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 دگینروی خوش ز

 به قلم صدای بی صدا
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 #فصل_اول

 #نگاه

 _دوغ رو بده من.

دست دراز کردم و پارچ را به سمتش گرفتم، توی 

 لیوانش ریخت و یک سره سر کشید.

 _باالخره چیکار میکنی؟ 

 _هیچی.

 _یعنی چی هیچی؟
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 _یعنی همین هیچی، کی میری دانشگاه؟

 _یساعت دیگه.

هایش پخش زمین اتاقش رفتم، کتاببلند شدم به 

بود، همه را روی میزش مرتب چیدم، تختش را 

هایش را آویزان کردم، چشمم به مرتب کردم، لباس

پاکت سیگارش افتاد که مثال قایم کرده بود. نفس 

داشت و عمیقی کشیدم، شاید هرکسی بود برمی

 نصیحتش هم میکرد اما من را چه به نصیحت.

 _آبجی؟ 

کردم، به خواهرزاده ای که هیچ وقت مرا نگاهش 

 خاله صدا نزد و همیشه گفت آبجی.

 _جان؟
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 _وکیل بگیرم میتونی طالق بگیری.

 _طالق بگیرم چی میشه؟

_یعنی چی چی میشه؟ با یه مفنگی داری زندگی 

 میکنی.

نفس عمیق کشیدم، مدتی بود وقتی نفس های عمیق 

سینه ام میکشیدم احساس درد شدیدی در قفسه ی 

 میکردم.

 _نریز لباسها رو خانم جون نمیتونه تمیز کنه.

کیفم را باز کردم، پولی که برایش کناز گذاشته بودم را 

 روی میزش گذاشتم.

 _نمیخوام من پول اون مفن...
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_آرمان، پول منه، از خرجی خودمه، نگیری میدونی 

 کالهمون میره تو هم. تو نگران نباش.

 ک با اصرار دنبالم راه افتاد.مثال بچه های کوچ

 _چجوری نگران نباشم؟

 _ترک میکنه قول داده.

 داشتم کفشم را میپوشیدم که با حرص گفت.

 _توام باور کردی.

خواستم بگویم نه، خواستم بگویم چاره ی دیگری 

نداشتم اما نتوانستم. چادر را روی سرم انداختم و از 

سنگینی میکرد اما خانه بیرون زدم. چادر روی سرم 

مجبور بودم، دوران دبیرستان دوستی داشتم چادری 

بود همیشه میگفتم چطور میتوانی سر کنی؟ میگفت 
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چادر باید توی سر رود تا روی سر رود. مشکل من 

هم همین بود توی سرم نمیرفت و مجبور بودم به 

سرکردن. کمی پا تند کردم تا قبل از رسیدن مهدی، 

خیلی هم معلوم نبود رفت و خانه باشم. هرچند 

 آمدش.

وقتی رسیدم صدایش کردم اما نبود، چادر را روی 

دسته ی مبل انداختم و به سمت آشپزخانه رفتم، کمی 

برای درست کردن شام زود بود اما چاره ای هم نبود، 

مگر چه کار دیگری داشتم! تبدیل شده بودم به یک 

ما من زن خانه دار، خانه دار بودنش مشکلی نبود ا

یک زن خانه دار بدرد نخور شده بودم. آرزوهای من 

رویاهای من به این شکل نبود، بودن در این نقطه 

 کند.نبود. جبر با انسان ها چه ها که نمی
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_ _ _ _ 

 دوسال قبل. 

 _نگاه مجبور نیستی.

 _مجبورنیستم اما داره مجبورم میکنه.

 _برو پیش خانم جون.

 ودت؟ آرمان کمه؟ من کجا؟_نورا چی میگی برای خ

_ببین این اختر بخاطر دختر خودشه داره مجبورت 

 میکنه.

سال داشتم، شاید  42شاید اینطور بود شاید هم نبود، 

از نظر خانواده ام سنی بود که حتما باید ازدواج 

 میکردم.

 _تو اصال از مهدی خوشت میاد؟
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ه نامشناختمش، چند باری برایم مهدی؟! نمیدانم، نمی

نوشته بود، بعدها که شماره ام را پیدا کرده بود 

چندتایی اس ام اس عاشقانه ارسال کرده بود و 

 همین...

توانستم بشناسمش؟! مادر پرچانه اش را چطور می

شناختم که رفیق شفیق اختر بود و برادر می

کوچکترش که دوست میثاق بود. ماهی یکبار هم دو 

، مهدی بخاطر بابا چیزی خوردندخانواده باهم شام می

نیمگفت، حرکتی نمیکرد، سرش را می انداخت پایین 

هرچند متوجه نگاه های زیرزیرکی اش میشدم اما 

خب حفظ ظاهر میکرد و میرفت... حاال شده بود 

خواستگار و خاطرخواه من که شدیدا هم مورد تایید 

 اختر بود، تایید کردنم و تایید نکردم تاثیری نداشت...
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_واقعا بی عرضه ای، نتونستی یه نفر تو اون دانشگاه 

 پیدا کنی؟

 _تو چند نفر جور کردی؟

 _من هنوز وقت دارم، اختر به من گیر نداده.

اختر منتظر بود، به ردیف میخواست من و نورا را از 

شان بیرون کند. تقه ای به در خورد، هردو زندگی

 برگشتیم سمت در...

_ _ _ _ 

 زمان حال

 _نگاه خونه ای؟

 _تو آشپزخونه ام.
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نگاهش کردم، موهایش روی پیشانی اش ریخته بود، 

نایلون خیار و کاهویی که خواسته بودم دستش بود. به 

 سمتش رفتم تا نایلونها را بگیرم.

 _نرفتی خونه ی خانم جونت؟

 _رفتم یکساعتی هست برگشتم.

 دستی به چانه اش کشید.

 _زود اومدی.

 خانم جون نبود. توام زود اومدی._ اره، 

 _چیه تحمل یساعت بیشتر دیدنم رو نداری؟

نفس عمیقی کشیدم و به سمت سینک رفتم، فقط 

میخواستم مثل تمام زن و شوهرها یک مکالمه ی 

 معمولی بینمان رد و بدل شود همین.
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 _زنگ بزن آرمان بیاد دنبالت.

 با تعجب برگشتم سمتش.

 _چرا؟

 نمیخواد شام درست کنی._شب نیستم، 

 _نمیای؟

 _نه.

دانستم قولش قول نیست، دلخور نگاهش کردم، می

د دانستم سرم شیره میمالمیدانستم دروغ گفته بود، می

اما به حرمت این دوسال حق داشتم دلخور نگاهش 

کنم، به حرمت زندگی ای که از من گرفته شده بود 

وب خحق داشتم. خوب میدانست کسی پشتم نیست، 

میدانست حامی ای ندارم که بتوانم طالق بگیرم، 
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داند اعتیاد دارد اما حوصله ی خوب میدانست بابا می

نگه داشتن یک زن مطلقه را در خانه اش ندارد حتی 

اگر آن زن دختر خودش باشد. او نیز همه ی این ها 

را میدانست که نه از طالق میترسید و نه به فکر ترک 

 بود.

 ونم الزم نیست آرمان بیاد._تو خونه میم
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 _نه تنها نمون، زود باش نگاه عجله دارم.

 _خب شب بیرون نمون. کجا میخوای بری؟

 _نگاه کاردارم.

 _نصفه شبی؟

 _آره برای یه معامله میرم.
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یک مغازه ی کفش فروشی مگر چه معامالتی داشت؟ 

 من را خر فرض میکرد! 

 _مهدی تو قول دادی.

 اما باور نداشتم، گفتم... اما خیلی مردد گفتم.گفتم... 

_نگاه قاطی نکن میگم کار دارم، چه ربطی داره، زود 

 باش اصال حاضر شو خودم میرسونمت.

 _میرم خونه ی بابا.

اویی که روی گرفته بود تا از آشپزخونه بیرون برود 

 برگشت سمتم، با حیرت و تعجب.

 _اونجا چرا؟

 _چه فرقی داره؟

 پاچه گفت. دست
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 _هی... هیچی. اونجا راحت نبودی، یعنی نیستی.

_کی خونه ی باباش راحت نیست که من دومیش 

 باشم. بچه هارم خیلی وقته ندیدم.

حق داشت من آنجا راحت نبودم، خطا از من بود که 

روزی با او درد و دل کرده بود و راستش را گفته 

است به این دانستم زندگی ام قرار بودم. اما چه می

شکل پیش رود، حس میکردم قرار است خوشحال و 

خوشبخت باشیم، حس میکردم قرار است عاشق هم 

 شویم و عاشقانه هم را دوست داشته باشیم...

 _بشین.

 _ماشین کیه؟

 _من.
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 _ماشین خودت کو.

 _ماشین خودمه.

یک پراید درب و داغون! او آدمی نبود که سوار چنین 

 ماشینی شود.

 _فروختی؟ چرا؟

بی توجه به سوالم در ماشین نشست، به اجبار دنبالش 

 رفتم.

 _باتوام مهدی؟

_گفتم که، یه معامله ی مهم قراره انجام بدم، پول 

 الزم داشت، خیلی زود یه بهترش رو میخرم.

_اگر قرار بود خیلی زود باشه دیگه این لگن رو 

 نمیخریدی.
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 اد؟ _چیه به کالس خانم این لگن نمی

 پوزخندی زدم.

_چرا اتفاقا با جهنمی که برام ساختی یه تم عالی 

 درست کردی، همه چی بهم میاد.

_چرت نگو باز، از دست اختر نجاتت دادم، از خداتم 

 باشه.

اختر نامادری بود اما او شده بود هیوالی 

 هایم...کابوس

_نرو خونه ی بابات، میرسونمت خونه ی خانم 

 جونت.

 _چرا؟
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_حوصله ی سیم جیم شدن ندارم، تاصبح میخواد نگه 

 داره نصیحت کنه.

ساکت ماندم و سکوتم باعث شد دم در خانه ی خانم 

جون ماشین را نگه دارد. پیاده شدم و او سریع 

 حرکت کرد، حتی منتظر نماند در را برایم باز کنند.
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_خانم جون تو بگو، این آبجی خانم حرف قبول 

شبی زنش رو ول کرده بره پای منقل با  نمیکنه، نصف

 چندتا مفنگی لنگه ی خودش.

از وقتی در را برایم باز کرده بود شروع کرده بود به 

غر زدن، هرچند اگر میخواستم انصاف را رعایت کنم، 

 حرفهایش خود واقعیت بود، غر زدنی در میان نبود.

 _بذار یه وکیل بگیرم.
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 _آرمان صبح کالس نداری؟

ن با دلخوری خانم جان را نگاه کرد، بی حرف آرما

دیگری بلند شد و به حیاط رفت، مطمعنا میخواست 

 سیگار بکشد.

 _ناحق نمیگه.

 خانم جان را نگاه کردم. 

 _میدونم.

 _دردت چیه پس؟

_بابا میدونه مهدی اعتیاد داره، اما حوصله ی نگه 

داشتن یه زن بیوه رو نداره، دردم بی کسیمه، دردم 

 اینه کسی پشتم نیست.
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_پشتت به خودت، دلت به خدا گرم باشه نه اون پسر 

 ناخلف من.

خانم جان هیچ وقت از اختر خوشش نیامد، از وقتی 

بابا قبول نکرده بود آرمان را بزرگ کند و بدتر از آن 

با اختر ازدواج کرده بود خانم جان دیگر مثل قبل با 

 او برخورد نمیکرد.

دم گرم باشه خانم جون؟ آرمان _پشتم به چی خو

بچه اس یه چیزی میگه. اون وکیلی که میگه پول 

خواد؟ بعدش کجا زندگی کنم؟ از کجا بیارم برای نمی

 زندگیم؟ گدایی کنم؟

 _مگه بیسوادی؟ میری میگردی کار پیدا میکنی.

 _بزک نمیر بهار میاد...

 _خونه هم اینجارو داری نگاه.
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منت گذاشتی سرمن، سر  _خانم جون شما به وقتش

 پدرم، سر هممون، آرمان رو گرفتی زیر پر و بالت.

_آرمان که کارهاش رو تو میکنی، خرجش هم تو 

 میدی فکر میکنی خبر ندارم؟

 هیچ چیز از نگاه تیز اون پنهان نمی ماند. 

 _یه پول تو جیبِی، چه خرجی؟!

_یعنی اینقدر بی عرضه ای نتونی پول تو جیبی 

دربیاری؟ دو روز دیگه یه بچه هم بیاد تو  خودت رو

دامنت میخوای چیکار کنی؟ بگی پول نداشتم، عقل 

 نداشتم پاسوز پدر معتادت شدم؟

نفس عمیقی کشیدم، مهدی اینطور که داشت 

دودمانش را به باد میداد معلوم نبود اصال خانه و 

زندگی ای برایمان باقی بماند که پاسوز کسی شویم. 
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دانم چرا وقتی کند، نمیده بودم قمار میاخیرا حس کر

دیدم ماشین را فروخته است فکرم مستقیما به همان 

 موضوع کشیده شد.

_نگاه! نکن مادر، ناهید رفت، مادرت رفت، نورا و 

آرمان چشمشون به تو خوشه، اون اختر ورپریده چند 

وقته دیگه یه لقمه هم برای نورا میگیره، بیخبر هم 

 نیستم.

 آرام گفتم. یک وای

 _نورا نگفته.

 _درد و غمت کمه؟ چی بگه بچه.

 _کیه؟
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_از تیر و طایفه ی خودشه. تو بیای اینجا من دست 

نورارم میگیرم میارم پیش خودمون مادر، پاهام یاری 

 نمیکنه برای دوتاشونم کار کنم، هردو هم تنبل.

 _ کی تنبله؟

دس ح برگشتیم سمت آرمان که طلبکار این را پرسید،

 میزد منظور خانم جون خوش باید خودش باشد.

 _تو، شورتتم من میشورم.

 _بنداز تو لباس شویی خب.

 _نجسه.

 _اگر نجسه چرا تنم میکنم؟
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لبخندی به بحثشان زدم بلند شدم بروم برای خودم 

جا بندازم، خانم جون وقتی با آرمان بحث میکرد 

 انگار هم سن خود او بود نه بزرگترش.

دانستم چه پنجره زل زده بودم به آسمان، نمی از

تصمیمی بگیرم. ترسم فقط خرج و زندگی نبود، 

ترسم این بود به بابا بگویم میخواهم جدا شوم بگوید 

 نه. درد این بیشتر بود...

_ _ _ _ 

 دوسال قبل

_این همه ساله باهاشون رفت و آمد داریم 

 تر، منمیشناسیمشون، چه غریبه ای، کی از مهدی به

نامادری ام میدونم هرچی بگم یچیز دیگه فکر میکنین 
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اما مهسای خودمم بود بهتر از مهدی روی براش 

 صالح نمیدیدم.

نورا آرام کنار گوشم گفت 'آره جون عمت'. اختر 

همچنان داشت از مهدی میگفت، برای بابا، انگار بابا 

 مهدی را نمیشناخت.

 ی هم نیست._حاال خوبه واقعا این مهدی پسر بد

 _نورا در اتاقو ببند.

نورا برگشت و به در نیمه باز نگاه کرد و محکم 

 بست.

 _میخوای چیکار کنی؟

 _ظاهرا ازدواج.

 پرید به سمتم و روی تخت من نشست.
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_نگاه من طرف توام، اگر نمیخوای به بابا میگیم 

 نمیخوای. نمیتونه که بخاطر اختر مجبورت کنه. ها؟

 بیشتر بخاطر مادرشه تا خود مهدی. _من استرسم

 نورا آرام سرش را تکان داد.

 _حق داری. مهدی خوبه. 

 _اونم نمیشناسم اما مادرش...

 _وای نگاه اگر بگه باید بااونها زندگی کنین چی؟

_یعنی یه مرگ خاموش برای من، من از پس مادر 

 اون برنمیام.

 بربیای؟_تو از پس اختر برمیای که از پس اون 

اختر خیلی کاری به کار من نداشت، نورا حاضر 

داد، هرچند جواب بود، هرچه میگفت جوابش را می
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تقصیر خود اختر بود که باعث شد نورا بفهمد او مادر 

واقعی اش نیست وگرنه نورا سنش آنقدرها نبود که 

 متوجه این موضوع شود.
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 _اختر خیلی به من کار نداره.

از من بدش میاد چی میگی تو، کار  _از تو بیشتر

 نداشت که خودش رو ج... 

 چپ چپ نگاهش کردم، کلمه اش را عوض کرد. 

 _خودشو نمیکشت از اینجا پرتت کنه بیرون.

_ _ _ _ 

 زمان حال

 _نمیخوری صبحونه؟
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 _نه دیرم شده، باید برم، نقشه هامم باید بذار توکیفم.

 _تو بخور من میذارمشون.

اتاقش رفتم، انگار نه انگار دیروز من این اتاق را به 

دانستم کدام کیف آرشیوش را تمیز کرده بودم. نمی

 خواهد ببرد.می

 _آرمان کدوم کیفت؟ لوله ای؟

 با دهنی پر داد زد. 

 _آره.

این کیف را من برای قبولی اش از دانشگاه خریده 

 ی بودم، دومی را هم مهدی، هرچه گفته بودم استفاده

دوتایشان هم یکی است اما از تنبلی اینکه مغازه ی 
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دیگری نرود گفته بود تنوع است از هردو استفاده 

 کند.می

ته سیگارهایی که در بشقاب بود را در سطل آشغال 

ریختم، محال بود خانم جان خبر نداشته باشد او 

کشد. لقمه ای در دست به سمتم آمد، سیگار می

 .محکم گونه ام را بوسید

 _مرسی، بازم به وکیل فکر کن.

 _پول میخوای؟

 _نه دارم.

 _ برو به سالمت. 

نگران بودم، دوبار به مهدی زنگ زده بودم اما جوابم 

 را نداده بود، با راهی کردن آرمان به خانه رفتم. 
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صدایش کردم جوابی نشنیدم، کفشش جلوی در بود، 

ک نبود، یسری به آشپزخانه زدم نبود، به اتاق رفتم 

 اتاق شیروانی داشتیم رفتم باال دیدم آنجاست اما...

 _مهدی خوبی؟ چیکار میکنی؟ 

توانستم چیزی ببینم که بدانم از شدت دود مگر می

 کند. با دیدن من خندید.چکار می

 _باختم! دارم جشن باخت میگیرم.

_چیو؟ مهدی بیا پایین جمع کن این آت آشغال 

 هارو.

ها از جایش پرید به سمتم آمد و مثل جنون زده 

 دستش را روی گردنم گذاشت و فشار دادو غرید. 

 _چیه نمیخوای ببینی منم جشن میگیرم؟ 
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نفسم برید، هم از شدت دود و هم خفگی شدید 

بخاطر فشار دستش. دست هایم رو روی دستش 

گذاشتم و دست و پا زدم برای جدا کردن دستش اما 

سید. نمیدوگانم شاید رفایده نداشت زورم نمی

صورتم رو به کبودی بود که ولم کرد. نفس عمیقی 

کشیدم حتی آن همه دود را هم بلعیدم برای ذره ای 

اکسیژن بین آن همه دود. خم شده بود و سرفه 

میکردم. اشکی از گوشه ی چشم چکید، خودم را به 

زور بیرون کشیدم. تلو تلو خوران به دستشویی رفتم 

زدم. شالم را که کنار کشیدم یقه ام  و آبی به صورتم

 قرمز شده بود. در آینه به خودم نگاه کردم.

 _"من واقعا بیست و شش سالمه؟! "

 با هق هق شروع کردم به گریه کردن.
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_" آخ ناهید آخ ناهید چیکار کردی با خودت با ما.... 

.'' 

خطای ناهید او را برد، مامان را برد و این شد حال و 

. پدر داشتم و بی پدرتر از هر پدری بودم، روز ما..

برای یک جای خواب، برای شکم گرسنه ام بزیر منت 

 مهدی بودم و حاال از این به بعد زیر کتکش...

جای پناهم شده بود یک توالت دو متری، همانجا 

، توانستم بلند شوم. گلویم میسوختنشسته بودم، نمی

 چشم هایم میسوخت...

ه دیوار، خوابم برد. داشتم خواب تکیه داده بودن ب

دیدم، داشت با چشم های پر از اشک مامان را می

نگاهم میکرد که صدای زنگ کم کم بیدارم کرد. از 
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جایم بلند شدم و به سمت آیفون رفتم. حاجی پشت 

 در بود، بابای مهدی.

بی هیچ حرفی در را باز کردم، شالم را روی سرم 

چشمش به من افتاد مرتب کردم و دم در ایستادم. 

نیفتاد داد زد که مهدی کجاست. با دست به باال اشاره 

کردم، حس میکردم صدا ندارم، حس میکردم حتی 

شود. داد حاجی را اگر صحبت کنم صدایی شنیده نمی

شنیدم، فحش هایش را هم. شاید داشت مهدی را می

کتک میزد، در مقابل هیکل حاجی، مهدی یک چوب 

د، اما بعد از اتفاقی که افتاد شکبریت محسوب می

 دیگر اهمیتی نداشت.

 دوسال قبل :
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_نگاه خانم هم مثل دختر ما فرقی نداره، اما من 

بااجازتون همین جا تو جمع میگم، یه شرط بیشتر 

ندارم، انشااهلل نگاه خانم هم به حرمت این ریش 

 سفید من نه نمیارن.

 .یدمخواهش میکنم زیر لب گفتم اما فقط خودم شن

_عروس های خانواده ی ما همه باید چادر سر کنن، 

من به هر سه پسرم هم گفتم، هرکی رو خواستن و 

 دلشون لرزید نه نمیارم اال به همین یه شرط.

 بابا ساکت بود، اختر بود که گفت.

_حتما حاج آقا، چه کار خیری، واال ثواب هم میکنین 

 با این شرط.

 بودم جلوی همه. ثواب؟ چرا مگر عریان نشسته
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 5سمت

در محضر بودیم، کنار مهدی نشسته بودم، یک لباس 

سفید رنگی به انتخاب اختر و مادر مهدی به تنم بود، 

برایم گشاد بود اما... چادر سفیدی به سرم. بله گفتن 

آسان نبود، وقتی نورا نیشگون گرفت متوجه شدم 

 زنوبت من بود که بگویم بله، فقط گفتم بله، کسی ا

من اجازه نگرفته بود، من هم از کسی اجازه نگرفتم، 

 فقط یک بله.

_ _ _ _ 

 زمان حال:

با چهره ای قرمز شده از شدت عصبانیت پایین آمد، 

 نگاهی از سرتحقیر به من کرد.
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_جمع و جورش کن، وگرنه از گشنگی میگفتین 

 گدایی، من یه قرونم بهش نمیدم.

مادری که این  من جمع و جورش میکردم؟! پدر و

همه سال از تربیت و جمع و جور کردنش عاجز 

بودند حاال توقع داشتند من جمع و جورش کنم؟ مگر 

توانش را داشتم، تا یکی دوساعت قبل چیزی نمانده 

 بود من را بکشد.

بلند شدم به اتاق رفتم، در آینه بار دیگر قرمزی دور 

دم. رگردنم که کم کم داشت به کبودی میزد را نگاه ک

دانستم این تصمیم این راه درست است یا نه، اما نمی

دیگر خسته بودم. چمدان را از زیر تخت بیرون 

کشیدم به سمت کمدم رفتم، چند دست لباس 

برداشتم، مدارکم را برداشتم، هرچه روی میز آرایش 
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بود را پرت کردم داخل چمدانم و درش را بستم. یه 

هایی که  سمت کمدی رفتم که داخلش از خرجی

مهدی میداد کمی پس انداز میکردم. گوشی را 

برداشتم با آژانس تماس گرفتم، چادر را روی دسته 

ی مبل دیدم، اما من دیگر نمیخواستم عروس آنها 

باشم، نمیخواستم و قرار نبود زن مهدی باشم، دیگر 

آن چادر را نمیخواستم. آدرس خانه ی خانم جان را 

از از آن خانه  از مهدی، از  به راننده دادم و دور شدن

مهدی که بعد رفتن پدرش بیرون نیامده بود، بعید 

نبود حاجی ممکن بود خواسته و ناخواسته او را کشته 

 باشد...

آرمان تا در را باز کرد، با تعجب نگاهم کرد. برای 

سیگار کشیدن در حیاط بود، با دیدن چمدان، 
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 سیگارش را روی زمین انداخت بیرون پرید و

 چمدانم را برداشت. 

 _برو تو.

نپرسید چرا، میدانست. داخل رفتم خانم جون هم با 

دیدن من بدون چادر، با دیدن چمدان دست آرمان، 

کمی مکث کرد اما بعد از چند ثانیه گفت خوش 

 اومدی.

دو اتاق بیشتر نداشت، یکی دست آرمان بود و 

دیگری خودش. قرار بود سربار خودش باشم. لباس 

ه داری پوشیدم تا کبودی دور گردنم را نبینند. یق

هرچند حس میکردم بهتر است از پزشک قانونی نامه 

ای داشته باشم شاید به روند طالق کمک کند، از 

 طرفی اعتیادش دلیل کافی بود برای این جدایی...
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 دوسال قبل:

 _خجالتی هستی؟

 حتی نمیدانست خجالتی هستم یا نه.

 _نه.

 _کم حرفی؟

 _نمیدونم.

دستش را دراز کرد و دستم را در دستش گرفت. 

حس خوبی نداشتم، روی کاغذ و به باور همه او حاال 

 محرم ترینم بود، اما باور من چه؟

_خوبه بابات هم راضیه خیلی طول نمیکشه سریع 

 میریم سر خونه و زندگیمون.
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فقط سرم را تکان دادم، منتظر فرصتی بودم دستم را از 

 بیرون بکشم.دستش 

 _بریم خونمون رو نشونت بدم؟

ت توانسبعد از عقدمان، واقعا مناسبترین جایی که می

دانستم من را ببرد نشان دادن خانه  بود؟ که آن هم می

دست اجاره نشین است. دیوارش را قرار بود نگاه 

 کنیم و برگردیم؟!

چیزی نگفتم خودش راهی که میخواست را رفت، سر 

ن آب هویج گرفت! نخوردم، من از هویج راه برایما

متنفر بودم. چند بار اصرار کرد چرا نمیخورم، نگفتم 

بدم می آید، او هم خبر نداشت، از کجا میخواست 

 بداند، به گفتن میل ندارم اکتفا کردم.
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_مامانم میگه، اوایل نامزدی با بابام وقتی بابام رو 

رده، یکدیده نمیتونسته چیزی بخوره بس که هول ممی

 انگار عروسشم مثل خودشه.

از چه چیز دیدن او باید هول میکردم؟! مسخره بود، 

خانه اش را نشانم داد، برد کرکره ی بسته ی مغازه 

اش را نشانم داد و بعد رفتیم رستورانی که قرار شام 

داشتیم. شب دوباره با او برگشتم خانه، دم در نگه 

ا شوم دستم رداشت، کوچه خلوت بود، خواستم پیاده 

گرفت، وقتی برگشتم به سمتش، صورتش را جلو 

آورد و خواست مرا ببوسد، به عمد کمی صورتم را 

چرخاندم تا گونه ام را ببوسد. روز عقد من یک روز 

 کسالت آور و اذیت کننده بود...

 زمان حال: 
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بعدها فهمیدم نامه ها را خودش برایم نمینوشته، 

ای در رفتارش ندیدم چراکه هیچ برخورد عاشقانه 

علی رغم حرفهایی که در آن چند نامه اش بود. 

همیشه عجله داشت، رستوران میرفتیم، دوست داشت 

زود غذا بخوریم و تمام شود و برویم خانه، پارک که 

میرفتیم رسیدن و برگشتمان به یک فاصله بود، غذا 

خوردمان در خانه، همه چیز و همه چیز حتی معاشقه 

حتی لذتی از آنها نیز نمیبردم، نه فقط به هایمان! من 

خاطر اینکه عاشق او نبودم نه، به خاطر اینکه به اندازه 

ای طوالنی نبود که مرا نیز به لذتی که باید برساند و 

من چسبیده بودم به زندگی که از هیچ چیزش راضی 

 نبودم، فقط و فقط بخاطر بی کس و بی پناه بودنم.

 _نمیای شام؟
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 قت شام شده بود.چه زود و

 _گرمت نیست؟

خانم جان را نگاه کردم. پاییز بود، اما داخل خانه 

 نیازی به یک یقه اسکی نبود.

 _یکم سردمه.

 _شاید فشارت افتاده.

 _شاید.

 آرمان: بریم درمونگاه؟

 _نه خوبم، شامت رو بخور.
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مهدی هنوز تماس نگرفته، نمیدانست نیستم؟! این 

همه ساعت گذشته بود. یعنی متوجه نشده بود که من 

 خانه نیستم؟ یا اهمیت نداده بود؟! 

صدای زنگ و با باز کردن در توسط آرمان فهمیدم نه 

 متوجه شده بود هرچند خیلی دیر.

 _اینجا چیکار میکنی؟

 اد.با دیدن خانم جان یک سالم آرامی د

همگی سرپا بودیم. بعد از آن اتفاق واقعا آمده بود 

 دنبالم؟ بی هیچ خجالتی نگاهم میکرد.

_برو بپوش بریم، ببخشید خانم جون شما هم زابراه 

 شدین.
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خانم جان جوابش را نداد، منتظر بود خودم بگویم، 

کردند. مهدی باید اول از آرمان هم منتظر نگاهم می

 من میشنید بعد بقیه!

 _نمیام.

 _نگ...

 _فردا میرم درخواست طالق میدم.

سرجایش تکانی خورد، خواست به سمتم بیاید من 

ناخودآگاه ترسیدم یک قدم به عقب رفتم آرمان با 

 دیدن ترسم آمد و جلویم ایستاد.

 _برو کنار بچه. چی میگی نگاه؟

'بچه' منطورش آرمان بود، میدانست بدش می آید 

 کسی به او بچه بگوید. آرمان را کنار کشیدم. 
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 _گفتم میخوام جداشیم.

 _زده به سرت؟

 آرمان: نه خوش زده زیر دلش.

مهدی: به تو ربطی نداره بچه، حرمت خانم جونت رو 

 نگه داشتم چیزی بهت نمیگم.

 یم.نگاه عصبانیم نکن، برو حاضر شو بر

 _نمیام شنیدی که گفتم نمیام.

 داد زد.

_غلط میکنی مگه دست توا؟ کی به تو اجازه داده بی 

 خبر از من پاشی بیای این خراب شده.

آرمان : خراب شده طویله ی توی االغه  گم شو 

 بیرون.
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مهدی با شنیدن این از جانب آرمان به سمتش رفت و 

هردو به  هولش داد و همین کافی بود برای تحریک

توانستم شروع کنم کاری. من و خانم جان نمی

. رسیدجلویشان را بگیریم. زورمان به هیچ کدام نمی

نهایتا با جیغ بلندی که زدم باعث شد بیخیال شوند. 

مهدی با عصبانیت به سمتم آمد، ساق دستم را محکم 

 گرفت و فشار داد.

_گمشو لباس تنت کن تا بریم من رو بیشتر از این 

 عصبانی نکن نگاه.

دستم را به هر جان کندنی بود از دستش بیرون 

 کشیدم، یک قدم به عقب رفتم.

 یقه ی بلوزم را پایین دادم و گفتم.
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_چرا عصبانی بشی بازم میزنی کبودم میکنی؟ این 

 کافی نیست؟ با چه رویی اومدی؟

آرمان با دیدن کبودی گردنم دوباره به سمت مهدی 

جان که شک کرده بود حاال با  حمله کرد، خانم

دلخوری نگاهم میکرد که از او پنهان کرده بودم. 

 گفتنش فقط ناراحتشان میکرد همین.

 خانم جان: ازخونه ی من برو بیرون.

به یاد نداشتم، هیچ وقت به یاد نداشتم خانم جان 

کسی را از خانه اش رانده باشد... مهمان برای او 

 حبیب خدا بود.

اما همانطور در حال دست به یقه بودن با مهدی رفت 

آرمان و فحش دادن و تهدید کردن که به سراغ بابا 



 

Romanzo_o 48 

رود، که خوابش را ببینم، طالقم بدهد و هزار و می

 یک حرف دیگر.
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شب تمامی نداشت، یک ساعت بعد از مهدی بابا 

آمد. او هم من را مقصر میدانست، او هم میگفت به 

شوهرم از خانه بیرون آمده چه حقی بدون اجازه ی 

ام، آنقدر داد و بیداد کرد که خانم جان را عصبانی 

 کرد، خانم جان بلند شد و گردن کبودم را نشان داد.

_میخوای بکشتش؟ معتاده، حالش دست خودش 

نیست، چندتا بچه ی دیگه ات رو میخوای بفرستی 

 زیر خاک؟

آخ... آخ که خانم جان دست روی بد زخمی 

 گذاشت.
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_اینو که دیگه تو انتخاب کرده بودی، اینکه دیگه 

خواسته ی تو بود، به اجازه ی تو بود؟ پس چرا نگاه 

 این شد زندگیش؟

خانم جان عصبانی بود، خیلی زیاد، همیشه رک بود 

اما عصبانی نه! بابا جوابش را نداد، دستش را به 

سرش برد،  انگار خودش هم مبهوت بود برای هرچه 

افتاده بود. با رفتنش آرمان از اتاق بیرون آمد، اتفاق 

آرمان بیچاره ی و تنهای من هیچ وقت اجازه نداشت 

جلوی بابا باشد. حتی سر عقد من نیامد... دیده 

بودمش، آنطرف خیابان دیده بودم ما را تماشا میکرد 

 اما همیشه انکار کرد و گفت من اشتباه دیده ام.

ا من، با آرمان و خانم جهان داشت با ما لج میکرد. ب

جانی که سربازش بودیم. قرار بود ما شویم سه 
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تفنگدار، هرچند کمی کج و معوج بودیم برای شبیه 

 بودن به سه تفنگدار.

بابا صبح دوباره پیدایش شد، اما این بار به شکل 

دیگری، به عنوان یک پدر، گفت حاضرشوم اول 

در  دمبرویم شکایت کنیم و بعد درخواست طالق، تا 

کالنتری باورم نمیشد، حس میکردم دروغ گفت 

سرمان کاله گذاشت تا من را برگرداند به خانه اما 

 اینطور نبود...

شب تا صبح معجزه شده بود یا حرفهای خانم جان 

 تکانش داده بود؟!

 _میرم خونه ی خانم جان.

 _پیش ما با...
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_جاتون تنگه بابا، دیگه بعد دوسال بار اضافه شدن 

 باعث اذیت اخترجون و بچه ها میشه.

 _خانم جون نمیتونه از پس دوتاتون بربیاد.

_نه آرمان بچه است نه من. تو یه خونه سه نفر باشیم 

 نفرین، من میشم نفر ششم. 5اذیت نمیشیم اما شما 

جلوی در خانه ی خانم جان که نگه داشت، خواستم 

که  تادمپیاده شوم دستم را گرفت، یاد اولین باری اف

مهدی دستم را گرفته بود. ناخودآگاه خودم را به 

 عقب کشیدم. واکنشم را دید اما چیزی نگفت.

 _قبال هم زده؟ راست گفتی بار اولش بود؟

 فقط سرم را تکان دادم.



 

Romanzo_o 52 

خبرها به گوش همه رسیده بود، پدر و مادرش 

سراغم آمدند گفتند بخاطر یک اشتباه زندگی ام را 

ندی زدم، یک اشتباه را کدام بهم نزنم. پوزخ

میدانست؟ اعتیادش؟ قمارش؟ مشروب خواری بی 

 حد و اندازه اش؟ کتک زدنم؟ کدام؟

حاجی مگر خبر نداشت؟ دیروز مگر همه را یک جا 

در آن اتاق ندید، مگر مثل سگ کتکش نزده بود، 

دیشب سر و صورت پسرش گویای همه چیز بود 

 حاال از من چه توقعی داشتند؟ 

خاطر تو خودش رو به آب و آتیش زده، از خواب _ب

 و خوراکش زده تا تو آرامش داشته باشی.

آرمان: از خواب و خوراکش فقط واسه منقل و 

 بافورش زده نه آبجی من.
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خانم جان یک آرمان محکم و تند گفت. با چشم 

اشاره کردم به اتاقش برود، قبول نمیکرد اما مجبورش 

 کردم.

خانم جان: دیگه کار از این حرفها گذشته، شما هم 

مادر و پدرین دوست ندارین خار تو دست اوالدتون 

 بره، چه توقعی از من پیرزن دارین؟ 

حاجی: حاج خانم اتفاقا من و شما نباید اجازه بدیم، 

خدا قهرش میگیره با هر طالق شما که خودت مومنی 

، جوونه شدید و اهل نماز و روزه. اعتیادشم... جاهله

نیست. حاج خانم من خودم ضامنشم، همین امروز 

بردیمش برای ترک. خیلی زود ترک میکنه، حاال 

عروس خانم بخواد یه مدت اینجا یا بخواد بیاد کلبه 
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ی درویشی ما بمونه تا مهدی هم به امید خدا ترک 

 کنه و برگردن سر خونه و زندگیشون.

دن چمدون ببن _برای هرچیز کوچیکی که بلند نمیشم

 برن خونه ی بابا.

نگاهش کردم، او هم یک زن بود، چطور میتوانست 

این را بگوید، اتفاقا اعتیاد پسرش داشت شدید و 

د، دانستنشدیدتر میشد، مهدی شیشه میکشید، نمی

 ندیده و نشنیده بودند از توهم های این مواد؟

خانم جان: نگاه اینجا راحته، انشاهلل خداهم به شما 

هم حاج آقا عمر با عزت بده، شما آقا مهدی رو 

ببرین برای ترک، اگر ترک کرد در این خونه به روی 

 شما بازه.
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با تعجب خانم جان را نگاه کردم، اما او واکنشی نشان 

 نداد.

 با رفتنشان آرمان از اتاق بیرون آمد.  

آرمان: چی میگی خانم جون، اون مگه ترک میکنه، 

 عمرا؟

 ه پس اگر عمرا ترک کنه؟_دردت چی

کند؟ یعنی اینقدر از یعنی میدانست مهدی ترک نمی

 او ناامید بود؟!
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اما خب من به هرچه که خانم جان میدانست و 

گفت باور داشتم. شاید از ته توی حرفهتی پدر و می
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مادر مهدی چیزی حس کرده بود که من متوجهش 

 نشده نبودم.

بابا بعد از شکایت و درخواست یک وانت گرفته بود 

رفته بود خانه ی من و مهدی تا جهاز من را جمع 

کند و ببرد خانه ی خودش، این فکر اختر بود به نظر 

خانم جان و نورا تایید کرده بود، خیلی هایش جهاز 

من نبود، بلکه بعد از ازدواج با مهدی خریده بودیم، 

بی نصیبم نشده بود، اختر چرا که جهاز درست و حسا

د تواننگفت دو دختر دم بخت دیگر در خانه دارد نمی

 بیشتر از این برای من مایه بگذارند. 

 دوسال قبل :

 _پس پلوپز نمیگیری برای نگاه؟ 

 اختر چپ چپ نورا را نگاه کرد. 
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_ندیدی قیمت هارو؟ دو روز دیگه هم قراره تو رو 

من باید حواسم شوهر بدم، پشت سرت مهسا رو، 

 باشم شمارم دست خالی نفرستم.

 نورا غرغر کنان گفت. 

 _تو که از همه چیزش زدی، چی داری میدی مگه؟ 

 اختر با عصبانیت بلند شد. 

_قدر نمیدونین که هر زن بابایی بود تو ده سالگی 

دختر شوهرشو، شوهر میداد تا راحت شه، من ساده 

ه؟ این شما این مادری کردم برای شما اینم جوابم

باباتون ببینین داره برین بخرین. من احمقم برای شما 

 بیشتر از دختر خودم دلسوزی میکنم. 

وامی که بخاطر عقد من و مهدی از بانک گرفته بودیم 

را طال خریده بود، حتی مهدی گفته بود نیازی ندارد، 
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هردو را به ما داد. با همان ها میتوانست خیلی از 

زم داشتم را بخرم، اما جرات نکردم چیزهایی که ال

بگویم و دعوا راه بیندازم. اما تا من در ذهنم باال و 

پایین کنم این جمله ها را نورا بی هیچ ترسی جوابش 

 را داد. 

_میخواستی پول وام رو ندی طال بندازی گردنت، به 

 چه درد ما میخوره؟ کدوم مادری این کارو میکنه؟ 

بود که نورا را بزند، همین اختر بارها پیش آمده 

حرفش باعث شد دوباره به او حمله کند، بلند شدم 

جلویش را بگیرم اما در این کشمکش النگوهای 

محکم روی صورتم کشیده شد و صورتم را زخمی 

کرد. نورا ترسید، اختر هم روی صورتش کوبید، اما از 

ترس اینکه مبادا دیگر مرا نخواهند و عروسی کنسل 
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هم مهدی برای ام دعوت بود خانه ی ما، شود، شبش 

 با دیدن صورتم چشم هایش چهارتا شد. 

_چیزی نیست مهدی جان، یه جا که بند نمیشم 

هرچی میگم دیگه بزرگ شدین نگاه داره میره خونه 

ی خودش، باز دو خواهر باهم شوخی دارن، میزنن به 

 سر و کله ی هم. 

، خواست نورا با چشم های گرد اختر را نگاه کرد

جوابش را بدهد اما با نیشگون از بازویش اجازه 

ندادم، او حریف اختر نمیشد پس بهتر بود ساکت 

باشد. چشم های مهدی هم میگفت باور نکرده است، 

میدانست یا مطمعنا در این مدت فهمیده بود آنقدر ها 

 هم بچه ی شر و شلوغی نیستم. 
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گذاشتند زیاد با مهدی بیرون بابا و اختر که نمی

برویم، چرا که اختر و مادر مهدی معتقد بودند 

خوبیت ندارد و در هفته یک بار مهدی می آمد خانه 

ی ما و یک بار هم من، البته اجازه هم نداشتنی در 

اتاقی تنها باشیم، در جمع بودیم همیشه. زخم روی 

چرا که ازموضوع  صورتم بهانه ی خوبی شد برایش،

گله مند بود البته تا همان روزهای اول ازدواج بعدش 

با اصرار من بود تمام بیرون رفتن ها. مهدی به بابا 

برد دکتر تا جای زخم روی صورتم گفت مرا می

 نماند و همین بهانه بارها مرا بیرون برد. 

 زمان حال: 
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_به وسایل های خودت چشم داشت، مهدی هرچی 

انصافا خسیس نبود، هرچی میخواستی هم بود 

 میخرید. 

نورا داشت پرحرفی میکرد و من فکر کردم ، این 

دیگر انصاف نبود، من از آن زندگی دست کشیده 

بودم، من چیزی نمیخواستم ، چه جهازم چه هرچه 

که مهدی خریده بود. این حرکت بابا و اختر باعث 

د. ایجاد یک جنگ بین آنها و پدر و مادر مهدی ش

خوب بود که خانه ی خانم جان بودم، خوب بود که 

از آبروریزی که دم در خانه، مادر مهدی راه انداخته 

بود و آنقدر با اختر بحث کرده بودند که نهایتا شروع 

کرده بودند به کتک زدن همدیگر دور بودم. نورا با 

کرد، هرچه میگفت غش غش خنده تعریف می
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توانستم بخندم، ما من نمیخندید آرمان نیز مثل او امی

من میخواستم در آرامش و بی سر و صدا جدا شوم، 

یک زندگی جدید برای خودم بسازم اما اینها یک 

 رسوایی محض بود.

نورا: اختر یه مدته با فهیمه مینشون خوب نیست، تو 

بهونه بودی فکر نکنی یهو نامادری دلسوزتر از مادر 

حرف تو نبود، از  شده بخاطر تو دعوا کرده ها. اصال

حرفها و کارهای خودشون شکایت میکردن این 

میگفت من برای ختنه سورون پسرت اینو آوردم 

برات تو برای من چی آوردی؟ اون یکی میگفت من 

چی دادم تو نیاوردی برام، اوففف خانم جون باید 

 بودی، نرده بودم از خنده.
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 خانم جان: همین که تو خندیدی واسه ما بسه، پاشو

 یه چایی بیار.

 با بلند شدن نورا خانم جان نگاهم کرد.

_انصاف نکردن، از چیزی که به اسم جهاز به من 

 دادن تو اون خونه چیز خاصی نیست.

_پسر من اگر انصاف داشت حال روز خودش و بچه 

 هاش این نبود.

 گفت...راست می

 _نورا دیرت میشه نمیخوای بری؟

 ینجام._مخ اختر رو زدم، امشب ا

مه اختر زدن نداشت، از خدایش بود او نیز در آن 

 خانه نباشد.
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 _مهسا و میثاق چطورن؟
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_اونها یبار حال تو رو نمیپرسن، میدونن تو این جنگ 

 و دعوایی، تو نگران چی اون دوتا مارموزی؟

آنها هم خواهر و برادرم بودند هرچند از مادر یکی 

 نبودیم!

 یعنی می بینمشون حالم بهم میخوره.آرمان:  اه اه، 

خانم جان سری برای هردوی آنها تکان داد و بلند 

 شد. با رفتنش نورا آرام از آرمان پرسید که "چیشد؟" 

 _پیدا کردم، ولی یکم گرونه.

 _اشکال نداره، آدرس بده.

 _نمیشه باید با خودم بریم.
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 _برو بابا میخوام با دوستها برم.

 _کجا؟

کردند، ترسیده. ندیده بودند من هنوز سرجایم نگاهم 

 نشسته ام؟! 

 نورا: هیچی.

دانستم نورا تا مشکوک هردو را نگاه کردم، اما می

نخواهد نمیتوانم از زیر زبانش حرف بکشم اما آرمان 

 را میشد کاری کرد.

 _چیشده آرمان؟

 _هیچی آبجی.

 _دروغ نگو.
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دانستم طاقتش را ندارد، به حالت قهر بلند شدم، می

دانستم دارم از مهربانی اش سواستفاده میکنم اما می

حس کردم چیزی مربوط به من است یا چه؟ 

 دانم! نمی

 _نورا میخواد تتو کنه، دنبال یه آدم کاربلد بود.

با تعجب برگشتم سمت نورا، دیوانه شده بود؟ بابا 

 دفن میکرد.زنده زنده او را 

 _دیوونه شدی؟

 _بفرما، خنگ به این میگی اینم اینطوری میگه.

 _نورا زده به سرت؟

 _نخیر، بدن خودمه دوست دارم تتو کنم.

 _همون بدنت رو بابا دفن میکنه زیرخاک.
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_خسته شدم، تا کی راه نرم بابا، حرف نزنم بابا، نخند 

ا ما که بابا... دوستهای من هرکاری میخوان میکنن، ب

میرسه بابا. بابا خودش خیلی آدم خوبی بود خودش 

دوتا دختر و یه نوه داشت، خاک زنش خشک نشده 

نمیرفت یکی دیگه رو بگیره اونم یه سلیطه مثل اختر 

 رو.

 _نورا!

_نگاه تو روخدا تو درس اخالق نده، بعدشم یه جایی 

 میزنم بابا نبینه.

 دختر. آرمان: هوی کجا میزنی؟ یارو پسره نه

 _هوی عمه اته، من خاله اتم بیشعور.

 _نورا نکن بابا بفهمه واقعا عصبانی میشه.
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_فوقش میزنه، فوق فوقش از خونه پرتم میکنه بیرون، 

منم میام اینجا پیش شماها، منم که از خدامه. پس 

 اتفاق بدی نمیفته.

 _نمیذاره بزی دانشگاه.

ساعت دور _من دانشگاه میرم که از اون خونه چند 

باشم فکر میکنی برام مهمه؟ وقتی قراره شوهرم بدن 

یه چادر سرم بندازن، بگین بشین تو خونه کار 

میخوای چیکار بیرون رفتن میخوای چیکار، آخرش 

که مجبورم می کنن عین بدبخت ها زندگی کنم. 

حداقل االن تا جایی که میتونم واسه خودم زندگی 

 کنم.

ق داشت اما از این که داشت من را مثال میزد، ح

اتفاق بدی برایش بیفتد میترسیدم... نورا شبیه ناهید 



 

Romanzo_o 69 

توانستم بود... هرچقدر هم که کم یادم بود باز هم می

 شباهت بینشان را تشخیص دهم.

ترساند. آرمان به این شباهت این حس کمی مرا می

سمتم آمد و دستش را دور من حلقه کرد و دست 

ر پهلویم نگه داشت، کاری که هایش را گره در هم کنا

عادت به آن داشت و این کارش همیشه مهدی را 

عصبانی میکرد. هرچه میگفتم پسر خواهرم است در 

کتش نمیرفت باز حرف خودش را می زد که دیگر 

 بچه نیست، بهتر است مراقب برخوردهای باشد.

رسید که کسی را برایم نگهبان کند تا اما تا وقتش می

 روم، آرمان در الویت بود.تنها جایی ن

11 



 

Romanzo_o 70 

_نکن آرمان، نورا توام سرت دنبال دردسر نباشه. بابا 

 نبینه اختر میبینه، اختر نبینه مهسا میبینه.

نورا بلند شد روبه رویم ایستاد، مقابلم دوری زد و به 

 بدنش اشاره کرد.

_بدن منه، نه بدن باباست نه اختر نه هیچ خر دیگه 

ها که من رو از همه چی محروم ای، بدن منه، اون

کردن، اما دیگه این حق رو ندارن به من بگن با بدنم 

 چیکار کنم چیکار نکنم.

خواست رد شود، آرمان را پس زدم و دست نورا را 

 گرفتم.

_نورا، بذار یه موقع که به اندازه ی کافی مستقلی، لج 

 نکن.
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_ماها کی مستقلیم نگاه؟ تو شوهر کردی بدتر شد، 

 قراره مستقل باشیم؟ تو بگو من صبرکنم. کی

 رو کرد به آرمان.

_آرمان نمیخوام ناراحتت کنم، اونی که خطا کرد 

مامان تو بود، تورم بدبخت کرد، همه ی ماهارم 

 بدبخت کرد.

 رو کرد به من.

_نه من دیدمش نه آرمان دیده، اما دقیقا چوبش رو 

، این داریم ما میخوریم. آرمان که وضعیتش بدتره

بیچاره حق هم نداره چشم تو چشم بابابزرگ خودش 

باشه. برای غلطی که مادرش کرده و این اصال وجود 

 نداشته که روحش خبر داشته باشه.
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حرفهایش ناحق نبود، اما هم تکرار مکررش باعث 

ناراحت شدن آرمان میشد و هم دوای دردی نبود و 

ار تکرهمینکه االن با لحن بد و صدای باالیی داشت 

 میکرد.

_توام داری همون راه رو میری تا خریت و خطای 

 تورم بچه ات جوابش رو بده؟

هرسه برگشتیم سمت صدا، خانم جان بود. احتماال 

 صدای بحثمان را شنیده بود.

 _من ناهید نیستم خانم جون.

_ناهید مگه میدونست سرش چی میاد؟ چیکار 

 میکرد؟ ت...

دام از این حرفها پیش واقعا دوست نداشتم هیچ ک

 آرمان گفته شود.
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 _خانم جون!

نگاهم کرد، از دست نورا شاید عصبانی بود اما من را 

 عصبانی نگاه کرد. نورا به سمت مانتواش رفت.

 _کجا؟

 _میرم خونه.

 _تو که گفتی میمونی.

_اون اختری که هفت پشت غریبه است با من اینطور 

 دعوا کنیم. نمیکنه. موندنم فقط باعث میشه

 _نورا کافیه چته تو؟

 بلند جیغ زد. 

_چمه؟ نمیبینی؟ نمیفهمی؟ دارم تو یه جهنم زندگی 

میکنم، بابا سر دسته ی طالبان، زن بابا هند جگرخوار، 
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خواهر و برادرهام بدتر از برادرهای یوسفن، اونو 

انداختن تو چاه، اینها فرصت کنن سرمو میبرن. 

شنوم، نخور، نرو، نکن، می هرگهی بخوام بخورم فقط

بشین بمیر. دلم به تو به شماها و این خونه خوش بود 

 که انگار نباید باشه.

خانم جان چیزی نمیگفت، شاید او میتوانست آرامش 

کند، شاید او میتوانست نگهش دارد اما این بار 

 سکوت رو انتخاب کرد.

آرمان نورا را به خانه برد، من ماندم و خانم جان، 

هرکدام یک گوشه ی حال پذیرایی نشسته بودیم و 

 زل زده بودیم به گوشه ی دیگری.

 _چیکار کنم خانم جون؟
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_تو چیکار میخوای بکنی؟ زندگی خودت مگه درسته 

 که به فکر بقیه هم باشی.

 _جگر گوشمه، کی از نورا و آرمان برای من عزیزتر.

 _خودت.

 _خانم جون !

باش، کاریت نباشه، نورا _تو به فکر زندگی خودت 

سرش به سنگ نخوره نه با حرف تو نه با حرف من 

 پیرزن کاری نمیکنه.

 _اگر بابا بفهمه. اینم از آرمان...

_مگه آرمان چند سالشه، کارش هم شده سیگار. 

 روزی دو بسته این بچه تموم میکنه.

 حدسم درست بود خبر داشت...
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 _نگفتی نکش؟

های امروز حرف گوش  _بگم گوش میکنه؟ جوون

 میدن؟

 آرمان لجباز هم بود!

 _برم جات رو پهن کنم بخواب.

 _آرمان برگرده.

 _بیدارم تصدقت، تو بر...

صدای زنگ در باعث شد حرفم نصفه بماند. زنگ در 

به حالت نرمال نبود، یکی دستش را گذاشته روی 

داشت. ترسیده خانم جان را نگاه کردم، زنگ و برنمی

روی دسته ی مبل بود، با نگرانی ردی سرش  چادرش

 انداخت و بجای آیفون سمت در رفت.



 

Romanzo_o 77 

 _وایسا نرو خانم جون، بذار اول بپرسم کیه.

مکث کرد، اما به جای من خودش به سمت آیفون 

رفت. نزدیکش رفتم تا ببینم کیست. صدای مهدی 

 بود....

شنیدم که بلند بلند میگفت در را بازکنید، اما خانم 

جان به جای باز کردن در گفت این وقت شب چه 

ید کوبخواهد. اما مهدی بیخیال بشو نبود. به در میمی

 و داد میزد 'باز کنین، وگرنه میشکنم'.

 _بگو نره زنگ میزنم به پلیس.

صدایم میلرزید، وقتی حرف زدم متوجه شدم. ترسیده 

 بودم... خیلی زیاد... تنها بودیم، ترسم برای خانم جان

بود نه خودم. وای از دست نورا اگر معرکه به پا 

 نمیکرد، باز حضور آرمان کمی دلگرممان میکرد.
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به سمت تلفن رفتم تا به آرمان زنگ بزنم اما ترسیدم 

بخاطر عجله و نگرانی تصادف کند، به جای آرمان 

شماره ی بابا را گرفتم و گفتم مهدی دم در خانه 

 کند.می است و دارد داد و بیداد

بابا عصبانی شد، اما خنده دار بود که اولین سوالی که 

پرسید این بود که پس آرمان کجاست؟! گفتم نورا را 

به خانه آورد، احتماال در راه باشند. جوابم را نداد 

قطع کرد، خانم جانی که هنوز گوشی آیفون به 

دستش بود انگار شنید مهدی دارد پشت تلفن باکسی 

گوشی را گرفتم، حرف از بلند بلند  کند.صحبت می

صحبت کردن به فحش دادن رسید. باورم نمیشد 

دهد. او همانی بود که از مهدی دارد به بابا فحش می
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شدت خجالت بخاطر حضور بابا سرش را بلند 

 نمیکرد مرا نگاه کند ولی حاال....

 _بذار روش بیا کاریت نباشه. باباته؟

گوشی آیفون سرجایش، سری تکان دادم. اما گذاشتن 

شنیدن صدای زنگ آیفون و محکم کوبیده شدن به در 

 همان.

 _خانم جون برم ببینم...

_این حالش خوب نیست، واستا چند دیقه نرفت 

 زنگ بزن به پلیس.

مهدی هرچه حرص از زندگی داشت سر در بیچاره 

خالی کرد و رفت، دیگر صدایی نشنیدیم. اما این 

موقع شب فقط باعث شد  حضور نابهنگامش این

نگران شوم، از اینکه این طالق قرار نیست به این 
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راحتی باشد. قرار نیست به این راحتی ها زندگی 

روی خوشش را نشانم دهد، هرچند به زندگی بعد از 

طالقم نیز چندان امیدوار نبودم، فقط یک تصمیم آنی 

 و همین...

م، اما وقتی دوباره صدای در را شنیدم از جایم پرید

این بار آرمان بود، دانش ماشین را می آورد داخل 

حیاط، ماشینی که با کلی قرض برایش خریدیم. 

مهدی چه منت ها که سر من نگذاشت، آخرسر هم 

خانم جان دستبند طالیش را فروخت و من و آرمان 

 را از زیر منت مهدی خالص کرد.

 _درو کی اینطوری کرده؟

 پس در له شده بود.

 _چیشده؟
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 _ با چی زدن؟ کار کیه؟

 _یواش دیر وقته بیا تو میگم.

 _اومدم بگو کار کیه؟

 در راهرو بود، اما حداقل صدا نمیرفت. 

 _مهدی اومده بود.

 _چی؟ کی؟ مرتیکه مفنگی.

از همانجا خواست برگردد بیرون برود، دست انداختم 

 و به کاله سویشرتش چنگ زدم. 

 _کجا؟ 

م حسابش رو بذارم کف دستم، حتما _ول کن میر

 دیده من رفتم شما تنهایی اومده، آشغال. 

 یکهو برگشت سمتم. 
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 _خوبین؟درو باز کردین؟ خانم جون کو؟ 

_آرمان داد نزن، خوبیم نه باز نکردیم. فرستادم 

 بخوابه.

 تر صحبت کرد.با این حرفم، کمی آرام

 _بذار برم آبجی.

زنگ زدم گفتم. پشت تلفن _ول کن رفت، به بابا 

 داشتن دعوا میکردن، احتماال بابا بره سراغش.

_چه گیری افتادیم، این همه وقته میگم ولش کن بیا 

 پی شخودمون، جدا شو، حرف گوش نکردی.

 _مگه تو حرف گوش میدی که من حرف گوش بدم؟

 طلبکار گفت. 

 _من چه حرفیو گوش نکردم؟
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 یا حداقل کم بکش._مثال بگم سیگار نکش، 

 _کی گفتی؟

 _نگفتم چون میدونستم گوش نمیدی.

 رو گرفتم از او.

_من اغفال نشدم، میکشم چون دوستش دارم. 

 انتخابمه، نه زور دوستی یا کسی، تو چی؟

 _من چی؟

 _مهدی رو دوست داری؟

سیگار دوست داشتنش را چطور وصل کرده بود به 

اگر دوستش داشتم دانم اما حس من به مهدی نمی

 واقعا این زندگی به این نقطه میرسید؟!
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سعی کردم با نگاهم جوابش را بدهم، کامه ای برای 

 جواب نداشتم، حاال او هر برداشتی که میکرد.

به اتاق که رفتم خانم جان خواب بود، خزیدم کنارش 

برد... کم کم داشتم. دچار بی خوابی اما مگر خوابم می

 های تمام نشدنی. میشوم، بی خوابی

پهلو به پهلو شدن هممایم جواب نداد، برای اینکه 

خانم جان را بیدار نکنم بلند شدم و از اتاق بیرون 

رفتم، برای خودم چای دم کردم، دلم هوس کرد کتابی 

بخواند اما باید میرفتم اتاق آرمان، چراغ خاموشش به 

معنی خواب بودنش بود. ناچار با لیوان چایی ام 

 ی تلویزیون خاموش نشستم. ذهنم پرکشید...جلو

 دو سال قبل:

 _مهدی میای کمکم؟ مهدی... مهدی...
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 _چیه؟

 _بیا اینو دستم نمیرسه.

نگاهی به دستمال دستم و کابینتی که اشاره میکردم 

 کرد.

 _من بکشم؟

 _آره بلنده، روی صندلی هم میرم دستم نمیرسه.

سه رو دستمال _میخوای چیکار جایی که دست نمیر

 بکشی؟

_دستم نمیرسه گرد و غبار جمع میشه، یمدت دگیه 

 رنگ عوض میکنه کابینت ها سفیده.

 _ول کن، رنگ عوض کرد عوضشون میکنم.
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و خطای راحت رویش را برگرداند دوباره رفت ام داد 

 جلوی تلویزیون فوتبالش راببینید.

 _مهدی دم عیده، بیا خب یه دستمال رو بکش.

_نگاه دارم فوتبال میبینم، االن نمیتونم، یه روز تعطیل 

 خواستم تو خونه استراحت کنم، اگه گذاشتی.

انگار به دستش میچسبید، من هم از اجم دستمال را 

انداختم روی میز و یک به درک گفتم، چایی ریختم و 

روی صندلی نشستم. اما ناخودآگاه چشمم به سمت 

ستم نهایتا طاقت نمی دانکابینت میرفت. من که می

آورم، بهتر بود بلند شوم و کارم را انجام دهم، هرطور 

 که ممکن بود.

رفتم به اتاق دوتا از بالش ها را برداشتم برگشتم به 

 آشپزخانه و روی نشیمنگاه صندلی گذاشتم.
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 _چرا بیداری؟

 با صدای خانم جان به خودم آمدم.

 _تو چرا بیدارشدی؟

 _وقت نمازه.

 چه زود صبح شده بود...

 _قبول باشه، تا وضو بگیری سجادت رو پهن میکنم.

_نمیخواد مادر، سرجای همیشگیش، تو برو یکم 

 بخواب.

دوست نداشتم نگرانش کنم. زمان از دستم در رفته 

 بود...

 _خوابه یواش.
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 _میگم شاید مریض شده ببرمش دکتر.

از پشت در. صدای مثال یواش خانم جان و آرمان بود 

سرجایم نشستم، ساعت یازده بود، بعد از معرکه و 

 خوابی دیشب، خیلی خوابیده بودم.بی

 _بیدارشدی؟

 به صورت نگران آرمان نگاه کردم.

 _آره دانشگاه نداری تو؟

 به سمتم آمد، گونه ام را بوسید.

 _نه خونه ام امروز.

 .منگاهی گذری به خانم جان کردم و رو به آرمان گفت

_لوس نشو، میدونم هرروز کالس داری، نگران نباش 

 نمیاد، بیاد هم زنگ میزنیم بابا بیاد.
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از من فاصله گرفت، همانطور که به سمت اتاقش 

 میرفت گفت. 

 _کالس ندارم آبجی کجا برم؟! 

داشت دروغ میگفت، هرموقع دروغ میگفت سعی 

 میکرد نگاه بدزدد. من هم در بزرگ کردم آرمان سهم

کمی نداشتم، او را از بر بودم. مگر میشد متوجه 

 نباشم.

 _کو پس نگاه؟

 _گفتم دستشوییه.

حوله را روی دستگیره انداختم، صدای بابا بود با 

 کرد.خانم جان صحبت می

 _بابا؟
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 _حاضر شو باید بریم شکایت.

خانم جان: نگاه کجا بیاد؟ خودت برو. میخوای آرمان 

 هم باهات بیاد.

آمدن اسم آرمان بابا آنقدر عصبانی خانم جان را با 

نگاه کرد که اگر خانم جان مادرش نبود از کتک 

 خوردن خانم جان توسط بابا به شک و شبهه افتادم.

 _الزم نیست، نگاه حاضر شو. 

مثل گوسفند در راه کشتارگاه، سرم را پایین انداختم، 

ی ا راهبه اتاق رفتم، لباسم را عوض کردم و همراه باب

شدم، گرسنه بودم، شدیدا احساس گرسنگی میکردم 

 اما فرصتی نبود چیزی بخورم.
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حضورم عمال و اساسا بی دلیل بود، بابا میتوانست به 

تنهایی همه ی این کارها را انجام دهد، این اصرارش 

 برای آمدن من برایم عجیب بود.

 _گفتم بیای تا ببینی، تا یاد بگیری.

بگیرم؟! ساکت ماندم تا اگر بخواهد چه چیزی را یاد 

 خودش ادامه دهد. 

_ طالق و طالق گرفتن آسون نیست، حاال که 

تصمیمش رو گرفتی باید بتونی پاش وایستی، زن 

مطلقه بودن فکر میکنی راحته؟ من هر دیقه نمیتونم 

باالی سرت باشم، خودت باید یاد بگیری نگاه، 

 انتخاب خودته...

پدر من، داشت یادم میداد تا رهایم کند، تا آن نیمچه 

 پدری که در حقم داشت را هم دریغ کند. 
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نمیخواستم بیشتر از این در ماشینش بمانم، نگاهی به 

اطراف کردم، یک فروشگاه بزرگ دیدم، به بهانه ی 

 خرید گفتم نگه دارد پیاده شوم.

 .واستم _بمونه بعدا با آرمان میای، کار دارم نمیتونم

 _زنگ میزنم بیاد دنبالم، واجبه خرید هام.

همین... به همین راحتی پیاده ام کرد، حتی نگفت پول 

الزم دارم یا نه، حتی نگفت نگران نباشم بابت خرج و 

 مخارجم... هیچ!

12 

آرمان بیچاره، آرمان نازنینم مطمعنا از حرفهای بابا 

دم یک ناراحت بود، با او تماس نگرفتم، کل خری

 وم.توانستم پیاده بربسته چای بود، باقی مسیر را می
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سرکوچه که رسیدم ماشین مهدی را دم در دیدم. چه  

میخواست؟! دوسال تمام برای این زندگی یک قدم 

برنداشت، حاال از جان من چه میخواست؟! کیسه ی 

 بوکسش باشم برای کتک ها و توهم های مصرفش! 

ات مرد نباشد و بدتر  آخ چه سخت بود مرد زندگی

از آن گرفتار چنین چیزی باشد، اعتیاد! به دیوار تکیه 

دادم و منتظر ماندم برود، شاید داخل ماشین خوابش 

 برده بود، بعید نبود، هیچ چیز از او بعید نبود.

گوشی را برداشتم و با خانه تماس گرفتم، امیدوار 

یم وبودم آرمان نباشد فقط میخواستم به خانم جان بگ

در را باز کند سریع بدوم داخل، نه اینکه از او بترسم، 

 نمیخواستم روبه رو شوم. اما آرمان جواب داد.

 _آبجی کجایی؟
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 _سر کوچه.

 _چیزی شده؟

 _نه... آرمان...در رو باز کن بیام تو.

 _زنگ زدی؟ نشنیدیم وایسا.

قطع کرد، به سمت خانه رفتم، صدای باز شدن در را 

وقتی نزدیک شدم دیدم مهدی خواب نبوده، با شنیدم 

دیدنم سریع در ماشین را باز کرد، تا من برسم دم در 

خانه، او پیاده شد به سمتم آمد، محکم به حدی که 

 دردم بگیرد ساق دستم را گرفت.

 یک آخ آرام گفتم و گفتم ولم کند.

_سوار ماشین شو، گندش رو درآوردی، میخواد واسه 

 . کدوم جهنمی میخوای بمونی نگاه؟من طالق بگیره
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 _به تو چه رب....

ی آرمان به سمت او باعث شد جمله ام ناقص حمله

بماند، آرمان خیلی محکم پریده بود سمت مهدی، من 

هم در گیر و دار رها کردن دستم از دست مهدی 

بودم، با پریدن آرمان مهدی دستم را ول کرد و همین 

حفظ کنم و روی زمین باعث شد نتوانم تعادلم را 

افتادم. دست راستم را اهرم کردم، اما درد شدیدی 

وارد مچ دستم شد. از شدت درد به خودم پیچیدم. 

توانستم سر برگردانم و دردم آنقدر شدید بود که نمی

 ببینم آنها همدیگر را کشتند یا هنوز زنده اند.

صدای خانم جان و کم کم تعدادی از همسایه ها را 

خانم جان باالی سرم بود و به آرمان میگفت شنیدم، 

ول کند. خانم جان بیچاره آمد دستم را بگیرد که بلند 
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کند اما بی حواس بود، یا از کجا میدانست، مچ دست 

راستم را گرفت، از شدت درد جیغ زدم و جیغ من 

باعث شد که دیگر صدای کتک کاری و فحش 

 نشنوم.

 اون بیشرف؟ آرمان: آبجی آبجی چیشد؟ چیکار کرد

هرچند تار میدیدمش اما صورتش خونی بود، مهدی 

هم آمد کنار دستمان اما آرمان محکم هلش داد فکر 

 کنم سرش خورد به چراغ جلوی ماشینش.

_گورت رو گم کن تا نکشتمت. خانم جون بگیر 

 ماشین رو بیارم بیرون.

مهدی به خانم جان گفت ماشین او دم در است، سوار 

ویم، اما از شدت درد اگر میمردم دیگر ماشین او ش

نمیخواستم سوار ماشین او بشوم. در حیاط باز شد. تا 
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کشید آرمان نمیتوانست مهدی ماشینش را کنار نمی

ماشین را بیرون بیاورد. بوق بود که پشت سرهم میزد، 

مهدی اما لجبازی اش گرفته بود همانجا باالی سرمان 

ی از همسایه ها بود خورد. یکایستاده بود تکان نمی

که میانجی گری کرد و گفت بکشد کنار، دیگری 

 گفت.

 _حاال روز دختر بیچاره رو نمیبینی، بکش کنار.

 _زن منه، سوار شه خودم میبرم.

خانم جان: آقا مهدی بکش کنار تا همه چی بدتر از 

 این نشه.

خانم جان عصبانی بود، محکم حرفش را گفت حتی 

 شاید کمی تند.

 مهدی: درک، همینجا بمیره.
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این را با عصبانیت گفت و سوار ماشینش شد، آرمان 

با سرعت ماشین را بیرون کشید، سوار ماشین شدیم و 

 راهی بیمارستان.

 _بهتری؟

 _آره یکم کمتر شد دردش.

 _مهدی هول داد؟

 روی تخت صاف نشستم و گفتم.

 دکشیدم، آرمان یهو پری_نه، دستمو گرفته بود می

 مهدی ولم کرد افتادم.

هرچند ساق دست چپم بخاطر فشار بیش از حدش 

 کبود شده، اما فعال دیده نمیشد.

 _آرمان کو؟
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 _رفت تسویه کنه، بابات هم تو راهه.

 _چرا گفتی خانم جون؟

 مشکوک نگاهم کرد.

_تو مگه با بابات نرفته بودی؟ چرا تنها برگشتی که 

 مهدی هم تو رو تنها ببینه.

چشم گرفتم، زل زدم به خانمی که روبرویم روی 

 تخت بود، سرم وصل بود و چشم هایش را بسته بود.

 _نگاه باتوام.

_مهم نیست خانم جون، زنگ بزن بگو نیاد، خودمون 

 برمیگردیم، آرمان هست.

_یه چیز گفته که اینطور میکنی، من اگر بچه ی خودم 

 رو نشناسم که...
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 آه بلندی کشید.

یدونم این بچه به کی رفت، از بچگی اش همین _نم

 قدر یه دنده بود. ب

 _بهتری آبجی؟

آرمان را نگاه کردم، پسرک بیچاره، خون صورتش را 

هم درست نشسته بود، رنگش پریده بود. زندگی با او 

 منصف نبود! با ماهم خوب نبود، اما او...

 _خوبم، میتونیم بریم؟

 ._آره وایسا کفشت رو پات کنم

 _میتونم آرمان، چیزی نیست.

اما طاقت نیاورد، به سمتم آمد، زیر دستم را گرفت و 

 کمک کرد از تخت پایین بیایم و کفشم را بپوشم.
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دم در بیمارستان بودیم که بابا را دیدم، داشت به 

سمتمان می آمد، آرمان تا بابا را دید خواست ولم کند 

تم و اجازه و فاصله بگیرد، اما محکم دستش را گرف

ندادم. با تعجب نگاهم کرد اما چون بابا رسید به ما 

 نتوانست چیزی بگوید.

 قبل از اینکه بابا چیزی بگوید خانم جان با تشر گفت.

_15 

 _وایمیستادی یکی دو ساعت دیگه میومدی.

_چیکار کنم مادر من! زندگی مونده برای من، یا تو 

 کالنتری ام یا دادگاه و د...

 _آرمان ما بریم تو ماشین.
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باز اینکه پریده بودم وسط حرفش، بابا خیلی عصبانی 

نگاهم کرد، اما خودش همین امروز بند گدر و 

دختری رو پاره کرد. هرچند خیلی هم محکم نبود. اما 

 شد احترام بگذارم، اما...همان باعث می

از این به بعد خانواده ی من آرمان و خانم جان بود، 

اگر میخواست میتوانست وارد این دایره شود، نورا 

اگر نه دیگر کافی بود، من بیست و چهار سال زندگی 

ام را برای آنها زندگی کرده بودم، باقی را برای خودم 

 میخواستم.

آرمان کمکم کرد به سمت ماشین رفتیم، اما خانم جان 

ع کرد یا در واقایستاده بود داشت با بابا صحبت می

 بحث میکرد.

 _صورتت رو میشستی.
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 _وقت نشد میشورم.

 _نباید باهاش دست به یقه میشدی.

 _وایمیستادم به زور سوار ماشینت میکرد؟

 _اگه دماغت میشکست؟

سرم را به شیشه ی ماشین تکیه دادم و با لبخند بی 

 جانی برای خنداندنش گفتم.

 _جز قیافه که چیزی نداری، اونم از دست بدی.

بود، خندید. بخاطر چهره اش همیشه حدسم درست 

گذشتی واقعا خوش قیافه مغرور بود، از حق هم نمی

 بود.

 _چیشد خانم جون بابا چی میگفت؟
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_تو بگو، به تو چی گفته بود که نمیخواستی بیاد 

 بیمارستان؟

آرمان حواسش به رانندگی اش بود اما با این حرف 

ادم از خانم جان با تعجب نگاهم کرد. جوابش را ند

آینه داشتم نگاهش میکردم اما چشم گرفتم و چشم 

 بستم...

 دوسال قبل:

داشتم با جان و دل دستمال میکشیدم، قسمت های ته 

رسید، با پایم بالش هارا باال و پایین کردم تا دستم نمی

ز رسید، به طربه زور دستم برسد، رسید اما کاش نمی

 انه، آخموحشتناکی افتادم روی سرامیک های آشپزخ

بلند شد. مهدی از همانجا فقط داد زد، چیشد؟! حتی 

به خودش زحمت نداد بیاید و ببیند که چه شده 
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است. تا خود صبح از شدت درد به خودم پیچیدم، 

صبح که دید بعد خواب چندین و چند ساعته اش من 

هنوز بیدارم و از درد به خودم میپیچم تا گزه گفت 

ار در زندگیم پایم در گچ برویم دکتر، برای اولین ب

 بود. حتی زمان بچگی تجربه اش را نداشتم...

دردناک بود، تازه عروس بودم از نظر خودم، باید در 

ماندم، بجز خانم جان هیچ کس خانه ی خو م می

تعارف نکرد برویم و خانه ی آنها بمانیم. بداز این هم 

بود، مهدی هم برای ناهار می آمد هم شام و توقع 

 با آن پا آشپزی کنم. داشت

16 

روز تواند هروقتی گفتم برایم سخت است گفت نمی

بیرون غذا بخورد، غیر از آن یک چیز آسان درست 
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کنم که مجبور نباشم زیاد سرپا بمانم. نهایتا گفت یک 

 صندلی بگذارم جلوی اجاق گاز و نشسته غذا بپزم.

 زمان حال: 

چشم هایم را باز  با ترمز شدید آرمان به خودم آمدم و

کردم. آرمان داشت به راننده ی ماشین جلویی فحش 

 میداد.

 _آروم تر آرمان سرم درد میکنه.

 _ببین آخه چ...

صدای گوشی اش باعث شد ادامه ندهد،  نگاهی به 

 دانستم برایصفحه کردم نوشته بود 'خاله نورا' ، می

 اذیت نورا بود که آنطور سیوش کرده بود، گاهی برای

حرص دادنش 'خاله' خطابش میکرد، نورا خوشش 
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نمی آمد، حق هم داشت مگر چقدر اختالف سنی 

 داشتند؟!

 _آبجی جواب بده ببین چی میگه.

با دست چپم گوشی را برداشتم، شنیده بود 

بیمارستانم، نگران شده بود و حاال زنگ زده بود ببیند 

 کجاییم، گفتم داریم برمیگردیم به خانه گفت او هم

راه می افتد بیاید، چاره نبود، گفتم صبر کند ما برویم 

 دنبالش.

 _شما رو برسونم بعد برم دنبالش.

_توام خسته ای، چه کاریه برو منتظره، خانم جون 

 خسته نشدی؟

 _تو دستت شکسته زیر سرم بودی من خسته شم؟



 

Romanzo_o 108 

 دوباره سرم را تکیه دادم به پشتی و زیر لب گفتم. 

 _خوبم.

فاوت سختی که وقتی که پایم شکسته بود را داشتم ت

با االن میدیدم. آن موقع ها هم گاهی نورا و خانم 

کردند اما دائم زدند و کمک میجان به من سر می

توانستند، نورا دانشگاه داشت خانم جان نمیشد، نمی

رفت و آمد سختش بود، اما در این یک هفته اجازه 

ی آرمان برای نداده بودند دست به چیزی بزنم، حت

رعایت حال من اتاقش را خودش مرتب میکرد و 

 نهایت سعیش را میکرد بهم نریزد.

مادر و پدر مهدی آمده بودند برای عیادت، تمام مدت 

را در اتاق ماندم، هرچه نورا و خانم جان صدایم 

کردند توجهی نکردم. نمیخواستم روبه رو شوم، با 
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دیگر  هرکه زندگی را برایم جهنم کرده بود

نمیخواستم روبه رو شوم، فرار راه حل نبود، اما 

حداقل تا وقتی که سرپا شوم نیاز داشتم به این فرار، 

همیشه هم روبه رو شدن جواب نیست، انسان بیشتر 

شود، باید جرات و جسارتم را بیشتر میکرد و له می

 بعد روبه رو میشدم.

باز مهدی هم آمده بود، اما آرمان راهش نداده بود، 

 هم داد و بیداد کرده بود و رفته بود....

اما اختر... بعد از یک هفته همراه مهسایی که معلوم 

بود به زور آورده بودش و همراه میثاق آمده بود. 

روی مبل نشسته بود، پایش را روی پای دیگرش 

انداخته بود و داشت تز میداد اینکه از آن مادر پسر 

 ر داشت.بهتر از مهدی را نباید انتظا
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نورا: وقتی داشتی نگاه رو میفرستاد تو خونه ی اونها، 

بهتر از اونها واسه نگاه نبود، بهتر از مهدی اصال 

 وجود نداشت، چیشد االن شدن آدم بده؟

 عصبانی نورا را نگاه کرد.

_میبینی حاج خانم، هرکاری هم بکنم باز میشم 

نامادری، من کف دستم رو بو کرده بودم؟ همون 

موقعش هم گفتم اگه مهسا سن ازدواج داشت، مهسا 

 رو میدادم به مه...

_مامان خانم همین مونده من زن یه معتاد بشم، از من 

 مایه نذار. من بمیرم هم زنش نمیشدم.

نکته ی اول این بود که اختر صد سال سیاه مهسا را 

گفت... هیچ کس به مهدی نمیداد، غیر آن راست می

د... نه بخاطر مهدی ،نه مهدی مثل من احمق نبو



 

Romanzo_o 111 

دانستم چه شود، اما در هندوانه ی در بسته بود، نمی

 دام اختر افتادن حماقت بود.

نورا: آره پسر ملکه انگلیس منتظر بابا اجازه بده باید 

 تو رو بگیره.

مهسا: به تو چه ربطی داره، حواست به خودت باشه، 

شه به  اونقدر رو دستمون نمونی ککه مامانم مجبور

 زور شوهرت بده نترشی.

 _زر نزن بابا...

 خانم جان: نورا!

اختر: میبینی حاج خانم، شب و روز من شده این، 

کنار نمیان باهم، دیگه اعصاب برای هیچ کدوممون 

 فهمه، نورا چی؟نمونده، مهسا بچه اس نمی
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هم داشت میگفت نورا نفهم است، هم داشت با ایما 

ی نگاه ندارم حتی نورا هم اضافه میگفت جایی برا

 است.

نورا عصبانی اختر را نگاه کرد، نمیتوانست علنا در 

جواب فحش او فحش بدهد، باید در لفافه بهم متلک 

می انداختند. اختر توانست آن هم به جا، اما سکوت 

 نورا ازاین بود که جوابی پیدا نکرد.

 خانم جان: کدوم خواهر برادری هستن که به پر و

پای هم نپیچن، هردو شون بچه ان، توام بچه ای با 

 اینها یکه به دو کنی؟

خنده ام گرفتم، با دندانم روی لب پایین را گاز گرفتم 

تا نخندم. خانم جان خوب میتوانست جواب هرکس 
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را به موقع و به جا بدهد. اختر حالش گرفته شد، 

دانم پای یکی به دو کردن بودنی میتوانست بدتر و می

بچه تر از نورا و مهسا باشد اما طرف حسابش چون 

 خانم جان بود او هم سکوت کرد.

_مهسا حاضر شو، نگاه توام گاهی بیا به ما هم سر 

 بزن. از مهدی جدا میشی با ما قطع رابطه نکنیا.

حرفش از ته دل نبود، فقط میخواست با خیال راحت 

م ه پیش بابا قسم بخورد که به نگاه گفتم خانه ی ما

بیاید. بعد از این همه سال دیگر او را خوب 

 شناختم، خیلی خوب...می

_ _ _ _ 

 کن نیست بخدا._ول

 داشت. مهدی را میگفت، که دست از سرمان برنمی
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 خانم جان: باالخره تموم میشه، چه زورکنه چه نه.

 _نگاه داره اذیت میشه.

_اون بابای خسیست یه وکیل درست بگیره نگاه 

 ت نمیشه.اذی

 _اون بابای خسیسم پسر خود شماست خانم جون.

 _کافیه نورا.

_دروغ میگم؟ این آقا عباس دستش به جیبش نمیره، 

حاال اختر میگفت چرا تو میدی پولش رو، پریدم 

وسط گفتم پس کی بده؟ برگشته نگاه با پول نفقه و 

مهریه اش بده، یعنی جلوی بابا گفت وگرنه یه احمق 

ردم، انگار تو مهریه و نفقه ات رو زرت نثارش میک

 گرفتی ریختی به حسابت.
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نورا برای مسخره کردن اختر میگفت اما من... من دلم 

بیشتر گرفت، بیشتر حس تنهایی و بی پناهی کردم. 

باید هرچه زودتر کاری پیدا میکردم، وکالت و طالق 

یک طرف، اما امیدی به گرفتن نفقه و مهریه نداشتم 

کردم. همین حرف ی خرج زندگی ام کار میباید برا

 نورا این تلنگر را در ذهنم ایجاد کرد. اما چه کاری؟!

نگاهی به نورا کردم، خواستم از او بپرسم ببیند نظری 

دارد یا نه اما متوجه شدم دارد خودش را باد میزند، از 

 وقتی آمده بود تند تند خودش را باد میزد. 

 میزنی گرمه؟ _چرا اینقدر خودت رو باد

 دست پاچه نگاهم کرد.

 _هان؟ آره یکم.
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کمی بیشتر زوم کردم، یک قسمت از قفسه ی سینه 

اش بود، چیزی به ذهنم رسید، از جایم پریدم به 

سمتم رفتم، باندپیچی دستم هنوز باز نشده بود، با 

 دست چپم یقه اش را کنار زدم.

 _چیکار میکنی دیونه؟

کرده بود، بارها به آرمان گفته حدسم درست بود، تتو 

 بودم آدرس ندهد، اجازه ندهد برود، اما...

 _باالخره کار خودت رو کردی؟

 دستم را پس زد.

 _ول کن نورا، به تو چه بدن منه؟

_منم نگران همین بدنم، بابا کافیه بفهمه زیر مشت و 

 لگد همین بدن کبود میشه.
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 فهمه._تو نگی هیشکی نمی

 توروخدا نکن، بابا... _نورا نکن،

بغضم را قورت دادم، ناهید کافی بود، مامان کافی بود. 

ما تحمل یک ماجرای دیگر یک ناهید دیگر را 

 نداشتیم... نداشتم...

 _نگرانتم نورا.

_تو فعال نگران اون مهدی دیونه باش، یه بالیی 

 سرت نیاره.

 برگشتم سرجایم نشستم، دیگر کار از کار گذشته بود،

هرچه غر میزدم هرچه میگفتم چه فایده ای داشت، 

 پاک که نمیشد آن پرنده های روی قفسه ی سینه اش.

 _مواظب باش مهسا نبینه.
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 _حواسم هست.

آمد جلویم نشست. بلوزش را این بار خودش کنار 

 زد. 

 _حاال خوب شده؟

 _نگفتم زشته فقط نگرانم نورا. 

ونم بیشتر از _حواسم هست، نگران نباش. من نمیت

این خودم رو محدود کنم نگاه توام اینو بفهم. بخدا 

اسمش زندگیه، وگرنه زندگی ندارم که، از وقتی تو 

ازدواج کردی بدتر شده، باز تو جلوم رو یم رفتی 

 یکی به دو نمیکردم اما االن...

 _دنبال کارم.

 _چرا؟
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 _تا آخر عمر خرجمو این پیرزن باید بده؟

 ای بکنی؟_چه کاری میخو

 _نمیدونم..

 _اختر کرم نمیریخت درست رو تموم میکردی االن...

 _بیخیال نورا بحث دوباره اش به درد نمیخوره.

_همش گفتی بیخیال بیخیال، اینم شد عاقبتت، اون از 

 درست، اون از مهدی...

_تورا داد و بیداد کردنم چه فایده ای داشت؟ چه 

 فرقی به حالم میکرد؟

تموم میشد، االن تو این شهر هر بیمارستانی _درست 

 میرفتی استخدام میشدی.

 شاید حق با او بود... شاید هم...
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_االن گذشته گذشته، کاری از دستم برنمیاد. با شرایط 

 االنم باید یه کار پیدا کنم.

 قیافه ی متفکری به خودش گرفت و گفت.

اری ک_نمیدونم، باز از بچه ها میپرسم ببینم کسی 

سراغ داره. آخه... نمیدونم حسابدار که عمرا برت 

دارن، مگه اینکه جایی برای کمک بری، منشی، کنم 

 حسابداری چیزی.

 _به آرمان چیزی نگو.

 _چرا؟

 _نمیشناسیش؟فعال چیزی ندونه بهتره.

شناختم احساسی برخورد میکرد، حاضر آرمان را می

مثال اجازه  بود درسش را ول کند و برود کار کند تا
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ندهد من کار کنم، اما هرجور که حساب و کتاب 

 میکردم میدیدم نمیشود، بدون کار ممکن نیست...

18 

نه فقط بخاطر پول، در خانه ماندن، هزار فکر و خیال 

 به ذهن آدم می آورد و افسردگی...

 _باشه، اما سهل انگاری نکن، حتما بپرس باشه؟

 _بابا؟

نه بابا، اما خب باید یه جا باشه _خونه ی خانم جونم 

 که مجبور نشم با بابا بحث کنم.

سرش را تکان داد، گوشی اش به صدا در آمد، با 

دیدن اسم روی صفحه ی موبایلش لبخندی زد و بلند 
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ترساند، شد به اتاق آرمان رفت. این دختر من را می

 خیلی زیاد...

 _وقت مشاوره دادن؟

، رسیده و نرسیده آرمانی که موهایش خیس بود

 حواسش به من بود...

_دست و صورتت رو شستی یا موهات رو، خشک 

 کن.

 بلند شدم تا غذایش را برایش گرم کنم.

 _خب آبجی بگو چیشد؟

_مهدی مخالفه، بخاطر اعتیادش میگن میتونم طالق 

 بگیرم، نمیدونم اونجا میگفت ترک میکنم.
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ک نکنه اون _نه، مهم هم نیست، چه ترک کنه، چه تر

 زندگی...

 بجای ادامه هوا را بلعیدم.

 _خودم شوهرت میدم همچین مشت.

 _حتما باید شوهر کنم؟

 _نه، رو سرم جا دارین.

 _چرا آدرس دادی به نورا؟

غذا پرید گلویش، سرفه کرد، برایش دوغ ریختم، 

 کمی خورد و گفت.

 _از کجا فهمیدی؟

 _آرمان!
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کثیف بود، درست کار _میرفت پیش یکی دیگه، 

نمیکرد بدنش محو میشد این رو کارش رو دیدم، 

 کارش درست بود.

 _کجا دیدی؟

 خودش را به آن راه زد.

 _هومم، خوشمزه شده.

 _توام داری؟

 قاشق را توی بشقابش گذاشت.

 _بیخیال آبجی من که دیگه زیر رصد بابات نیستم.

 یدونی؟_پس چرا ازم پنهون کردی؟ منم مثل بابا م

دلخور از روی صندلی بلند شدم، او هم سریع بلند 

 شد.
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_نه نه، قربون آبجی خودم برم، نمیدونم پیش نیومد 

 بگم.

 _باشه، برو کنار.

 _آبجی؟

_الکی به من آبجی نگو، چیزی که از ته دل نیست رو 

 نگو.

دانم کمی اغراق کردم، کمی زیاده روی کردم، اما نمی

شبیه بابا بداند، فکر کند من هم برای از اینکه من را 

همه چیز نه می آورم ناراحتم کرد... من هیچ وقت 

 دوست نداشتم شبیه بابا شوم هیچ وقت...

19 
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خانم جان رفته بود خانه ی همسایه، به اتاقش رفتم و 

دانستم آرمان طاقت نمی آورد و  کنار کمد نشستم، می

 می آید به سراغم و همینطور هم شد.

 _غلط کردم.

 _برو غذات رو بخور.

 _قهر میکنی من چجوری غذا بخورم.

 _قهر نیستم برو آرمان میخوام یکم تنها باشم.

جدیت کالمم باعث شد برود، شاید هم بچه شده 

بودم، دستم اذیت میکرد، خسته شده بودم از این 

توانستم باندها، باعث خارش میشد، اما نمی

 بخارانمش.
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دا درآمد، نمیخواستم از جایم تکان گوشی ام به ص

بخورم، اما ترسیدم بابا باشد، حتی اجازه نداشتیم هیچ 

کدام از تماس هایش را بی جواب بگذاریم. اما بابا 

 نبود مادر مهدی بود...

در تردد بین جواب دادن و جواب ندادن، قطع شد، 

خواستم گوشی را دوباره بگذارم روی میز که به صدا 

بار جواب دادم. جوری حال و احوال  در آمد. این

پرسید که باعث تعجب بود... از مادر مهدی بعید می

بود... خیلی بعید... اما سر حرف وقتی کشیده شد به 

تواند یک جا مهریه را بدهد مهریه و اینکه مهدی نمی

فهمیدم این حال و احوال پرسی بی هوا نیست. 

 دستخواهم فقط پسرت خواستم بگویم مهریه نمی
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از سرم بردارد اما.... اما در یک تصمیم آنی نظرم 

 عوض شد...

 _ برای مهریه برام یه خونه بگیره، باقیش رو نمیخوام.

_چی میگی نگاه خونه خریدنی تو این دور و زمونه؟ 

 من میگم نداره تو...

_من بهتر از شما از دارایی های مهدی باخبرم، درسته 

هنوز اونقدر نباخته که نتونه هرشب سر قمارمیبازه اما 

برای من یه خونه پیدا کنه، من بخاطر ازدواج با مهدی 

بی خونه شدم، اختر منو قبول نمیکنه، اینجا هم شدم 

سربار خانم جون و آرمان، ازدواج نیم مردم حداقل 

خونه ی بابام بودم، با آدم درستی ازدواج میکردم کم 

واجم با پسر شما کم االن تو خونه ی اون بودم، اما ازد
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زندگی من رو نابود کرد. یه خونه کمترین چیزیه که 

 میتونم بخوام نه نفقه میخوام نه بقیه ی مهریه ام رو.

_مهریه ی تو اندازه ی پول یه خونه نیست، باشه هم 

اندازه ی یه لونه ی مورچه اس اونم نه این سمت 

 ها...

_منم نگفتم این سمت ها باشه، کوچیک باشه مهم 

نیست ، یه نفر آدمم، اما یه جا باشه تنها بتونم زندگی 

 کنم.

_زن بیوه هیچ جا نمیتونه راحت زندگی کنه. بگذر 

مهدی نداره، شما طالقتون جاری بشه و نشه بابات 

شوهرت میده، خبر دارم کیو زیر سر دارن برات، 

بابات میخواد پول مهریه رو بگیره با پول سپر من 

ات جهاز بخره، چهارتیکه دوباره شوهرت بده بر
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قراضه آوردی خونه ی پسر من اونم اختر اومد 

جمعشون کرد برد، پس پسر من رو بیشتر از این 

اذیت نکن. اون به پای زندگی با تو سوخت، قبل اون 

 پسر من لب به سیگار هم نمیزد.

 _من گفتم بره مواد بکشه؟

 _زندگی با تو....

هم نمیدونین چس  _فکر کنم ادامه ندیم بهتره، شما

باید بگین و چی نباید، در مورد مهریه هم با بابا 

 صحبت کنین، خداحافظ.

خطای فرزندت را از دیگری دیدن... میتوانست 

حداقل از چند دوست و رفیق مهدی بداند که پا به 

نشستند نه من... همیشه ی خدا پای هم پای منقل می

 طلبکار بود این از همه کس از همه چیز...
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مثل روز برایم روشن بود کسی قرار نیست خانه ای 

برایم بگیرد، آن مهریه ی کذایی هم اگر پرداخت 

میشد یکجا نبود بلکه حتما قسط بندی میشد، اما این 

داند چه کسی را برایم در ها مهم نبودند، گفت می

 نظر دارند. مهدی بس نبود؟

همه ی این ماجراها حتی باعث شده بود من فراموش 

نم اختر میخواست لقمه ای برای نورا بگیرد، اگر ک

حرفهای مادر مهدی درست بود و کسی را برای من 

زیر نظر داشتند پس بدون شک ماجرای خواستگار 

نورا فراموش نشده بود... شاید به همین خاطر بود 

 نورا اینطور ناامید از زندگی بود...

چرا وقتی بلد نیستیم بچه بزرگ کنیم بچه دار 

دانیم بچه بزرگ کردن یعنی شویم... چرا وقتی نمیمی
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دانیم زندگی شویم... چرا وقتی نمیچه بچه دار می

شویم.... مشترک چیست وارد زندگی مشترک می

هرچند خیلی ها هم مثل من اجبار... جبر... آه از 

 جبر... وای از جبر...

 _خانم جون اون قضیه خواستگار نورا چیشد؟

 سرش گرمه دادگاه توا. _فعال که بابات

 _یعنی بیخیال شدن؟

یک دانه از تسبیحش را جا به جا کرد، ذکری زمزمه 

 کرد و گفت.

 _اختر بیخیال نمیشه.

_تا هممون رو از اون خونه بیرون نکنه، امروز مامان 

 مهدی بین حرفهاش یه چی دیگه گفت.
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 منتظر در حال ذکر گفتن نگاهم کرد.

یخوان شوهرت بدن. حتی _گفت بابات و اختر م

 گفت میدونه کی رو واسم در نظر گرفتن.

_غلط کردن، یبار عباس شوهرت داد بسشه، واسه 

 دومی دیگه نمیخواد دست به کاری بزنه.

 سرم را تکان دادم، بلند شدم تا به دعایش برسد.

 _نگاه؟

 _جانم؟

 _تو سر بار ما نیستی مادر.

41 

گوید... اما اختر همیشه باعث میدانستم از ته دل می

شده بود احساس اضافه بودن کنیم ما... حتی وقتی 
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زندگی ام را با مهدی شروع کردم... باز همان حس را 

 داشتم...

با نورا تماس گرفتم... من هم خواهر خوبی نبودم، از 

فکر و خیال زندگی خودم از خواهرم، از تنها یادگار 

 ورد خواستگاری پرسیدم.مادرم غافل شده بودم. در م

 _ وایسا.

 منتظر ماندم.

_درو بستم صدامو نشنوم. هیچی اون پسر خاله ی 

عقب مونده ی اختر یادته، یعنی پسر پسرخاله اش، 

 اونه.

 _دیدیش؟
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_آره مامانش هفته ای یبار ترگل ورگلش میکنه برش 

 داره میاره اینجا مثال ببینیم همو.می

 _نورا درست بگو بفهمم.

 _خب همین دیگه چیو میخوای بفهمی؟

 _بابا راجبش باهات حرف زده؟

 به جای جواب دادن خندید.

_چی میگی نگاه خانم؟ داری از عباس آقا، شوهر این 

کنی، راجب چی اومده با ما صحبت اختر صحبت می

 کنه که این دومی باشه؟

41 

حق داشت، ما کی با بابا چنین رابطه ای داشتیم که 

دومی باشد... پدرمان بود اما فقط بود همین...  این
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خواستند اشاره کنند شاید اگر در و همسایه ای می

 گفتند آنها دخترهای عباس هستند همین...می

 _میخوای بیای اینجا؟

 _صبح اونجا بودم.

 _نه، برای همیشه.

 نورای پر حرف ساکت ماند و بعد از چند ثانیه گفت.

پیدا کنیم، از شر مهدی خالص _فعال برای تو کار 

 شو، بعد.

 _چه ربطی به تو داره؟

_برای تک تک اینها با بابا شاخ به شاخ میشین، منم 

اضافه بشم؟ یهو سوپرمن شدی این همه کارو باهم 
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انجام بدی. نگاه ناراحت نشو اما اگر از پسش 

 شدی.برمیومدی همون اول زن مهدی نمی

ندگی جدید را چه میدانستم؟ من خواستم یک ز

شروع کنم، خواستم خانواده داشته باشم، من از کجا 

 فهمیدم این بال به سرم می آید؟!باید می

 _ناراحت شدی؟

 _نه.

_دیدی ناراحت شدی، تو تحمل یه حرف حق رو 

نداری، من بیام فکر میکنی بابا فقط پشت سرم آب 

 میریزه میگه برو به سالمت؟

هستم؟ من فقط هیچ  چرا فکر میکرد اینقدر ضعیف

وقت نخواستم یک شر دیگر، یک دعوای بزرگ، یک 
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اختالف ایجاد کنم. به جان خریدم تا همه چیز خوب 

 باشد...

 _نگاه، اوففف، باشه ببخشید.

_ناراحت نشدم نورا، من قطع کنم، بعدا صحبت 

 میکنیم.

 همین که قطع کردم پیامک مهدی آمد.

نمیدم، تا آخر '' نگاه خریت کردی، من طالقت 

عمرت برو دادگاه ها رو بگرد، بابات دو روز دیگه 

پولی هم برای وکیل نمیده، بگرد نگاه خانم بگرد 

 ببینیم چی میشه. ''

همین، مشکل همین بود بابای من را زیادی خوب 

شد هر کاری بخواهد میشناخت و همین باعث می
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انجام دهد، یی هیچ ترس و واهمه ای. یک دختر تنها 

 بی پشت و پناه می دید مرا... و

تنها چیزی که االن در این بازه شدیدا به آن احتیاج 

داشتم کار بود و به پشتوانه ی آن به پول. بابا پولی به 

وکیل نمیداد، تا همین جا هم خودم داده بودم از پس 

اندازی که داشتم و البته چیزی هم به تمام شدنش 

 نمانده بود.

_ _ _ _ 

 ه؟_درد میکن

 _نه خانم جون بهتره، نورا نیومد؟

 _نه، داره میاد اینجا؟
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_آره، زنگ زد گفت داره میاد، خوشحال بود، 

 نمیدونم چی شده.

 _خیره.

دانم... یکی از استادهای دانشگاهش خیر بود... نمی

دنبال یک پرستار بود برای مادرش و نورا صحبت 

 کرده بود من بروم.

 _نورا نمیتونم.

 نمیتونی، خیر سرت دو ترم پرستاری خوندی._چرا 

 _نورا با دو ترم پرستاری خوندن کسی پرستار نمیشه.

_مگه آمپول های خانم جون رو تو نمیزنی؟ این زن 

بیچاره هم مثل خانم جون، فقط حواست به قرص و 
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داروهاش باید باشه، بابا خدمتکار دارن، شبها هم 

 نمیخواد بمونی، فقط در طول روز.

 _نمیتونم.

_نگاه دیگه باید از یه جا شروع کنی، هرجا بری 

سابقه کار نداری قبولت نمیکنن، تا یه کار دیگه پیدا 

 کنی این خوبه، ماهی چهار تومن میده.

 با چشمهای گشاد شده نگاهش کردم.

 _چهارمیلیون؟

_آره، بخدا درس نداشتم خودم میرفتم، البته اینم بگم، 

ماهه انگار هرکی رفته برای یکم حساسه االن یه 

 مصاحبه قبول نکرده.

 _چرا خیلی مریضه مادرش؟



 

Romanzo_o 142 

_نه بابا این خودش کال اعصاب معصاب نداره، از 

 سگهای دانشکده اس.

 _نورا!

_خب چیه ببینی میفهمی، فقط پاچه میگیره میدونی 

 چند بار منو انداخته؟

 _تو افتادی به اون بنده خدا چه ربطی داره؟

 ببینش، بعدا ببینیم بازم میگی بنده خدا یا نه._حاال 
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نمیدانم... مطمعن نبودم... کار کردن در خانه ی کسی 

دیگری... سوای آن نورا روی دو ترمی که پرستاری 

خوانده بودم حساب میکرد اما من میترسیدم... خیلی 

 شدید.
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 _الو نگاه؟ کجا سیر میکنی؟

 _مطمئن نیستم.

 _خانم جون... خانم جون... 

 دستم را سمت گوشم بردم. 

 _یواش نورا. 

 خانم جان: چی شده؟ 

_برای این خانم کار پیدا کردم طاقچه باال میذاره، 

 ماهی چهارتومن میده یارو.

خانم جان یک نگاه نه چندان دوستانه ای به نورا کرد 

 ااما کنار ما نشست تا دقیق بداند چه کاری است و آی

خواهند چهار مناسب است که همین اول بسم اهلل می

 میلیون حقوق بدهند.
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اگر من این حقوق رو میگرفتم طالق گرفتنم از مهدی 

برایم راحتتر میشد هم بابت وکیل گرفتن، هم 

بخشیدن مهریه و نفقه دست خودم بود، هرچیزی هم 

که به مادر مهدی گفته بودم فراموش میکردم، اما همه 

 این راحتی ها نبود.چیز به 

خانم جان کمی فکر کرد، داشت باال و پایین میکرد. 

 هردوی ما منتظر نگاهش میکردیم.

 _میخوای کار کنی؟ از این مطمعنی؟

 _آره. نمیتونم که صبح تا شب تو خونه بشینم.

_توکل به خدا برو صحبت کن، ندیده و نشناخته چی 

 بگی؟

 نتوانستن داشتم.حق داشت، اما من نگترس از 
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_میترسم نتونم، شاید بیماری خاصی داره که یکیو 

 میخوان پرستاری خونده باشه.

نورا: نه بابا، این خانمی که پیششون کال میکنه انگار 

سواد درست حسابی نداره یکی رو میخواد که هم 

یکم جوونتر باشه هم سواد داشته باشه، من گفتم تو 

 دو ترم پرستاری خوندی.

 که گفتی آمپول چی و چی داره. _تو

 نورا شانه اش را باال انداخت. 

 _پرسید، منم گفتم بلدی.

این دختر  در این دنیا زندگی نمیکرد، خدا میدانست 

اگر میرفتم برای مصاحبه چه چیزهایی قرار بود بشنوم 

 که خواهر من به من نسبت داده!
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 _برای مهدی میخوان زن بگیرن.

 نگاه کردم. با تعجب نورا را

خانم جان: اولی رو طالق داده که بره یکی دیگه 

 بگیره.

 _چه میدونم، ننه اش به گوش اختر رسونده.

_ آبجی کارو بدبخت کرد، باز میخواد کدوم بدبختی 

 رو بگیره، کی اصال به اون زن میده.

هرسه سرمان برگشت سمت در، آرمان بود، کی آمده 

 کار چیزی نشنیده باشد. بود؟! امیدوار بودم در مورد

نورا: بدبخت باز اون معتاده بهش زن نمیدن، تو اعتیاد 

 نداشته بهت زن نمیده.
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خانم جون: دور از جون، زبونت به خیر باز شه دختر، 

 پاشو برو چایی ها رو بیار، داد زدی یادم رفت موند.

نورا روی زانوهایش ایستاد محکم خانم جان را بغل 

درآورد و بعد به سمت آشپزخانه  کرد و داد او را

 رفت.

 _گشنه ای؟

 _نه، اومدم ساکم رو بردارم.

 همزمان با خانم جان گفتیم خیر باشه.

 _باشگاه ثبت نام کردم.

 خانم جان : بازم؟

خانم جان از باشگاه رفتن های آرمان دل خوشی 

نداشت، از بچگی همین بود  آرمان هر چند وقت 
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ورزشی را شروع کند و خانم یکبار هوس میکرد یک 

جان عصبانی میشد، بچه تر که بود میگفت روی یک 

ورزش تمرکز کن، بعدها هم که عالقه مند به پروش 

اندام و این قبیل ورزش ها شد و آن را هم خانم جان 

مخالف بود! حاال چرا خودش میدانست و خدای 

 خودش.

_خانم خانما بازم چیه؟ هر بار از دست غر زدن های 

 شما نرفتم. این بار دیگه گیر نده.

آرمان صبر نکرد تا جواب خانم جان را بشنود، اما 

خانم جان هم بیخیال نشد، خیلی چابک از جایش 

بلند شد و به دنبال آرمان رفت به اتاق او. صدای داد 

شنیدیم، نورا گفت برویم و و بیداد و بحثشان را می
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نفر بین دو میانجی گری کنیم اما حس کردم بهتر است

 شان حل شود.

نورا: عجب چیزی بوده خانم جون من این روی خانم 

 جون رو ندیده بودم.

 _زشته نورا.

_باشه، توام همه چی زشته از نظرت، چی بگم به 

 استادم؟

 _بگو میرم برای مصاحبه.

 چایی را از سینی برداشت. 

 _خوبه حداقل این زشت نیست.
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بود! چه بود اصال؟! نورا بدتر از من خانه نبود، قصر 

 تعجب کرده بود. دست کمی از کاخ نیاوران نداشت.

 _اوففف، یعنی تو دانشکده بفهمن این اینقدر خرپوله.

 _نورا !

 _چیه خب، پولداره.

 نگاهی به اطراف کرد.

 _میدونستیم وضعش توپه ولی اینقدر نه.

 _کوشن پس؟

دن بیا چندتا عکس از _چه میدونم، ولی نگاه تا نیوم

 من بگیر، ببین اونجارو چه خوشگله.

جدی جدی داشت میرفت به سمتی که نشان داده 

 بود. بازویش را گرفتم و محکم نگهش داشتم.
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 _چرت نگو نورا، آبرومون رو نبر.

کشان کشان بردمش، کسی به استقبالمان نمی آمد. 

انه خحقیقتا دیگر داشتم کم کم میترسیدم. نه اینکه 

مخوف باشد نه، اتفاقا بیش از حد زیبا و بزرگ و 

 مجلل بود.

میخواستم به نورا بگویم که برگردیم اما صدای باز 

شدن دری را شنیدم و چند ثانیه بعد یک دختر جوان 

 هم سن و سال نورا.

ظاهر ساده و صورت بی آرایشش با این خانه یک 

یشی پارادوکس داشت، یا شاید هم انسان های بی آال

 بودند.

 _خوش اومدین.
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نورا قبل از من لبخند به قول خودش مکش مرگ 

 مایی زد، جلو رفت و با او. دست داد.

 _سالم عزیزم، نورا هستم. استاد تشریف ندارن؟

برد که بیرون از خنده ام گرفت، اینقدر حساب می

 دانشگاه هم استاد خطابش میکرد.

 _بله، خوش اومدین بفرمایین.

اخل اشاره کرد و درنهایت ادب منتظر ماند اول ما به د

رد شویم. داخل خانه نیز دست کمی از بیرون خانه 

گفتند وارد خانه ی یکی از کنت یا نداشت، اگر می

کنتس های انگلیسی شده ایم شاید برایم راحت بود 

برایم باورش، تابلوهای های نقاشی، دکوراسیون، همه 

 چیز دقیقا به آن شکل بود.

 _شما بفرمایین بشینین االن آقا میان.
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گرفت نگاه کردم. به دختره که داشت از ما فاصله می

 نورا نه خطاب به من بلکه زیر لب زمزمه کرد. 

 _خدمتکارشه، عجب خدمتکار جوونی هم داره.

 _نورا زشته، تا آبرومون رو نبری از این خونه نمیری.

 ه.بروی تو بر_استاد منه، اصال تو رو نمیشناسه که آ

 _نورا!

 _خیلی خب.

ساکت نشستیم، اما مشکل این بود خبری نشد. کم کم 

شدیم حوصله ی من هم سر رفت. شاید بلند می

راحت داخل خانه چرخی میزدیم و تابلو هارا نگاه 

 میکردیم زمان زودتر میگذشت.
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_کجا موند! دانشگاه به دقیقه هم دیر نمیکنه 

خودش راه هم نمیده بعد کالسهاش رو، تازه آقا 

 خودش هرکی بیاد.

 _نورا؟

 کالفه گفت ' باز چیه؟ '.

_تو اینقدر از این استادت حساب میبری با این 

کنم خودش بیاد تو چیزهایی هم که گفتی، فکر نمی

 کالسهاش بگه پرستار میخوام.

حاال که فهمید نمیخوام گیر بدهم، با خیال راحت به 

 بیخیال گفت. مبل تکیه داد و خیلی 

 _خودش نگفته.

 _پس کی گفته؟ 
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 _یکی از دوستهاش.

 _تو ازکجا میشناسیش؟

 _چون دوستهاشم مثل خودش استادن.

 _یه استاد دیگه ات گفت؟ چرا؟

_برای اینکه زیرا، خب دنبال یکی بودن چه فرقی 

 داره برات.

خواستم مجددا اصرار کنم ببینم قضیه چیست اما 

 پا شنیدم و صدای عصا! فرصت نشد، صدای

برگشتیم سمت صدا، یک آقای قد بلند، یک بلوز آبی 

نفتی تنش بود با یک شلوار پارچه ای، اما بی نهایت 

شیک. اما چیزی که در نگاه اول جلب توجه میکرد 

قد بلندش بود و البته چهره اش... آشنا بود برایم. 



 

Romanzo_o 156 

خانمی که کنارش بود، از خودش شیک تر! به سن و 

خورد مادرش باشد اما نکته این بود من ش میسال

فکر میکردم قرار است یک پیرزن روی ویلچر ببینم، 

نه یک خانم مسن بی نهایت شیک که رژ قرمزش 

شدیدا جلب توجه میکرد. عصایی دستش بود، وقتی 

به دستش که روی عصایش بود نگاه میکردی نگاهت 

 جلب انگشتری هایش میشد. تیپ و قیافه ی این دو

نفر متضاد با خانه اشان نبود، به احتمال زیاد آن دختر 

 خانم جوان از کارکنانشان بودند...

 _سالم استاد.

نگاه از هردو نفر گرفتم و نورا را نگاه کردم، لبخندش 

لوس بود، سالم استادش لوستر. حتی وقتی برگشتم و 

استاد مذبورش را نگاه کردم نگاه جالبی به نورا نکرد. 
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کی بود... حق داشت، هرچند که نورا حسمان ی

 خواهر من بود.

من هم باید چیزی میگفتم، صاحب خانه ها، هردو من 

 کردند.را نگاه می

 _سالم.

سالم نورا لوس بود، سالم من چه؟! هیچ کدام جواب 

سالممان را ندادند با دست اشاره کرد که بنشینیم. بعد 

خانم از نشستن دختر جوان دوباره آمد، به سمت 

 رفت، سرش را خم کرد، دستوری گرفت و رفت.

 _کدوم خانم جوان برای مصاحبه ی کاری اومدن؟

قبل از من، نورا جواب داد، حتی بااینکه کنارش 

نشسته بودم، به سمتم جوری اشاره کرد که انگار در 

 چند متریشان هستم. 
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 _نگاه، یعنی خواهرم.

ت. چشم خانم مسن نگاهم کرد، نگاه بانفوذی داش

 هایش قهوه ای زیبایی بودند.

_خودشون میتونن صحبت کنن یا شما قراره به جای 

 ایشون صحبت کنین؟

درست بود نورا باید فرصت میداد خودم جوابش را 

بدهم، اما آنقدرها هم مهم نبود که بخواهد اینطور 

 مستقیم بگوید.

 نورا هم خجالت کشید.

 _خیر خودش جوابتون رو میده.

نورا چشم گرفت و من را نگاه کرد. پسرش در از 

سکوت فقط همراهی اش کرده بود، چیزی نمیگفت. 
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مادر خودش حریف یک ارتش بود چه برسد دو 

 دختر جوان.

 _من داوطلب کار هستم.
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سوال نپرسید بلکه جمله اش را به صورت خبری 

 گفت، من هم یک 'درسته' در جوابش گفتم.

فکر کنین از پس این کار _چه چیزی باعث شد 

 برمیاین؟

خواستم جوابش را بدهم اما چیز دیگری به ذهنم 

رسید، شاید نورا بااین همه سرخوشی و حواس پرتی 

اش اشتباه متوجه شده بود، اصال در این خانه نیاز به 

 پرستار نبود.
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 _ببخشید میتونم بپرسم کار دقیقا چیه؟

قلمه زد. اما مادر و پسر هردو تعجب کردند، نورا س

جنگ اول به از صلح آخر بود، به خصوص با این 

طرز برخورد. اینجا بود که پسرش بعد از تعجب 

 پوزخندی زد و گفت.

 _شما نمیدونین کار چیه و اومدین برای مصاحبه؟

دانستم استاد صدایش... بسیار زیبا بود. اگر نمی

دانشگاه است اولین حدسم میتوانست این باشد که 

ر است. یک صدای مردانه و بی نهایت شیک. دوبلو

اما قبل از پرت شدن به بیرون از خانه باید جواب 

 سوالش را میدادم، نه نظرم را در مورد صدایش. 

_نورا گفته بود نیاز به پرستار دارین برای مادرتون که 

 فکر میکنم...
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 خانم را نگاه کردم و در ادامه گفتم.

ظاهرا در نهایتا سالمتی دیدم _شما باشین. اما شما رو 

 و حس کردم، خواهر من شاید بد برداشت کرده.

دانستم دلخور میشد اما باید نگاهی به نورا کردم، می

توضیح بیشتری به این بنده خداها میدادم تا مطمئن 

 میشدن کسی مسخره اشان نکرده.

 _و بخاطر حواس پرتی خواهر من، ازش بعید نیست.

 از نورا خوردم.سقلمه ی دوم را 

 پسر خواست جوابم را بدهد اما مادرش اجازه نداد.

_خواهرتون درست متوجه شدند. اما من اونقدرها هم 

 بی دست و پا نشدم.
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پس درست بود، این دو نفر محال بود من را استخدام 

کنند، اما جواب سوال اولش را دادم، حداقل 

 برخوردمان با آنها مثل پت و مت نمیشد.

ه، من تجربه ی خاصی ندارم، دو ترم دانشجوی _بل

پرستاری بودم اما به دالیلی شخصی نتونستم ادامه بدم 

و رشته ام رو تغییر دادم. فارغ التحصیل حسابداری 

 هستم. قبال هیچ جایی کار نکردم.

پسرش بی حوصله شده بود، از چهره اش مشخص 

بود. میخواست در اولین فرصت صحبتی که بدست 

 یرونمان کند.آورد ب

 _چند سالته دختر جوان؟

 _بیست و شش.
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نگاهی به حلقه ی دستم کرد، هنوز دستم بود. معنی 

خاصی برایم نداشت... از روی عادت بود که دستم 

 بود.

 _متاهل هستی؟

متاهل؟! متاهل رو به طالق بودم. روی کاغذ هنوز 

 متاهل محسوب میشدم. 

 _بله.

شد. شاید انتظار داشت نورا در جایش جا به جا 

 بگویم نه.

 پرش دیگر طاقت نیاورد.

_مادر شما برین استراحت کنین، من خانم ها رو 

 راهی میکنم.
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 و رو به ما، درواقع بیشتر رو به نورا.

_ من به مسیح گفته بودم انتظار زیادی از والی و 

کسی که معرفی میکنه ندارم، به خاطر مسیح نه نگفتم، 

 فیه، میتونین تشریف ببرین.تا همینجا کا

مسیح به احتمال زیاد همان دوست این آقا و استاد 

دیگر نورا بود، اما اینکه چرا بخاطر دوستش نورا را 

پذیرفت جای سوال داشت، اما مخاطب این سوال 

نورا بود نه او. چیزی که از اول حدسش را میزدم 

 اتفاق افتاد، بیرونمان کرد...

شدن جمله اش از جایم بلند  چیزی نگفتم با تمام

شدم. نورا با ناراحتی و ترس نگاهم کرد، تحقیر شدن 

توسط کسی... حس خوشایندی برای هیچ کس 
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نیست. اما برای من حکم مرگ داشت این را نورا 

 میدانست. با تته و پته گفت رو به استادش گفت.

 _اما استاد م...

 _نورا!

عادی، نورا  صدایم هشداردهنده بود، نه یک هشدار

این تن صدا را خوب میشناخت به همین خاطر با 

 شنیدن اسمش از جایش بلند شد.
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قبل از قدم برداشتن نه به آن مرد بلکه رو به مادرش 

 گفتم.

 _ببخشید وقتتون رو گرفتیم.
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جوابی ندادند، نیازی هم نبود. با نهایت ادب و احترام 

مشکل از جای توانستند ما را رد کنند اما هم می

خورد، نورا! چه کسی واسطه شده بود دیگری آب می

و نورا چه اصرار کرده بود، اهلل اعلم. یک قدم 

 برنداشته بودیم که صدایی شنیدیم.

سرم را برگرداندم دیدم خانم مسن روی مبل افتاده، 

احتماال موقع بلند شدن سرش گیج رفته بود. روی 

حاال هر اندازه ای  گرفتن و رفتن دور از انسانیت بود

 هم که از خانه اشان بیرون شده بودیم.

پسرش یک مادر گفت و دو اسم دیگر را بلند بلند 

صدا کرد، به سمتشان رفتم. نگاهم کرد اما با 

عصبانیت، انگار من باعث بد شدن حال مادرش شده 

 بودم.
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 _ اجازه میدین؟

با تردید کنار رفت، من شاید از پرستاری بخاطر 

هایی که اختر ریخت و پدرم نهایتا تحت تاثیر او کرم

اجازه نداد ادامه دهم؛ کنار کشیدم. اما هیچ وقت 

رهایش نکردم. حتی دوستانی که در آن دو ترم داشتم 

گفتند، جزوه ی همه ی هر کتابی میخریدند به من می

استادهایمان را می گرفتم...  عملی نبود در مقابل 

 د بودم.استادی، تئوری را خوب بل

در حالی که من داشتم به مادرش کمک میکردم 

گوشی اش را برداشت با کسی تماس گرفت، آن 

دختر خانم جوان به همراه خانمی میانسال باالخره 

پیدایشان شد. مادرش 'وای خاک به سرمی' گفت با 

دیدن خانمی که روی مبل دراز کشیده بود. حالش به 
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ار من تشخیصش ک نظر بهتر بود، نبضش را گرفتم، اما

 نبود، مد پزشک نبودم.

نورا کالفه نگاهم می کرد. به احتمال زیاد با این فکر 

میکرد حاال که بیرونمان کردند منتظر چه هستیم! از 

تماس پسرش فهمیدم با پزشک خانوادگیشان تماس 

 گرفته اند.

پزشک خانوادگیشان دکتر حمزه ی نازنین بود. چقدر 

تی فهمید مجبور به انصراف دوستش داشتم، چقدر وق

یا تغییر رشته ام غصه خورد. سالهای بعد چند باری 

به دیدنش رفتم اما بعد از فارغ التحصیلی و مهدی 

 دیگر نه...

با عجله باالی سر مریضش رفت، من را ندید هرچند 

مطمعن هم نبودم با دیدنم من را بشناسد. برای اینکه 
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 یلی زیاد.... دمآشناییتی بدهم خجالت میکشیدم... خ

خانه ای برای کار آمده بودم و از خانه بیرون شده 

بودم آن هم با تحقیر، چه کسی در این موقعیت 

 دوست دارد آشنایی را ببیند؟

نورا بود که نهایتا خسته و کالفه از موقعیت گفت 

 'مادیگه بریم'.

استادش صدایش را شنید نگاهی به هردوی ما کرد و 

مانده بودم به دکتر حمزه سالم  چیزی نگفت. من هم

 دهم یا نه.

_امیرمسعود کمک کن ببریمشون به اتاقشون، اونجا 

 سرم وصل میکنم، خوبه نگران نباش.

امیرمسعود؟! چه اسم طوالنی! این آقای  امیرمسعود 

نام که به سمت مادرشان رفت دکتر حمزه نیز از 
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جایش بلند شد، تازه فرصتی کرد نگاهی به اطراف 

بیندازد اول نورا را دید بعد من را، چشمش چرخید 

اما انگار قیافه ام برایش آشنا بود، دوباره چشم هایش 

به سمت من برگشت. لبخند کوچکی زدم و آرام گفتم 

 'سالم'.

 دکتر حمزه با تعجب اسمم را گفت.

 _نگاه والی؟

دیدم که که امیرمسعود سرش با تعجب برگشت 

مزه اسمم را گفته بود. سمت من، چرا که دکتر ح

 توجهی نکردم رو به دکتر گفتم. 

 _خوب هستین؟

 _اینجا چیکار میکنی؟
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 دانستم چه بگویم. نمی

_برای کاری اومده بودیم، خوشحال شدم دیدمتون، ما 

 دیگه باید بریم.

بازوی نورا را گرفتم که راه بیفتد، اما دکتر حمزه 

 !گفت بمانم تا کارش تمام شود و بیاید

 _از کجا میشناسیش؟

 _استادم بود.

 _پرستاری خوندنی؟

 سرم را تکان دادم.

 _شاید سفارش کنه به این برج زهرمار.

 _بعد بیرون کردنشون چرا باید قبول کنم؟ 

 _چون پول الزم داری.
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 _ میگ...

 _ببخشید.

گرم بحثمان این ببخشید را شنیدیم. برگشتم همان 

 دخترخانم بود.

 گفتن برین باال._دکتر 

 با تعجب گفتم 'من؟'

 _بله.

نورا: بیا همین اول کار سفارشت رو کرد. برو من 

 منتظرم.

طبقه ی باال هم به همان زیبایی طبقه ی پایین بود، یاد 

یک خانه ی دیگر هم افتاد در فیلم برباد رفته. کمی 
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نسبت به آن خانه کوچکتر بود، اما دست کمی 

 نداشت.
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خانم والی، انگار این امیر مسعود ما ندونسته زود  _بیا

 قضاوت کرده.

امیر مسعور نگاه کامال بی تفاوتش را دوخته بود به 

 من. دوباره دکتر حمزه را نگاه کردم.

از من خواست سرم را من برای مادر آقای امیرمسعود 

خان وصل کنم. ته دلم این را نمیخواستم، اما نه گفتن 

کار من نبود. من که مشغول کار بودم، به دکتر حمزه 

کردند، بعد از تمام آن دو داشتند باهم صحبت می

شدن کارم به خواست دکتر حمزه از اتاق بیرون رفتم. 
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طبقه ی پایین نرفتند همانجا در سالن باال ایستادند، 

 دانستم من باید چکار کنم.نمی

 _خب چیکارها میکنی؟

 _ممنونم.

کار شی میومدی پیش خودم،  _میخواستی مشغول به

 من معرفی میکردم.

 بعد با خنده دستی به پشت امیرمسعود زد و گفت.

_خوش اخالق تر از این پسر پیدا نکردی برای کار 

 کردن پیشش.

فکر میکنم به احترام دکتر حمزه چیزی نگفت، شبیه 

آدم هایی نبود که جواب کسی را ندهد. چیزی نگفتم 

 د.استاد خودش ادامه دا
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_خیالت راحت، توجیحش کردم میتونی بیای و کارت 

 رو شروع کنی.

کنم از پسش _من... یعنی نظرم عوض شد، فکر نمی

 بربیام، حق با این آقا بود.

 امیرمسعود پوزخند زد، دکتر حمزه لبخند.

 _معلومه بد دلخور کردی خانم والی رو.

 دوباره قبل از امیرمسعود جوابش را دادم. 

یشون حق داشتن، من کمی دیر متوجه شدم _نه ا

 عجوالنه تصمیم گرفتم.

دکتر حمزه سری تکان داد، من هم به احترام سری 

برایش خم کردم بی هی حرف دیگری به طبقه ی 
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پایین رفتم، کیفم را از روی مبل برداشتم و به نورا 

 گفتم بریم.

_بازهم فکر کن خانم والی، این امیر مسعود ما یکم 

 قضاوتش خوب نیست. دست به
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مردد دکتر حمزه را نگاه کردم، راستش حقوق خوبی 

بود، خیلی خوب. من را از فکر تمام دغدغه هایی که 

قرار بود داشته باشم و حاال کم کم با کم شدن پول ته 

حسابم داشت به سراغم می آمد خالص میکرد. فکر 

 شکنم دکتر حمزه نیز تردیدم را دید. دست در کیفمی

 برد و کارتش را به سمتم گرفت. 

_یکم دیگه فکر کن، اگر خواستی بیای مستقیم به 

 خود من خبر بده.
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خواستم کارت را بگیرم که امیرمسعود خان باالخره 

 لب به سخن گشود و گفت.

_ با خودم تماس بگیره بهتره، راجب شرایط کار هم 

 صحبت میکنیم.

 دهم، آنقدر مغروربعد نگاه کرد تا ببیند چه جوابی می

بود که عذرخواهی نمیکرد. نیازی هم نداشت منت 

 من را بکشد فقط انسانیت حکم میکرد که خب...

 کارت دکتر حمزه را گرفتم، هرچند داشتم.

_فکر میکنم اینطور بهتر باشه، نورا احتماال شماره 

 اشون رو داره.

خداحافظی و بیرون آمدنمان از خانه با سرعت باد 

افتاد جوری که نورا بعد از بستن در با تشر اتفاق 

 گفت 'چه خبرته؟!'
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 _هیچی.

 _نمیای؟

توانستم تصمیم بگیرم. در جوابش را ندادم، چون نمی

سکوت کنار هم برگشتیم. من در حال باال پایین کردن 

 نورا در حال چت کردن. 

سر کوچه بودیم، خواستم قبل از اینکه به خانه برویم، 

از لحظه ی اول مالقات با آن خانه در  سوالی را که

 ذهنم بود را از نورا بپرسم.

 _کی تو رو معرفی کرده بود به این استادت؟

همانطور که حواسش به گوشی اش بود، بی حواس 

 گفت. 

 _گفتم که یه استاد دیگه ام.
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 _چرا پس این آقا اینطوری میگفت؟

 سرش را از گوشی جدا کرد و نگاهم کرد.

 خوای بگی نگاه؟_چی می

 _سوال من واضحه، توام با اندازه ی کافی باهوشی.

 _گفتم که از یه استاد دیگه ام.

_پس چرا این استادت داشت به خاطر استاد دیگه 

 ات اونطور متلک مینداخت؟

 _چون مریضه بهت که گفتم، ندیدی؟

 بی توجه به من راهش را گرفت و جلوتر رفت.

 _نورا با توا...

 ه!_نگا
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ترسیده از صدایی که شنیده بودم داخل کوچه را نگاه 

کردم، مهدی بود. ماشینی نبود. کنار دستش یک موتور 

 بود.

من سرجایم خشکم زده بود اما نورا نه، با صدای 

کند. اما بلندی رو به مهدی گفت اینجا چه غلطی می

 مهدی دستش را به معنی '' برو بابایی" تکان داد.

 شو باید باهات حرف بزنم._نگاه سوار 

زده بود به سرش؟! چه حرفی! مگر حرفی هم مانده 

بود، چه میخواست با این رفتن و آمدن هایش. 

حضورش برای دو سال و نامش از این به بعد قرار 

 بود آینه ی دقی باشد برای من.

نورا: چی میگی تو؟ منم گذاشتم سوار شه، بی کس و 

 ریم تو.کار پیداش کردی؟ نگاه بیا ب
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من مثل گوسفند قربانی سر به پایین پشت سر نورا به 

 سمت در خانه رفتم. مهدی به سمتمان آمد.

نورا: نزدیک بیای یه جور جیغ میزنم که محله بریزه 

اینجا، گم شو، چی میخوای از خواهر من، تموم شد، 

 تموم شد.

با تهدید نورا مهدی سرجایش ایستاد. نورا من را کنار 

داد و سریع زنگ را زد همزمان دنبال کلید هم دستش 

 بود در کیف من.

مهدی: نگاه ترک میکنم، تو برگرد من ترک میکنم، به 

 جون خودت، به سر خودت قسم ترک میکنم.

پوزخندی زدم، فکر میکرد باور میکنم؟! فکر میکرد 

کسی باور میکند؟! فرضا که باورم میشد، مشکل من 

 فقط اعتیادش نبود.
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خره در باز شد، نورا من را به داخل هول داد و باال

 پشت سرم در را بست.

 _چیشده؟

 نگاهی به خانم جان هراسان و نگران کردیم.

 _مهدی دم دره.

خانم جان به سمت چادرش رفت تا دم در برود اما 

 گفتم نه.

 _میره خودش، ولش کن خانم جون.

ستم نمیخواخودم میترسیدم تا برگشتن آرمان نرود، اما 

 بی احترامی هم به خانم جان بکند.

حرفم با نورا ناقص مانده بود. اما خانم جان هم 

پرسید. اولش فکر داشت در مورد کار و محل کار می
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کرده بود قیافه ی آویزان من بخاطر مهدی است اما 

 متوجه شد مصاحبه ی کاری هم خوب پیش نرفته.

 _من شام درست میکنم.

شروع کردند به آرام پچ پچ کردن. شاید با بلند شدنم 

نورا داتش از جزئیات آن خانه میگفت، اما نیازی به 

 توانستند راحت بگویند.پچ پچ نبود، می

تم گذاشداشتم یکی یکی کتلت هارا در ماهی تابه می

 که خانم جان به آشپزخانه آمد.

 _میخوای چیکار کنی؟

را کم کتلت آخری را هم گذاشتم، کمی زیر شعله 

 کردم.
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_نمیدونم خانم جون، پولش خوبه، محیطش هم 

میتونه خوب باشه غیر پسرش مرد دیگه ای نیست که 

تونم فکر کنم وقت هایی که من برم سرکار باشه. 

 اما...

 پشت میز نشستم تا کمک کنم به پاک کردن سبزی.

_دوتا خانم دیگه اونجا دارن کار میکنن، یکیش هم 

 یه نفر دیگر رو استخدام کنن؟ جوونه، چرا میخوان

_حاال هرجا رفتی دنبال چون و چرای این هستی که 

 چرا استخدام میکنن؟ تو رو سننه.

حق داشت، حتما دلیلی داشت، دیوانه نبودند که پول 

 هدر دهند.

 _بیرونمون کردن.
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خانم جان نگاهی به حال پذیرایی کرد ببیند نورا 

 آنجاست.

 _زیر سر خواهرت نیست؟

پس از حرفهای نصفه نیمه ی ما او هم متوجه شده 

 بود.

_درد منم همینه نمیگه چرا. زبونم هم کوتاه بود. البته 

پسر خانمه هم خوب برخورد نکرد، آدم خوش 

 برخوردی به نظر نمیاد.

 _طرف حساب تو مادرشه نه پسرش.
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دروغ نبود، پسرش سر کار بود، طرف حساب من 

 مادرش بود.
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شم استخدام دولت نمیشی، میری چند روز _بعد

 میبینی سخته، میبینن راضی نیستن بیخیال میشی.

 _زنگ بزنم بگم میام؟

_دلت نیست واسه رفتن نه مادر، بگرد یه کار پیدا کن 

 که خودتم راضی باشی.

_مسیر رفت و آمدش با مترو خوبه، حقوقش عالیه، 

کنم. ن میترسم خانم جون یه فرصت به این خوبی پیدا

کارهای طالقم تموم نشده، ته جیبم چیزی نمونده 

 خالی شه.

 _حقوق بخور نمیر من...

 _تا کی خانم جون، یه پسر جوون تو این خونه اس.
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_تا االنشم که تو بیشتر از من خرج این پسر جوون 

 رو دادی. از پول تو جیبیت هم برای این بچه گذشتی.

باخبر بود... لبخندی زدم، چه خوب از همه چیز 

گذشتم چون با خودم میگفتم من حداقل پدر دارم، 

یک نامادری هست، خواهرها و برادرم هست، اما 

آرمان خانم جان بود و خانم جان. در حد وسعم هیچ 

وقت اجازه ندادم احساس کمبود کند، ته دل و در 

وهله ی اول این کار را بیشتر بخاطر خرج و مخارج 

 م...آرمان میخواستم تا خود

من زورم به نورا نرسید برای اینکه بگوید آن استاد 

دیگر کیست و چرا اینطور طعنه شنیدم. وقتی هم که 

دید کم و بیش بی میل نیستم گفت به استادش خبر 

دهد. اما باز من ساده لوح متوجه نشدم منظورش می
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از استادش جناب امیرمسعود ادیب نبوده بلکه دیگری 

 بوده...

بار دوم من را جلوی این مرد خجالت زده نورا برای 

کرده بود. حاال که در خانه ی ادیب جلوی این مرد 

بداخالق مجددا نشسته بودم و برای بار دوم طعنه زده 

بود و گفته بود اگر کار برای من بود باید خودم با او 

تماس میگرفتم نه اینکه از هزار نفر پیغام و پسغام 

اهرم ری نیست فقط از خوبفرستم، وقتی گفتم هزار نف

خواستم از جانب من به او خبر دهد، پوزخندی زد و 

گفت نورا خودش مستقیم نگفته است... باز جریان 

 دفعه ی قبل تکرار شده است. 

 _من اطالع نداشتم.

 _انگار از خیلی کارهای خواهرت بی اطالعی.
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 _منظورتون چیه؟

 از جایش بلند شد، کتش را برداشت. 

زندگی شخصی آدم ها به من ربطی نداره. _هیچ، 

 حنا، حنا.

دختر خانمی که دفعه ی قبل هم دیده بودمش با 

 شنیدن صدایش بدو پیش ما آمد.

_این خانم به صورت آزمایشی چند روزی هستن، 

 حواست باشه، مامانت کجاست؟

 _پیش خانمه، صداش ک...

_نمیخواد ، هرچی الزمه بهش توضیح بده بعد برو 

 درست.سر 

 _چشم.
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همین، حتی خداحافظی نکرد، کیفش را برداشت 

 رویش را برگرداند و رفت...

دخترک لبخندی به رویم زد، اسم قشنگی هم داشت... 

 حنا...

 _خب ، از کجا بگم.

 نگاهی به اطراف خونه کرد.

 _از هرجا صالح میدونی.

بیدار میشه، شما هم باید فکر کنم  8_خانم صبح ها 

 موقع اینجا باشین؟همون 

 _هشت صبح بیام اینجا؟

 _آره، البته من از آقا این رو میپرسم. دقیق نمیدونم.
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راهم دور بود، تنبلی بیدار شدن نداشتم، سحر خیز 

 بودم همیشه.

 _دیگه؟

_قرص و داروهای خانمه، بریم باال نشونتون میدم 

میگم چجوری باید باشه،  دوست دارن براشون کتاب 

که خودشون میگن چه کتاب هایی، ناهار و  بخونین

صبحونه رم با ما هستین، دیگه همین، چیزی جا 

 انداختم؟

 _تا االن شما پرستاری میکردین ازش؟

_پرستار داشتن ولی اخراج شد، تا اومدن پرستار 

 جدید من و مامانم.

 _میتونم بپرسم چرا اخراج شد؟ 
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دس ح البته با اخالق وحشتناک جناب ادیب بیشتر

میزدم پرستار کار را ول کرده باشد نه اینکه اخراج 

 شده باشد. دیدم برای گفتن مردد است.

 _اگر اجازه نداری اشکالی نداره.

 چشمش به حلقه دستم افتاد.

 _نه، شما متاهلین؟

نگاهی به حلقه ام کردم، مستقیم جوابش را ندادم او 

 خودش ادامه داد.

 التون راحت._برای شما اتفاق نمیفته خی

 _فقط برای مجردها اتفاق میفته؟

 _نه، عاشق آقا شده بود.
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نگاهش کردم.... نگاهش کردم و به حالت انفجاری 

شروع کردم به خندیدن. عاشق همین مرد بی نهایت 

مغرور و نسبتا بی ادبی که االن بیرون رفت؟ مگر 

ممکن بود. آنقدر از ته دل خندیدم که اشک از چشم 

دستم را به دلم گرفتم، چیزی که شنیده  هایم آمد،

بودم نه تنها قابل باور نبود بی نهایت خنده دار هم 

 بود.

آخرین باری که اینقدر از ته دل خندیده بودم  هیچ به 

یاد نداشتم. اما به لطف آقای ادیب بعد از مدتها کمی 

شاد شدم. حنای بیچاره با تعجب نگاهم کرد با توجه 

ی او قائل بود او متوجه دلیل خنده به احترامی که برا

 ی من نبود.

49 



 

Romanzo_o 194 

 _ببخشید.

 _به چی خندیدین؟

_یاد یه چیزی افتادم. بله درسته حق با شماست، 

 مطمعنا به این دلیل اخراج نمیشم.

هایم تا دم اتاق خانم ادیب با به دندان گرفتن لب

کردم دیگر نخندم. بهانه ای برای حنا آورده سعی می

توانستم بگویم برای برای مادر آن مرد چه میبودم، 

 این خنده ی نابهنگام.

خانم ادیب در روز آشنایی برخورد خیلی گرم و 

صمیمی نداشت البته مثل پسرش سرد و بد هم 

برخورد نکرد. اما امروز رفتار نسبتا دوستانه ای 

داشت. در آن واحد خیلی دقیق بود، تمام کارهایش 

شت و دوست داشت تک ساعت و زمان مشخصی دا
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تکشان یه موقع انجام شود. کتاب دوست بود و یک 

کتابخانه ی بسیار بزرگی داشتند، من هیچ وقت کتابی 

نخوانده بودم، در کل زندگی ام به جز کتاب های 

درسی و آشپزی شاید دو سه کتاب بیشتر نخوانده 

بودم. اعتماد به نفس اینکه برای کسی بلند بلند 

داشتم اما برای او مهم بود که بخوانم را هم ن

پرستارش برایش کتابش را بخواند. شاید به این طریق 

 من هم تشویق میشدم.

 _خیلی بد میخونم؟

 _نه. ادامه بده.

شاید برای شروع "ابله" داستایوفسکی کمی سنگین 

 بود و به شکلی که امیدوار بودم مشوق نمیشد برایم... 
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هم بد نبود، در واقع اما در کل برای روز اول خیلی 

خواستند، پرستار نه یک همراه برای خانم ادیب می

حنا باید برای دانشگاه آماده میشد و مادرش به 

رسید به همین دلیل کسی نبود که کارهای خانه می

وقت زیادی با خانم ادیب بگذراند. با توجه به 

حرفهایش دو پسر داشت، یکی مقیم کشور دیگری 

تاد نورا، امیر مسعود ادیب. بود و دیگری هم اس

همسرش را سالها پیش از دست داده بودند، اصالتا 

اهل مشهد بود و به عنوان عروس خانواده ی ادیب به 

 تهران آمده و ماندگار شده بود.

حتی یک کلمه از این حرفها یا جمله ها را من در 

موردشان من کنجکاوی نکرده بودم. خودش در 

لمه هر حرفی که میزدم یا موردشان گفته بود. هر ک
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توانست ربط خواندم و میقسمتی از کتابی که می

بدهد به خودش شروع میکرد به صحبت در 

 موردشان. 

_تو کم حرفی دختر جوان؟ یا صحبت با من رو 

 دوست نداری؟

 _نمیدونم.

 متوجه منظورم نشد، سوالی نگاهم کرد.

_هیچ وقت هم صحبت نداشتم، یعنی به این حالت 

که بشینم ساعت ها باهاش صحبت کنم برای همین 

 نمیدونم کم حرفم یا فرصتی نبوده.

 _با مادرت صمیمی نیستی؟

 _عمرش رو داده به شما.
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_خدا بیامرزتشون، خواهر جسوری داری، خواهرت 

 بود نه؟

_بله، خیلی سلیقه هامون شبیه نیست، بیشتر ترجیح 

 میده با دوستهاش صحبت کنه تا من.

_تمام جوون ها همینن، متاهلی رابطه ات با همسرت 

هم خوب نیست؟ مرحوم ادیب همیشه پای حرفها و 

شست. مهمه دخترجوان مهمه پرچونگی های من می

 مرد باید یار و همدم زنش باشه.

دانستم در مورد اینکه دارم جدا میشوم چیزی نمی

بگویم یا نه، هم از تفکری که نسبت به زن مطلقه بود 

یترسیدم و هم اینکه ترس این را داشتم بعد اگر م

رساو شیره مالیدم. در متوجه شوند شاید فکر کنند 

صورتی که هیچ کدام از این برداشت ها درست نبود. 
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من فقط میخواستم زندگی خودم را داشته باشم بی 

هیچ وابستگی به کسی چیزی، بی هیچ لیبل و صفتی 

 برای یدک کشیدن...

 اریم جدا میشیم._حقیقتش... د

شوکه شدنش را به وضوح در صورتش دیدم، 

 جاخورد و من هم از اینهمه جا خوردنش جا خوردم.

 _جوونی!

به وقت پیری طالقم چه بود؟! جوان بودم و 

 میخواستم خودم را نجات دهم.

 _مشکل چیه؟

دانم مشکل اصلی اعتیاد، اختالف، کتک خوردن... نمی

 م...این بود، دوستش نداشت



 

Romanzo_o 200 

 _نتونستیم کنار بیایم.

درست بود قرار نبود هیچ وقت مهدی را ببینند اما 

دوست نداشتم راز و وضعیتش را به دیگران بگویم. 

به هرحال هر کسی از این طالق قرار بود برداشتی 

 داشته باشد. حاال من هر دلیلی می آوردم.

_جوان های امروزی عجول شدن، به هم فرصت 

 نمیدن.

های امروزی عجول نشده اند، جوان های جوان 

امروز دوست ندارند پاسوز اعتقادها و فرهنگ های 

غلط باشند... من اگر دلم قرص جایی که باید میرفتم 

بود، دلم قرص خرج و مخارجم زود، دلم قرص 

امنیت و طعنه نشنیدن بود یا زودتر این کار را میکردم 

 یا اصال ازدواج نمیکردم....
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 بهش فرصت بدی؟_نمیخوای 

کتاب را بستم، روی پایم گذاشتم، چشمم به لکه ی 

روی زانوی شلوارم افتاد تصمیم گرفته بودم دامن 

بپوشم، با بلوز و شلوار راحت نبودم، هر آن ممکن 

بود پسرش بیاید. با دیدن لکه منطقی بود دامن را 

بیاورم و اینجا بگذارم. اینطور راحت تر بود به موقع 

 در جواب خانم ادیب هم گفتم. کثیف شدن،

 _چیزی نیست که با فرصت حل بشه.

_اینم غرور جوانی دختر جوان. وضعیت مالی خوبی 

 نداره که...

 _نه، بحث این نیست.

 _پس؟
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 _اختالفمون عمیق تر از این حرفهاست.

دروغ نبود، واقعیت محض بود، به تفاوتی کوه و دریا 

 بودم... همان اندازه متفاوت.

داشتم از حنا و مادرش خداحافظی میکردم که در 

سالن باز شد. قامت بلند امیرمسعود ادیب را دیدم. 

حنا سریع به سمتش رفت، خسته نباشید گفت و 

 کیفش را گرفت.

 _نرفتی؟

 سالم و خسته نباشید چیزی بود که انتظار داشتم...

 _سالم، بله دارم میرم.
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دانم شاید نباید جوابم، نمیابروهایش باال پرید از 

 سالم میدادم!

حنا به جای من سریع پرسید که من چه ساعتی باید 

بیایم. دیدم که اخمی به حنا کرد رو به او و طعنه به 

 من گفت. 

 _خودش زبون نداره تو میپرسی؟

 مگر چه فرقی داشت؟! سوای آن که اصال یادم نبود.

 سم بهش بگم.حنا: نه آخه من قول دادم از شما بپر

 _شما بهتره به جای قول دادن بشینی پای درسهات.

حنا ناراحت نشد، فقط چشم گفت. اما چهره اش 

نشان نداد که به دل گرفته باشد... شاید به 

 برخوردهایش بد اخالقی اش عادت کرده بودند...
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_صبح زودترین زمانی که میتونی بیا، اما یه ساعت 

 ه.مشخص، هر روز یه ساعت نباش

در جوابش گفتم که 'فردا زمان دقیق رفت و آمدم رو  

می گم چون امروز کمی دیر اومدم و مطمئن نیستم به 

صورت دائم چه ساعت دقیقی می توانم برسم".  

سری تکان داد و در حال دور شدن از ما گفت " 

 حرفات رو پیغام پسغام نفرست خودت بگو".

می نفرستاده جوابی ندادم چرا که واقعا پیغام بسغا

بودم در مورد نورا فکر کرده بودم او شماره اش را 

دارد و در مورد زمان به هیچ عنوان در ذهنم نبود و 

 حنا به خوبی در خاطرش نگه داشته بود. 

روز خسته کننده یا طوالنی نبود روز متفاوتی را 

نسبت به روزها و سال ها اخیرا گذرانده بودم. ساعت 
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ریبه ها بودم آخرین بار این حس های طوالنی را با غ

اش را زمان ازدواجم داشتم چرا که مهدی و خانواده

 برایم غریبه بودند.

 _چطور بود؟ 

با تعجب به سمت آرمان برگشتم از باشگاه برگشته 

بود با اخم و تخم  به من سالم داده بود و به اتاقش 

 رفته بود و حاال داشت می پرسید که چطور بود؟! 

 _چی؟ 

 _امروز کجا بودی آبجی؟

پس فهمیده بود! مطمئنا خانم جان لو نداده بود، بلکه 

 نورای دهن لق! 

 به فاز شوخی سپردم جوابش را.
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_ببخشید، از این به بعد بیرون رفتنی ازت اجازه 

 میگیرم.

 جلوتر آمد، شوخی ام عصبانی ترش کرد.

 _خوب میدونی منظورم چیه.

 بودم چرا میپرسی؟_خب وقتی میدونی کجا 

_برای اینکه نمی فهمم چرا ازم قایم کردی؟ برای 

اینکه فکر کردی که تو باید بری سر کار، برای اینکه 

فکر کردی من بی عرضم که نتونم از پس خرج و 

مخارج خودمو تو خانم جون بربیام. برای اینکه منو 

 آدم حساب نکردی بازم بگم؟

الف باشد اما حدس می زدم که ناراحت شود یا مخ

فکرش را نکرده بودم که اینقدر به غرور جوانی اش 

 بر بخورد. 
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_هیچ کدوم از این فکر های مسخره که به ذهنت 

رسیده به ذهنم نرسید. آرمان من این زندگی رو با 

مهدی تموم کردم چون زندگی من نبود، تموم کردم 

چون شبیه زندگی ای بود که بابا میخواست، که من یه 

ه دخترم فقط باید خونه باشم، بپزم بسابم همین زنم ی

هیچ کار دیگه ای نکنم، اگه تو هم مثل بابا فکر کنی 

که من چون یه زنم نباید برم سرکار پس چه فرقی 

داری با بابا با مهدی؟ پس برای چی اینقدر اصرار 

داشتی که من طالق بگیرم؟اگه قراره خونه حبس 

 بشم... 

 اما نهایتًا گفتم.  مکث کردم کمی اغراق بود

من  _در این حالت برای من فرقی نداره  زندان

 زندانبان من یه معتاد باشه یا نباشه.
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_من نگفتم کار نکن، میتونی صبر کنی کار درست 

 حسابی پیدا کنیم نه اینکه تو خونه مردم کار کنی. 

 _آرمان من به عنوان پرستار رفتم اونجا.

درس بخون دوباره برو _میخوای پرستار شی؟ بشین 

پرستاری، اصال دانشگاه آزاد معادل سازی کن بقیه رو 

بخون بعد مثل همه پرستارها برو تو بیمارستان کار 

 کن، چرا باید پرستار خونه مردم باشی؟

_پرستار خونه مردم نیستم، آرمان خونه ی مردم 

پرستار نداره نگهبان داره سرایدار داره. من پرستار 

بیمار هستم همین! تو که تحصیل  یک خانم مسن

کرده ای تو که داری توی این جامعه زندگی میکنی، 

درس میخونی یه روز قرار کار کنی تو بفهمم فرقی 

نمیکنه کارت چیه آدم هارو با کارهاشون تحقیر و 
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کوچک کردن کار زشتیه، من دارم کار می کنم حقوقی 

ر که برام در نظر گرفتن خیلی خوبه، داری من رو د

نظر میگیری به اینم فکر کن اینکه برم چند سال دیگه 

درس بخونم پرستار شم تو بیمارستان کار کنم، چقدر 

زمان میخواد تازه اینکه که کدوم بخش باشم یا تو 

اورژانس باشم یا هر جای دیگه، همه فشار کاری 

بیمارستان فکر میکنی کنه؟ مواجه شدن مختلف 

تو بیمارستان کار های مختلف، تو فکر میکنی آدم

 کردن آسونه؟

نمی دانم یک روز هم صحبت و همنشینی با خانم 

ادیب بود که اینقدر روی من تاثیر گذاشته بود یا 

 پسرش که گفته بود پیغام پسغام نفرست. 



 

Romanzo_o 210 

در حالت عادی من من از بحث کردن از تالش برای 

قانع کردن دیگران فراری بودم، فرقی نمی کرد طرف 

م باشد، نامادریم یا مهدی حتی آرمان اگر مقابلم پدر

بحثی پیش می آمد نهایتًا یک بار حرفم را می گفتم و 

دیگر اصرار نمی کردم اما االن این تالش هم برای 

راضی کردن برای متقاعد کردن آرمان برای خودم هم 

 تازگی داشت.

و نکته ی مهم این بود این حس تازگی را دوست 

 داشتم...

 _آبجی من...

_آرمان من دوست دارم تو به تصمیم ها و انتخاب 

 های من احترام بذاری.

 _کی نذاشتم اما ال...
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_االنم فرقی نداره، مگه من چقدر فرصت داشتم 

 خودم در مورد زندگیم تصمیم بگیرم؟

31 

زده بودم به خال! ساکت ماند چند لحظه ای چیزی 

 چیزی نگفت.

داری که نیست، دیدم _بهم اعتماد کن، کار دولتی و ا

 نمیشه ازشون عذرخواهی میکنم و دیگه نمیرم.

 _از خداشون هم باشه.

 لبخندی زدم، جلو رفتم موهایش را بهم ریختم.

_نگفتم که اونها عذر من رو بخوان، گفتم اگر من 

 نتونستم.

 موهایش را مرتب کرد، پشت میز نشست.
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 _حاال دقیقا کارت چیه؟

 قصه ی شب میگفتم؟ _دو ساعت بود داشتم

 _نگفتی دقیقش رو.

 _دقیق پرستاری کردن چیه؟

 _خیلی چیزها. خودش میتونی بره دستشویی؟

 آرام پس سرش زدم.

 _بی ادب نباش.

_دستشویی رفتن بی ادبیه؟ نرفتنش که فاجعه به بار 

 میاره آبجی خانم.

آرام به شوخی اش خندیدم. به سمت اتاق رفتم، 

ورا زنگ بزن و بابت دهن لقی اش دوست داشتم به ن
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دعوایش کنم، اما نمیخواستم کسی چیزی در خانه 

 بشنود.

اختر هرچه وسایل اضافه داشت چپانده بود در اتاق 

نورا... با نرفتن من اتاق به تنهایی نصیب نورا نشده 

بود، اتاق انبار اختر و اتاق نورا شده بود... خیلی آدم 

اختر چیزی از زن  خواست بررسی کنددقیق که می

 تناردیه کم نداشت خصوصا در برخورد با نورا!

سرم را روی بالش نگذاشته خوابم برد... صبح به 

موقع بیدار شدم، هوای تازه انرژی خوبی داد، حس 

آزادی چنین حسی بود... من در شرف آزادی و 

رهایی بودم و اینقدر حس خوب داشتم چه برسد به 

 جربه کنم.زمانی که واقعا این را ت
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ا توانستم برسم. بخوب بود دقیقا سر ساعت هشت می

این تایم کاری کمتر حس مزاحمت میکردم بخاطر 

زندگی با خانم جان و آرمان، به این شکل و حال 

فقط شب ها خانه بودم. حدس میزدم روزهای جمعه 

نیز بخواهند که به خانه اشان بیایم. این بار باید از 

پرسیدم نه از طریق حنا یب میخود ادیب یا خانم اد

تا متهم نشوم به زبان نداشتن و پیغام و پسغام 

 فرستادن.

زنگ در را زدم و در باز شد. مادر حنا مشغول کار با 

درخت ها و گل گیاه ها بود. رنگ پاییز به خودشان 

 گرفته بودن و زیبا بودند...

 _خوبه به موقع خودت رو رسوندی.

 _بله، خسته نباشین.
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داخل خانه که رفتم امیرمسعود پشت میز بود، با دیدن 

 من نگاهی به ساعتش کرد.

 _هرروز این موقع میتونی؟

مرد حسابی اجازه نمیداد یک سالم و صبح بخیر 

 کسی بگوید.

 _بله.

_خوبه، خواهرت که کالسهاش رو با یکساعت تاخیر 

 میرسه امیدوارم تو نظم داشته باشی.

تنفرش را از نورا نمیفهمیدم... استاد دلیل این همه 

دانشگاهش بود درست، اما مگر یک دانشجو با 

استادش چقدر برخورد دارد که باعث شود از او این 
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همه متنفر شود! دوست داشتم بپرسم اما حدسم این 

 بود جوابی ندهد، بهانه ای بیاورد... چه میدانم.

 _خانم ادیب خوابن؟

 نه بیداره.حنا : سالم، خوش اومدی، 

لبخندی زدم با عجله انگار آمده بود، لپ هایش گل 

انداخته بود، موهایش را از دو طرف بافته بود، پاپیونی 

 با پارچه ی چهارخانه ته هر کدام بسته بود.

 _رفتی مربا درست کنی؟

 _ببخشید، مامان حیاطه منم پیدا نمیکردم.

پیاله ای که دست حنا بود را گرفت و جلویش 

 گذاشت.

 _اگر صبحونه نخوردی بشین.
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 قبل و به جای من حنا گفت.

 _با ما صبحونه میخوره شما راحت باشین.

نیتی به هم سفره شدن با او نداشتم اما خب ترجیح 

میدادم خودم رد کنم. چند دست لباس راحت و 

مناسب برای خودم برده زودن، رو به حنا خواستم 

ا آنجا بگذارم و هم جایی نشانم بدهد تا هم آنها ر

 راحت لباس عوض کنم.

میز صبحانه ی امیرمسعود ادیب گویا هماهنگ با 

مادرش نبود، از قضا با توجه به کار و کالسش در 

خورد، به همین خاطر زمان های مختلف صبحانه می

از یک زمانی به بعد تصمیم گرفته بودند جدا صبحانه 

ن به بخورند، هرچند خانم ادیب به حالت غر زد

 پسرش رو به من اینهارا میگفت.
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پسرش اما جوابش را نداد، قهوه اش تمام شده بلند 

شد سفارش هایش را رو به ماه بانو داد، تشری به حنا 

بخاطر درسهایش زد و از مادرش خداحافظی کرد و 

رفت. به قول آرمان حس چغندر بودن به من دست 

تکان داد، حتی از روی ادب و تعارف هم سری برایم 

 نداد.

حنا متوجه شد که تعجب کرده ام، چیزی نگفت فقط 

لبخندی به رویم زد، اگر مادرش و خانم ادیب نبود 

حتما میگفتم، پرستار قبلی "عاشق چی این آدم شد؟ " 

البته اگر آدم خطاب میشد! بیشتر ربات بود تا انسان. 

به نتیجه رسیدم بی دلیل و الکی به جان خواهر بیچاره 

 زده بودم.ام غر 



 

Romanzo_o 219 

بعد از روزی که با نورا به خانه برمیگشتیم و مهدی 

جلویم را گرفته بود به طرز عجیبی خبری از او نبود. 

کارهای طالق هم که تمامی نداشت، بااینکه مهدی 

اعتیاد داشت اما تاثیر آنچنانی در پروسه اش نداشت، 

من حق طالق نداشتم_مثل تمام زن های سرزمینم که 

بودنمان از اولین حق و حقوق هایمان به صرف زن 

 محروم بودیم_ و مهدی هم رضایت نمیداد.

اما همان اندازه که خبری از مهدی نبود به همان 

اندازه از پدرم خبری نبود... حتی برای یک احوال 

 پرسی ساده.

با خانم ادیب که امروز خواسته بود به اسم کوچکش 

 ودیم وخطابش کنم در حیاط دلربایشان نشسته ب
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همین زیبایی باعث شد ذهنم پرواز کند به مهدی، به 

 بابا. 

خانم ادیب هم وقتی گفت اسم کوچکش ماهرخ 

است از شباهت اسمش به ماه بانو مادر حنا تعجب 

 کردم.

 _پدرم اسم هردومون رو انتخاب کرده.

 _خواهرتون هستن؟

_نه، اما دوست خوبی بوده برام همه ی این سالها، 

ی ماه بانو از خیلی سال قبل پیش خانواده ی  خانواده

من بودن، بعد ازدواج من هم ماه بانو به اصرار 

 خودش اومد تهران.

 _چه خوب، تنهاتون نگذاشته.
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 آهی کشید و کمی تلخ گفت. 

 _فایده ای هم نداشته براش.

کنجکاو شدم چرا، اما چون راجب خودش نبود 

م چیزی گوید من هترجیح دادم اگر خودش نمی

 نپرسم.

 _همسرت چه کاره است دخترجوان؟

 کاش او هم بجای دختر جوان به من نگاه میگفت.

 _همسر سابق باید بگم.

 _کفش فروشی داره.

 هرچند مطمئن هم نیستم هنوز سرجایش باشد.

 _ کجا آشنا شدین؟

 _پسر دوست زن بابام بود.
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 _مجبور شدی به ازدواج باهاش؟

 هم مجبور شدم هم نشدم...کمی فکر کردم، 

_نه گفتنم مساوی میشد با بیشتر شدن اذیت های زن 

بابام، از ترس اون ازدواج کردم به امید یه زندگی 

 آروم و نرمال اما... از ترس چاله افتادم تو چاه.

 _نجنگیدی؟

 من نجنگیده باخته بودم، جنگی نبود که بجنگم. 

ازدواج کنم _وقتی پدرم گفت باید با مرحوم ادیب 

دنیا روی سرم خراب شد، تازه با پسری که تو یکی از 

خریدها با مامانم دیده بودم، شروع کرده بودیم به نامه 

 دادن و نامه گرفتن.

 در دلم گفتم چه جالب، انتظارش را نداشتم.
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_شاگرد مغازه بود، قدش بلند بود، چشم هاش سیاه 

شم م اینقدر چسیاه بود، اولین بار بود یه نفر رو میدید

 هاش سیاهه، تا چشم تو چشم شدم... 

 فنجانش را برداشت جرعه ای از قهوه اش خورد. 

_میدونستم خیلی با ما فرق داره، با خانواده ام اما 

 عشق که این چیزها حالیش نمیشه. 

 با اشتیاق نگاهش میکردم تا باقی اش را بشنوم. 

راهی بازار _با هر بهونه همراه مامانم یا هرکی که 

میشد میرفتم ببینمش. منتظر بودم چیزی بگه، نگام 

 میکرد اما هیچی نمیگفت.

لبخندی زد، یک لبخند شیرین و تلخ از به یاد آوری 

 خاطره ها.
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 _آخرش من بودم که براش نوشتم.

33 

گوید 'منتظر انتظارش را نداشتم، حس کردم می

 نیفتاده بود یا...دانم یا هیچ وقت اتفاق ماندم'، نمی

_جوابم رو هم دیر داد. میدونی چقدر طول کشید؟ 

 اما صبر کردم. خیلی...

نفس عمیقی کشید. او واقعا نیاز به یک پرستار 

نداشت، یک هم صحبت میخواست. از اینکه در این 

دانستم، خودش دو روز کلی حرف در موردش می

 اثباتی بود روی این حرف.

 _آخ که زن...
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در باعث شد حرفش را نصفه بگذارد، پسرش صدای 

بود که با عجله در را باز کرد و داخل آمد، با دیدن ما 

 مکثی کرد.

 خانم ادیب پرسید، 'چیزی جا گذاشتی؟' 

نگاه گذرایی به من کرد البته با مکثی طوالنی و در 

جواب مادرش گفت 'آره'. وقتی رفت داخل دو 

وسری ام از سرم هزاریم افتاد که چرا نگاهم کرد، ر

 افتاده بود و موهایم... 

خودم با ماشین ریش تراش آرمان کوتاهش کرده 

بودم، دیشب در حمام، حتی در خانه فعال کسی ندیده 

بود، من جنون وار در حمام افتادم به جانش. قبل ترها 

بابا اجازه نداده بود کوتاه کنم، بعد از ازدواج مهدی، 

گاهش کردم، فقط دیشب وقتی در آینه ی حمام ن
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یادآور بابا و مهدی بود، ترجیح دادم از بین ببرمشان. 

به پاس زمانی که چادر سر میکردم عادت کرده بودم 

روسری ام همیشه جلو باشد برای همین در این خانه 

 هم کسی ندیده بود.

خانم ادیب هم تا از رفتن پسرش چشم گرفت و من 

 را نگاه کرد، متعجب نگاهش کردم.

 رجوان با موهات چیکار کردی؟_دخت

 _کوتاه.

_این کوتاه کردنه، یه دختر جوان موهاش باید بلند 

 باشه.

لبخندی زدم، عهد نانوشته بود؟! دختر جوان باید 

 موهایش کوتاه باشد.
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_اذیتم میکرد، خیلی وقت بود میخواستم کوتاهشون 

 کنم.

_این کوتاه کردن نیست، یه جنگ بزرگ روی سرت 

 بوده.

دانستم خراب کردم، میخواستم بروم آرایشگاه می

درستش کند، نهایتا یک ساعت به زور میتوانست 

 موی سالم پیدا کند، اما اتفاقی بود که افتاده بود...

_جمعه میرم آرایشگاه، دیگه میام اینجا وقت نمیشه 

 روزهای دیگه.

 _ من تا جمعه نمیتونم به این موها نگاه کنم.

 لو کشیدم.روسری ام را ج

 _شما نمیبینین نگران نباشین، االنم اتفاقی شد.
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_اینجوری نمیشه، اینطوری مشکل حل نمیشه، برو 

 ماه بانو رو صدا من برام.

اطاعت امر کردم، داخل خانه رفتم برای صدا زدن ماه 

بانو، اما چشمم به امیر مسعود افتاد، کلی برگه روی 

چیزی  میز غذاخوری ریخته بود، داشت دنبال

 گشت. با دیدنم گفت بروم و کمکش کنم.می

 _بله؟

_سواد نداری؟ بیا اصل این کاغذ رو ببین میتونی پیدا 

 کنی.

به سمتش رفتم، یک برگه ی بزرگی دستش بود، شبیه 

قولنامه بود، نگاهی که کردم دیدم حدسم درست 

 بوده.

 _نگفتم تماشا کن، بگرد.
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 و رو صدا کنم._اما خانم ادیب گفتن من ماه بان

از حرکت ایستاد، نگاهی به صورتم کرد چشم هایش 

به سمت سرم رفت که حاال روسری روی سرم بود. 

 چشم گرفت و بلند ماه بانو را صدا زد.

 _مادر کارت داره تو حیاطه.

و رو به من گفت 'حاال بگرد'. این بار خواستم بگویم 

اما  مگر من نوکر تو هستم به من چه از کارهای تو!

 واقعا آنقدرها هم جسارت نداشتم.

نگاهی به میز شلوغ کردم در این بازار شامی که 

درست کرده بود، شتر هم نمیشد پیدا کرد چه برسد 

 به برگه.

 _اینجوری بیشتر بهم میریزین.
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 _عجله دارم.

 _بهم ریختنش باعث نمیشه زود پیدا کنین.

د، وبیبا عصبانیت کاغذهای در دستش را روی میز ک

 صاف ایستاد.

 _میخوای کمک کنی یا وقتمو بگیری؟

_شما برین کنار من پیدا میکنم اگر اینجا باشه، 

 اینطوری بیشتر بهم ریخته میشه نمیشه پیدا کرد.

سمت دیگر میز رفت، صندلی را کشید با دست به 

روی میز اشاره کرد 'بفرما پیدا کن ببینم' و روی 

م گره کرد. حرص صندلی نشست دست هایش را به

و عصبانیتش را سرمن خالی میکرد ، انگار من باعث 

گم شدن برگه اش شده بودم. هرچند لنگه ی دیگر 

این مرد مهدی بود که من دوسال با او سرکرده بودم 
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همیشه برگه ها و سندها حتی فاکتورهای خریدش را 

 داشتم.من مرتب میکردم و نگه می

32 

گه ها را مرتب میکردم و در سریعترین شکل ممکن بر

 دنبال برگ مورد نظرش هم میگشتم.

 _بمونه بعدا مرتب میکنی، پیدا کن.

توجهی نکردم، انگار خیلی عجله داشت با عصبانیت 

 پایش را روی زمین میزد.

 _پیداش کردم.

از جایش مثل یک خرگوش پرید، به سمتم آمد، برگه 

 را گرفت و نگاه کرد.

 _خودشه.
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ممنون هم نگفت، کیفش را برداشت و حتی یک 

بیرون رفت. انگار من نوکر او بودم، تقصیر خودم رود 

که نتوانسته بودم بگویم به من چه از کار تو، خودت 

 بگرد و پیدا کن!

به حیاط برگشتم اما چند دقیقه ی بعدش در اتاقی از 

این عمارت بزرگ زیر دست یک آرایشگر بودم که تا 

ر کارم و سعی در مرتب کردن و توانست غر زد بخاط

تمیز کردن موهایم داشت، آرایشگر. مخصوص خانم 

ادیب بود، که به خواست خانم ادیب آمده بود برای 

 مرتب  کردن موهای من.

 _میپسندی؟

در آینه نگاهی به خودم کردم، با إن افتضاح من این 

 چیزی که من میدیدم یک هنر تمام عیار بود.
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 نباشین._بله ممنون، خسته 

_دیگه بلندتر از این نمیشد، مرتب نزده بودی، از هر 

 طرف یه قسمت.

 شد اشکالی نداشت.تر هم می_مشکلی نیست ، کوتاه

از دیدن وضعیت سرم احتمال داده بود که دیوانه 

باشم، به همین دلیل این حرفم دیگر نباید برایش 

 عجیب می بود!

دم مستقیما دانستم باید هزینه ی کارش را خونمی

پرداخت کنم، یا خانم ادیب از حقوقم کسر خواهد 

 کرد.

 _وای نگاه جون چه عوض شدی.

 _مرسی حنا.
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_منم خیلی دوست دارم کوتاه کنم، خصوصا که االن 

 بخاطر کنکور سختمه، اما آقا نمیذاره.

آقا؟! امیر مسعود ادیب به دختر خدمتکاراشن میگفت 

و عجیبتر از این او هم به موهایش را بلند کند یا نه؟! 

حرفش گوش میداد، من در سالهایی که اجازه ی 

کوتاه کردن نداشتم، حسی جز بردگی نداشتم، حاال 

این دختر هم ممکن بود همین حس را داشته باشد، 

 اما با خنده ادامه داد.

_البته موهای بلندم باعث میشه تند تند برام کادو 

 خره برام.یبگیره، حتی شامپوی موهامم آقا م

چه میگفتم، شاید رابطه اشان عمیق تر و صمیمی تر 

بود، به هرحال خانم ادیب گفته بود که ماه بانو به 

 خاطر او به تهران آمده است.
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 _اینهارم آقا خریده.

گیره هایی چهارخانه ای که صبح روی موهایش دیده 

 بودم و همچنان روی بافت موهایش بود.

 _چه خوب، قشنگن.

ام از حنا در مورد پول آرایشگر پرسیدم، اما او آر

راحت و سرخوش و با صدای بلندی گفت الزم 

 نیست.

 _باید دوش بگیری.

_آره، موهای ریز مثل مورچه شدن، دور گردنم، پاک 

 کرد اما نرفتن.

 _بریم حموم رو نشونت بدم.

 _نه بمونه میرم خونه، اینجا لباس ندارم.
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 _من لباس میدم.

توانستم لباس کس اصراری داشت، اما نه میچه 

دیگری را بپوشم و نه اینکه از حمام یک خانه ی 

 دیگر استفاده کنم.

خانم ادیب همچنان آه ردن به موهایم را دوست 

نداشت، چند بار نظرش را تکرار کرد که کار خوبی 

نکرده ام، نهایتا ماه بانو لطف کرد و گفت 'موهای 

نه بندازه، چیکار داری، دلش خودشه، دوست داشته بک

 رو نشکن'.

ود، تر از پسرش بلحن صحبتش با خانم ادیب صمیمی

چند بار مکالمه ی ماه بانو را با امیرمسعود شنیده 

کرد برعکس بودم. با امیر مسعود رسمی صحبت می

 حنا.
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تا عصر چند بار منتظر فرصتی ماندم تا با خانم ادیب 

ی داستانش بپرسم اما تنها باشیم و در مورد ادامه 

متاسفانه ی حنای سر به هوا این اجازه را نداد. 

متعجب بودم چطور دارد برای کنکور آماده میشود، 

البته مدرسه هم نمیرفت! نپرسیده بودم سال چند 

 است.

 _من میرم ماه بانو خانم، با من کاری ندارین؟

 _نه به سالمت، فردا میبینمت.

مجبور نبودی بری صبح  حنا: اینجا میموندی دیگه

 بیای.

 _من راحتم حنا جان.

در خروجی را که باز کردم ماشین امیرمسعود دم در 

بود، داشت با ماشین وارد حیاط میشد. در حیاطشان 
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یرون شد به همین دلیل باتوماتیک بود، با کنترل باز می

رفتم و در را هم بستم. نگاهی به من کرد، اما من از 

شدم، سالم ندادم فقط سرم را تکان کنار ماشینش رد 

 دادم و رد شدم.

 _واستا.

 برگشتم به عقب، شیشه ی ماشینش را پایین داده بود.

 _مشکلی هست؟

 _نه بشین برسونمت.

 _بله؟

 _نشنیدی؟میگم بشین برسونمت.

 _چرا؟
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_میخوام خونت رو بشناسم، تحقیق هم نکردم در 

 موردت.

مینوسم میدم خدمتتون، _من فردا آدرس خونمون رو 

 هرموقع خواستین برین برای تحقیق.

 _درک! خواستم برگی که پیدا کردی رو جبران کنم.

درک؟! با حیرت خیره به ماشینش ایستادم، چرا که در 

برد، دیگر خانه را زده بود و داشت ماشین را داخل می

سرش از شیشه ی ماشین بیرون نبود. باورم نمیشد 

اه، یک فرد تحصیل کرده این قدر بی یک استاد دانشگ

ادب باشد، مطمئنم متوجه تعجب و اینکه خشک زده 

سرجایم ایستاده ام بود اما توجهی نکرد، خیلی راحت 

 در را از داخل قفل کرد و من ماندم و یک در بسته!
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هرلحظه بیشتر داشتم به نورا حق میدادم از او متنفر 

ه ع میکردم بباشد، حتی کم کم داشتم مثل نورا شرو

فحش دادن به او. آنقدر ذهنم در گیر و دار با برخورد 

او بود که ایستگاهی که باید پیاده میشدم را رد کرده 

 بودم!
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 _کجا موندی؟

 _دیرشد، کجا میری؟

 _خانم جون گفت بیام دنبالت.

 دستم را به سمتش بردم و بینی اش را آرام کشیدم.

 _مگه بچه ام بریم تو.

 _خوبی آبجی؟
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 _آره، چطور؟

 _مهدی بهت زنگ نزده؟

_نمیدونم، از صبح اصال گوشیم رو چک نکردم، چی 

 شده؟ اومده بود؟

 _آره من نبودم.

_امروز داشتم فکر میکردم چرا خبری ازش نیست. 

 گفته؟چی می

_مزخرف گفته نگاه برنگرده سرخونه زندگیش خودم 

هم نگزیده،  رو آتیش میزنم. دیده خانم جون ککش

 گفته ماشین من رو آتیش میزنه.
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زنم شبیه خانم جان واکنش های من هم حدس می

بود، چون وقتی قسمت اول جمله اش را شنیدم خنده 

 ام گرفت، قسمت دوم جمله اش تمام تنم را لرزاند.

 _زر زده بابا، هیچ گهی نمیتونه بخوره برو تو.

م و روسری داخل خانه که رفتیم ناخودآگاه دست برد

ام را باز کردم و همزمان به خانم جان سالم دادم، اما 

برداشته شدن روسری من همان 'آبجی' گفتن آرمان و 

 'هین' بلند کشیدن خانم جان همان.

_موهای تو حموم ماله تو بود. فکر کردم کار 

 نوراست، از صبح اینجا پیداش هم نشده.

در این خانه بنده خدا نورا، هر اتفاق غیر معمولی که 

 دیدند.می افتاد را از چشم او می

 آرمان: آبجی چیکار کردی؟
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 _کوتاه کردم، بد شده؟

 خانم جان سری برایم از تاسف تکان داد.

 آرمان: چرا اینجوری؟

_دیشب خواستم خودم کوتاه کنم خراب کردم، امروز 

هم خانم ادیب زنگ زد به آرایشگر اومد درستش 

 کرد.

 مصنوعی اضافه کردم.با خنده ای 

_شما حال خوبش رو میبینین. حاال ول کنین موهای 

 منو، خانم جون مهدی کی اومد؟

_ول کردیم که این شد حال و روزت، دم ظهری 

 اومد. 

 _تنها بود؟ 
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 _آره مادر تنها بود.

 آرمان: کی تموم میشه این طالق و طالق کشی شما؟

 نم.یله صحبت ک_نمیدونم، باید فردا زنگ بزنم با وک

 _تو چرا بابات...

 برگشتم سمت خانم جان.

_نه خانم جون، خودم صحبت میکنم، من برم دوش 

 بگیرم، همه ی تنم مو شده، میام شام رو آماده میکنم.

36 

شنیدم با فاصله گرفتن من، چیزی بهم گفتند، اما دقت 

نکردم که چه می گویند، احتماال بخاطر موهایم 

بودند، شاید فکر کردند این پروسه طالق  نگرانم شده

و طالق کشی از نظر روانی به من فشار آورده است، 
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بی تاثیر هم نبود اما بیشتر دنبال این بودم تا از شرش 

 خالص شوم.

در آینه ی حمام که به قیافه ی خودم نگاه میکردم، 

بینم، خسته شده بودیم حس میکردم نگاه درونم را می

ران به من داده بودند. حاال از صفر، از شکلی که دیگ

از نقطه ی صفر میخواستم شروع کنم، همه چیز را، 

 خودم را، ظاهرم را، چهره ام را.

 _آرمان بوی چیه؟

 _غذا.

 _خانم جون گذاشت؟ من که گفتم میپزم.

 خانم جان: تازه از راه رسیدی.
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_کارم سخت نیست خانم جون، اونجا هم میرم 

نمیکنم، بیشتر انگار هم صحبت میشینم، کاری 

 میخواست تا پرستار.

 آرمان سیبی از یخچال برداشت، گازی زد.

 _بهتر، فکر کردی بهش؟

 _به چی؟

چشم به قابلمه و محتوایش بود، وقتی جوابی از آرمان 

نشنیدم سرم را چرخاندم سمتش. زل زده بود به 

 موهایم.

 _عادت میکنی.

ی زد، برای دلخوش به خودش آمد، لبخندی مصنوع

 کردن من.
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 _نه، قشنگ شده، نورا ببینه میره اونم کوتاه میکنه.

 _و بابا با کمربندی فوالدی ازش استقبال میکنه.

 _مگه بعد مامان من بازم کسی رو میزنه؟

کف گیری که دستم بود افتاد روی زمین، رنگم پرید، 

حس کردم روحم برای لحظه ای از بدنم خارج شد. 

 کجا میدانست... او از

 _تو...

سیب را روی میز انداخت، دستی به پشت سرش 

 کشید.

 _بیخیال آبجی از دهنم در رفت.

صبر نکرد برای هیچ جوابی صبر نکرد، به اتاقش هم 

نرفت، بیرون رفت. فکر کردم در حیاط است اما با 
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شنیدن صدای موتور ماشینش یعنی داشت از خانه 

 بیرون میرفت.

 گاه؟_نگاه؟ ن

به خودم آمدم خانم جان داشت با نگرانی صدایم 

 میکرد.

 _چیشده؟ چت شد؟ آرمان کجا رفت این موقع؟

 _خانم جون آرمان میدونه.

 _چیو؟

 _بابا ناهید رو...

ترین چشم هایم را محکم بستم، از وحشتناک

خاطرات زندگی من بود صحنه ی کتک خوردن ناهید 

 از بابا...
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 _میزد.

جان هم به اندازه ی من شوکه شد. فهمید حق خانم 

داشتم رنگ به رو نداشته باشم، حق داشتم حالم بد 

شود. از کجا فهمیده بود، تمام این سالها تالش کردیم 

کمترین واقعیت ها را در مورد ناهید به او بگوییم، 

قصدمان از پنهان کردن فقط بخاطر او بود، تا اذیت 

 نشود، تا نشکند تا...

 گفته؟ _کی

اشک هایم شروع کردند به یکی یکی افتادن روی 

 صورتم.

 _نمیدونم.

خانم جان از آشپزخانه بیرون رفت، نگاهش کردم، 

 رود سمت تلفن.دیدم می
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 _زنگ نزن خانم جون، بذار یکم تنها باشه.

_میترسم تصادف کنه، آخ پسرک بینوای من آه پسر 

 یم.بیخبر بودبیچاره ی من، چیا به سینه کشیده و ما 

و از چه چیزها که ممکن است باز بیخبر باشیم. تنها 

چیزی که از آن مطلع و مطمئن بودم، این بود که 

هرکسی که این ها را به آرمان گفته، هرگز او را 

نمیبخشم، حتی اگر نورا باشد و حتی اگر بگوید از 

دهنش دررفته و ندانسته لو داده باشد. بخش اعظم 

ناراحتی و بخشی نفرت به کسی که  قلبم پر بود از

 این ها را به آرمان گفته بود.

جواب تلفن خانم جان را نداد، جواب تلفن من را 

هم، نه تا یکساعت بعد بلکه تا دو سه ساعت بعد هم 

به خانه برنگشت. به نورا زنگ زدم، با عصبانیت از او 
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پرسیدم، نتیجه اش دلخوری شد، دلخور ازاینکه او را 

کرده ام و به اندازه ای که آرمان پسرخواهر  چه فرض

شود، نهایتا من است  پسر خواهر او نیز محسوب می

گفت حتی با او صمیمی تر از من است. انگار حق 

داشت چون جواب تماس او را داده بود و پیغام 

ماند. از فرستاده بود که شب در خانه ی دوستش می

خاطر کتک دانم بمن، از خانم جان دلخور بود، نمی

های بابا یا بخاطر پنهان کردنمان. تا خود صبح خوابم 

نبرد، وضع خوابم داشت بدتر و بدتر میشد بیشتر از 

 موهایم باید نگران این می بودم.

توانستم سرکار نروم، اما مطمئن بودم آرمان تنبل نمی

این ساعت ها محال است به خانه برگردد، حاله خانه 
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احتمال داشت تا دیر وقت ی هر دوستی هم که بود 

 بیدار مانده باشند.

 _کوری؟

سنگ جلوی پایم را ندیدم، خیلی کوچک هم نبود، 

اما ذهنم دور آسمان آرمان داشت پرواز میکرد و 

همین باعث دش نبینم و در حیاط خانه ی خانواده ی 

ادیب بخورم زمین. سنگ فرش عجیبی داشت، سنگ 

ود. چون بی هوا دانم چه بفرش هم نبود، اصال نمی

برخوردم زمین، نتوانستم خودم را کنترل کنم و 

پیشانی ام به سنگ دیگری خورد، حاال جناب 

امیرمسعود ادیب باالی سرم به جای کمک یا هر 

واکنش دیگری میگفت 'کوری؟!'. در واقع نابینا او بود 

 دید!که چشم های من را نمی
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دم دستم را برسرپا ایستادم کف دستم زخم شده بود 

سمت پیشانی ام اما مچ دستم بی هوا گرفت، شتاب 

 زده دستم را عقب کشیدم.

 _چیکار میکنین؟

 پوزخندی زد. دستش را داخل جیب شلوارش برد. 

 _داره خون میاد. 

توانستم تحمل کنم اما اینکه به بی ادبی هایش را می

خودش اجازه دهد و به من دست بزند را نه. کارهای 

قم با مهدی تمام نشده بود، عمال زندگی ای نبود طال

 توانستماما قانونا و شرعا متاهل بودم و به خودم نمی

اجازه دهم مردی به من دست بزند، هرچند متاهل 

 بودنم هم که نبود باز فرقی نداشت. 
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 _برای اینکار الزم نیست به من دست بزنین.

ا نم؟ ببا اخم نگاهم کردم. توقع داشت از او تشکر ک

صدای حنا به پشت سرش نگاه کردم و بی هیچ 

حرفی از کنارش رد شدم. حنا با دیدن پیشانی ام جیغ 

 بلندی کشید.

 _چیشد؟

 _حواسم نبود زمین خوردم.

در دستشویی نگاهی به زخم پیشانی ام کرد، ضد 

 عفونی کردم و چسبی به پیشانی و کف دستهایم زدم.

خیلی زخم بزرگ و به نظرم همگی مهربان بودند، 

خاصی نبود اما هرسه نگران شده بودند، حتی سر میز 

 صبحانه ننشسته بودند و منتظر من بودند.
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_دختر جوان اگر نیاز هست میتونی امروز مرخص 

 باشی و بری خونه برای استراحت.

 _ممنون، چیز خاصی نیست.

ساعت یک بود آرمان همچنان به تماس هایم جواب 

جان گفته بود هنوز به خانه برنگشته. نمیداد و خانم 

خانم ادیب نگرانی هایم را بخاطر آرمان به پای 

افتادنم روی زمین گذاشته بود. ناهار را سر ساعت 

خوردند، میز که چیده شد رو به من قبل یک و نیم می

توانم بعد از ناهارم بروم خانه. از نشستن گفت من می

دا رفتن، برای پی خداخواسته قبول کردم، نه برای خانه

 دهد.کردن آرمان و فهمیدن اینکه چرا جوابم را نمی

 _نورا آرمان خونه ی کدوم دوستش؟

 _چطور؟
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 _نورا جوابمو بده.

_باشه کر شدم چرا داد میزنی. یه دوست بیشتر نداره، 

 حتما خونه ی اونه.

 _سیاوش؟

 _آره.

 _داری آدرسش رو؟

 دم خونشون؟ _چیشده نگاه؟ نگو که میخوای بری

 _وقتی آرمان جواب نمیده باید چیکار کنم؟

_آبروش رو نبر نگاه، دیونه شدی، االن من بهش 

 زنگ میزنم.

مسیر مترو انگار صد فرسخ فاصله داشت با من، 

رسید. نورا هم مشغول بود و جواب هرچه میرفتم نمی
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نمیداد. داشتم از پله ها میرفتم پایین که باالخره زنگ 

 زد.

فتم بره خونه نگران نباش، خودمم االن میرم پیش _گ

 خانم جون ببینم رفت یانه.

 _الزم نیست خودم میرم.

 _سرکار نیستی؟

'نه' ی محکمی گفتم و قطع کردم. خانم جان بیچاره  

نگران تر از من بود، وقتی رسیدم رنگ به رو نداشت، 

فشارش افتاده بود. ما نوه بودیم برایش آرمان فرزند. 

ما هفته ای یکبار به دیدارش رفته بودیم اما آرمان 

 تمام زندگی اش را با او گذرانده بود.

 راقب بچه اش نبودم._ناهید حاللم نمیکنه، خوب م
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فهمم این چه _نگو خانم جون، من آخه نمی

 برخوردیه. چرا فرار میکنه، جواب مارو چرا نمیده.

نورا گفته بود او به آرمان نگفته است، پس اگر او 

داد با او نگفته بود، چرا جواب تماس های او را می

 قهر نبود اما ما...

بیرون،  صدای در حیاط را که شنیدم سریع پریدم

هایش هم ژولیده پولیده خودش بود، موها و لباس

بود. نگاهی به من کرد، سرش را بلند کرد اما آفتاب 

به چشمش خورد، چشم هایش را جمع کرد و دستش 

 را به حالت سایه بان گرفت، به سمتش رفتم.

 _کجایی آرمان؟

 _خونه ی دوستم بود آبج...
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بوی الکلی که بقیه ی حرفهایش را نشنیدم، چرا که 

حس کردم، تمام وجودم را گرفت. مهدی مشروبات 

مختلفی داشت، هیچ وقت مزه نکرده بودم اما بویش 

 شناختم.را می

دست بردم سمت بینی ام و یک قدم عقب رفتم، بااین 

 کارم آرمان هم حرفش را نیمه کاره رها کرد.

 _معلومه ضیافت هم داشتین.

خانه، یک شب  رویم را برگرداندم برگردم به

خوابی از صبح استرس و ترس، زخمی شدن بی

صورتم و حاال میدیدم برای هیچ بوده، او با دوستانش 

داند تا چند شب و تازه از مست کرده کرده خدا می

خواب بیدار شده و با این سر و وضع به خانه 
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برگشته. خانم جان دم در ایستاده بود. آرمان پرید 

 جلویم و دستم را گرفت.

_آبجی توروخدا به خانم جون نگو، من و کفن کنی 

 نگو.

_نمیگم. بخاطر تو نه، خودش. بذار حداقل فکر کنه، 

درست و درمون تربیتت کرده. خودخوری نکنه من 

 گذاشته.

خورد اما به من هم برخورده بود_  دانستم برمیمی

هرچند ته دل هم راضی نبودم که مشروب بخورد_ 

خوردن و نخوردنش نبود، بحثم بحثم سر مشروب 

سر مست و پاتیل کردنش بود و سر یک موضوعی که 

فرستاد نداد صحبت کنیم، حل کنیم، توصیحی بشنود 

 قهر کرد  رفت و حاصلش...
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به اتاق مشترکم با خانم جان رفتم در را هم بستم و 

تکیه دادم با کمد قهوه ای قدیمی اش، اتاق آرمان را 

، اتاق خودش را هم اما این کمد دیواری کرده بود

کمد قدیمی چوبی را نگه داشته بود، اولین هدیه ی 

بابابزرگم بعد از بچه دار شدنشان به او بود، هدیه ی 

عجیبی برای یک زنی که تازه فارغ شده اما خب مادر 

 بزرگ من هم انس خاصی داشت نسبت به این شی.

 تترس داشتم از آینده ی آرمان، از اینکه نمیتوانس

 خشم خود را کنترل کند ترس داشتم.

38 

تقه ای به در خورد، چیزی نگفتم، حدس میزدم آرمان 

باشد، صدای نورا را هم شنیده بودم از حال پذیرایی 
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اما این صدا از برخورد دست آرمان با در بود. چیزی 

 نگفتم خودش در را باز کرد و داخل آمد.

 _آبجی اجازه میدی؟

هایش را عوض کرده بود، سنگاهش کردم، لبا

موهایش خیس بود، معلوم بود دوش گرفته است، 

جورابش را هم به پا داشت، همیشه در خانه جوراب 

پوشد، از برخورد پای لختش با چیزی متنفر بود، می

 حتی کفش.

مقابلم نشست روی زانوهایش مثل بچه های خطاکار 

دستش را هم روی پاهایش گذاشت. موهای بلندش 

گاه میکردم، هرچند از زمان کودکی اش تا االن را ن

خیلی تیره تر شده بود اما هنوز هم یک بلوند 
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شد. نورا همیشه میگفت با این قیافه اش محسوب می

 کلی دختر در دانشگاه خاطرخواه هستند.

_نمیخوای چیزی بگی؟ تنبیهم کنی؟ کتکم بزنی؟ 

 هرکاری که بخوای.

 نفسم را بیرون دادم.

 داره؟ _تاثیری

 _غلط کردم.

باز چیزی نگفتم، من مهدی را مقابل چشم خودم 

دیده بودم، از وقت گذراندن با دوستهای عجیب و 

غریب رسیده بود به این مرحله، درست بو بخشی از 

کارهایش از قبل ازدواج هم بود و فقط اعتیاد بعدش 

اضافه شد اما دوستهایش را خودش انتخاب کرده بود، 
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ها و دورهمی ها هم انتخاب او بودند و  چنان مهمانی

 نتیجه اش به باد رفتن یک زندگی بود.

 _آبجی؟

_حرفی ندارم آرمان، من کی نصیحت کردم این بار 

 دومم باشه.

_آبجی بخدا... ناراحت بودم، گفتم نمونم خونه یه 

 چی بگم دل تو و خانم جون رو هم بشکنم.

 و انتخاب کرد برود و مست کند.

 کردن راهش بود؟ _ مست

شوکه شد، شاید انتظار نداشت اینقدر مستقیم بگویم، 

 منی که سیگار کشیدنش را هم زیر سیبیلی رد میکردم.

 شرمنده و خجالت زده پرسید. 
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 _تو از کجا فهمیدی؟

حدسش برایش سخت نبود، حاال او هم چرا پرسیده 

بود من نظری نداشتم. فکر کردم تا چطور جوابش را 

شاید کمی بازی با احساساتش، غرورش باعث بدهم، 

دانستم شد که دیگر این کار را تکرار نکند، میمی

 حرفم تلخ است اما گفتم. 

_زندگی با یه معتاد تقریبا الکلی خیلی چیزها به آدم 

یاد میده، پناه آوردم اینجا اما انگار فرقی با خونه ی 

 مهدی نداشت.

شکست، پر  هاله ای از غم چشم هایش را گرفت،

کوچولوی من، داداش من، پاره ی تنم، با این جمله 

ی من شکسته شد. آنقدر نگاهم کرد که قطرات 

اشکش ناخواسته روی صورتش افتاد، بلند شد و 
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سریع از اتاق بیرون رفت. خواستم تنبیه کنم، خواستم 

راه درست نشانش دهم اما بدتر از او راه و روش من 

 هم درست نبود.

بهش؟ نگاه چرا اینقدر این بچه رو اذیت  _چی گفتی

 میکنین؟

 _چی میگی؟

 _صورتت چیشده؟

 _جواب منو بده.

 روبرویم نشست و او به کمد دیواری تکیه داد.

_آرمان بچه ی این دور و زمونه است، خانم جون 

مامان بزرگ ماست شده مامان و باباش، نگاه اونم 

 نکن.درک من، مثل بابا خودخواهانه برخورد 
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با حیرت فقط یک 'من' گفتم. حرف بدی زده بودم، 

اما مگر با آرمان چه کرده بودم که مستحق این حرف 

 باشم.

_بهت برنخوره نگاه، اما فکر میکنی چرا آرمان با من 

صمیمی تره؟ یا حتی من با اون، حتی بااینکه تو 

 خواهرمی اون یه پسره.

نداشت،  حاال، حال و احوال من دست کمی از آرمان

نورا یک خنجر دستش گرفته بود و مستقیم به قلبم 

 میزد.

 _جواب نمیدی؟

قطره ی اشکم را سریع پاک کردم تا نورا متوجه نشود 

کنم اما درست روبه رویم بود مگر ممکن بود گریه می

 متوجه نشود. 
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_وقتی میگی اینطورم، چی بگم؟ بگم نیستم؟ قبول 

 میکنی؟

 _نگاه... اوف نگاه. 

از جایش بلند شد. مکث کرد باالی سرم و از اتاق 

بیرون رفت... برای شام بیرون نرفتم، خانم جان و 

نورا صدایم کردند گفتم میل ندارم، حال و اخالق بدم 

نمیخواستم آن ها را هم ناراحت کند. خانم جان دلش 

طاقت نیاورد برایم غذا آورد، به احترامش چند قاشقی 

 تم...خوردم. اما میل نداش

شب قبل را از سرنگرانی آرمان نتوانسته بودم بخوابم 

و امشب... از جایم بلند شدم و به حال پذیرایی رفتم، 

نورا نرفته بود و روبه روی تلویزیون خوابش برده 
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بود. به سمت حیاط رفتم، پانچوی نورا را از روی 

 رخت آویز برداشتم و در را باز کردم.

 چشمم به ماه بود. 

 دیوانگی ۀما دیوان "همچو

 دیوانگی ۀنیست در افسان

 است شب یک و هزار خواب بهتر از

 ".دیوانگی ۀهر شب مستان

صدایی از پشت سرم شنیدم از جایم پریدم، جیغ 

گفت 'آبجی منم' کوتاهی کشیدم صدای آرمان که می

 باعث شد آرام شوم. دستم جلوی دهانم بود.

 _ترسیدم آرمان.

 سرم را بوسید. به سمتم آمد، روی
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 _ببخشید.

 _چرا نخوابیدی؟

 _به همون دلیل که تو نخوابیدی.

 سرجای قبلی ام نشستم، آرمان هم کنارم نشست.

_میدونی تو وقتی ازم دلخوری انگار همه ی دنیا از 

 من دلخورن؟

از گوشه ی چشمم نگاهش کردم، اما طاقت نیاوردم 

 سرم را کامل برگرداندم سمتش.

 چیزی که گفتم، زیاده روی ک... _در مورد

_حق داشتی، همین ناراحتم کرد، حرفهای نورا رو 

باور نکن آبجی، من از درست بودن حرفت، از خودم 

 ناراحت شدم.
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 _کی از ناهید بهت گفت.

_آبجی اونو فراموش کنیم. راجبش صحبت نکنیم، 

 لطفا.

 _ما نمیخواستیم چیزی رو ازت پنهون...

39 

  

 بخاطر خودم بوده. _میدونم

 دستم را باال بردم، دستی به صورتش کشیدم.

 _اما منم میخوام بدونم از کی میدونی، از کی شنیدی؟

 _چه فرقی داره؟

 _خیلی فرق داره.

 _تو من رو بخشیدی؟
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سرم را روی شانه اشذاشتم، کمی به سمتم آمد تا 

 راحتتر تکیه بدهم.

 ؟ من هیچ وقت_تو جگرگوشه ی منی، میتونم نبخشم

نخواستم محدود شی آرمان، نمیدونم توام مثل نورا 

 فکر میکنی یا نه اما... 

 کنم._نه من اونطور فکر نمی

های خودت خیلی کم _میدونم از هم سن و سال

داری، هممون داریم، من، نورا، تو. حتی بچه های 

 اختر، باورت میشه دلم برای اونها هم میسوزه؟

 کردم.سرم را بلند 

_بین همه ی این کمبودها، همه ی سختی ها فقط 

دوست دارم خوشحال باشی، اونقدر خوشحال که غم 

 تو دلت جا پیدا نکنه واسه نشستن.



 

Romanzo_o 273 

 بغلم کرد.

_ آبجی من، تو، خانم جون،  نورای دیونه رو دارم 

 خوشحال خوشحالم.

_تو رو خدا مراقب خودت باش، من نمیخوام بگم 

نکن، اما هرجایی که میری، هر  چیکار کن، چیکار

 مسیری که میری مراقب خودت باش.

 _هستم، قول میدم.

دفتر جدید زندگیم چه با خواست من چه بی آن در 

 حال ورق خوردن بود.

�روی خوش زندگی �: 

21 
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_تو که انقالب کردی، بیا بریم اینجای گردنت هم یه 

 تتو کن، خیلی باحال دیده میشه.

 دانشگاه؟ _چرا نرفتی

 نورا نانی را دستش بود روی میز انداخت.

 _نمیشه یه بارهم بازجویی نکنی؟

 صندلی را کشید و بلند شد.

 _حوصله نداشتم حله؟

از آشپزخانه بیرون رفت. صبح به این زودی آمده بود 

اینجا، حق داشتم نگران شوم؟ حق داشتم بدانم چه 

شده است. دیروز هم عصر به خانه رفته بود آن هم 

بعد از اینکه شب قبلش را پیش ما بود. بابا معموال 

اجازه نمیداد اینقدر خانه ی خانم جان بمانیم. اما 



 

Romanzo_o 275 

جان و آرمان هنوز خواب شدم. خانم حریف او نمی

خوردم اما بودند. من هم معموال در خانه صبحانه نمی

مثال خواستم از زیر زبان نورا حرف بکشم که موفق 

نشدم. بلند شدم و مانتوم را پوشیدم. روسری ام دستم 

 بود میخواستم بیندازم روی سرم که گفت. 

 _داری میری خونه ی اون سگ اخالق؟

 روسری را دستم مشت کردم. 

 _نورا زشته درست صحبت کن.

 _مگه دروغ میگم؟

_نه، دروغ نمیگی کمی بداخالق اما دلیل نمیشه بهش 

 بگی سگ.
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_اوال بخش نگفتم سگ، گفتم سگ اخالق دوما، 

 راست میگی اصال توهین به سگه.

 _چرا شما دوتا اینقدر باهم لجین؟

 _بس کل عنیم.

 _نورا!

 دونم اون با من لجه._چه می

_یه استاد دانشگاه چرا باید اینقدر با دانشجوش لج 

 باشه؟

 جلوی آینه ایستادم تا روسری را مرتب کنم.

_تا فرصت پیش میاد بین حرفهاش یه متلک میندازه 

 به تو.

 _به من؟
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 _آره.

 _چی میگه؟

_چه میدونم، خوبه تو مثل خواهرت نیستی زود 

خواهرت اینطور نمیکنه، مواظب باش میای، تو مثل 

 توام مثل خواهرت اینطور نکنی.

 _مرتیکه.

 _نورا!

 _توام حتما زل میزنی بهش و هیچی نمیگی.

 _چی بگم؟

_من مثال خواهرتم، به خاطر مبارکت بر نخوره 

 جوابش رو بده.
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_تو اول جواب من رو بده، تا منم بتونم جواب اون 

 رو بدم.

 ؟_جواب چی رو بدم

 _چرا اینقدر باهات لجه؟

 گفتم ک...-

 _نورا یادت باشه منم دانشگاه رفتم.

 _گفتم نرفتی؟

_نه اما جوری برخورد نکن انگار من اون فضا رو 

 نمیشناسم.

 _بابا من کاری به کارش ندارم.

 لبخند با معنی زد و گفت.

 _نخ داد نگرفتم از اون میسوزه.
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آدمی نبود که به تعجب کردم، خیلی زیاد. شبیه 

دختری هم سن و سال نورا نخ بدهد! شاید هم من 

شناختمش اما من در لحن او چنین چیزی درست نمی

 را حس نکرده بودم.

 _و تو منو بردی خونه ی این آدم.

 _برای کار رفتی ، زنش نشدی که.

 _برو کنار دیرم شد، در ضمن.

 برگشتم نگاهش کردم.

 _حرفت رو باور نکردم.

 از نظر تو من فقط یه دروغگوام._
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بستم گفتم 'من همچین هما نور که بند کفشم را می

چیزی نگفتم، اما دلیل بهتری میتونستی بیاری نه 

 همچین چیزی'.

 _چرا باورت نمیشه؟

_مثال اختالف سنیتون، مثال موقعیتش تو دانشگاه، 

 مثال همچین چیزی از لحنش برداشت نکردنم.

ردیف میکردم، حاصل ذهن خودم بود، داشتم دالیلی 

هیچ کدام قابل قبول نبودند، تالشی بیهوده بود برای 

 دیدن واکنش نورا.

 _باشه تو اونطور فکر کن.

جوری با کنجکاوی امیرمسعود ادیب را نگاه میکردم 

که متوجه نگاه خیره ام شد، نگاهی به من کرد، در 

 م، ممکنواقعی نگاهی به سر تا پای من، چه کرده بود
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بود فکر کند من هم مثل پرستارقبلی مادرش عاشقش 

 شده ام!

21 

دو روز پیش که زمین خوردم و با آن لحن گفت 

'کوری؟' دیگر ندیده بودمش. وقتی امیرمسعود به من 

نگاه کرد حنا هم به دنبالش چشم و ابرویی آمد که 

 یعنی چه شده؟!

 چیزی نشده بود، چند فلسفه ی عجیب، جدید و

کمی غیرقابل باور از خواهرم در مورد این شازده 

شنیده بودم. چه شده بود که فکر کرده بودم با نگاه 

کردن به او میتوانم جواب شک و شبه هایم را بدست 

 بیاورم نظری نداشتم.
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_چند روزی حنا و مادرش میرن سفر، میتونی شب ها 

 اینجا بمونی؟

ز ! او بدتر اچرا اینقدر بی مقدمه حرفهایش را میگفت

 بابا بود. 

توانستم یا نه، قبل تر ها اولین شب؟! نمیدانم می

رسید این بود که باید از بابا و یا چیزی که به ذهنم می

مهدی اجازه بگیرم، قبل ترها به این شکل بود... برای 

هر کاری، برای هر تصمیمی باید اجازه ی دیگری را 

هم مهم نبود. داشتم، در واقع رای و نظر خودم خیلی 

توانستم تصمیم بگیرم و برای اولین اما االن آزادانه می

بار در این مدت، آزادی، رهایی و استقالل را حس 

کردم با تمام وجود. اما تردیدم و ندانستم از این بود 

که مدت زیادی نبود اینجا مشغول کار بودم، آنقدر 
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شناخت و اطمینان نداشتم که بخواهم شب را هم در 

ه ی آن ها بمانم، چرا که شب مصادف بود با خان

زمانی که پسر خانم ادیب هم خانه بود. اما حنا مثل 

 همیشه فرصت نداد من جواب دهم، پیشی گرفت. 

 حنا: من که گفتم نمیرم.

 امیر مسعود: منم گفتم حق انتخاب نداری باید بری.

_اما من نمیخوام برم، اونها مارو دوست ندارن، مامان 

 بلند میشه میره. الکی

_مادرت میره پس توام تنهاش نمیذاری، این بحث 

 اینجا تموم شده حنا.

 _این زوره، بحث نیست.

 _میخوای مادرت رو تنها بذاری؟
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نه موضوع بحثشان را متوجه میشدم نه دلیلش را، اما 

حنایی که کم کم چشم هایش پر از اشک شده بود، با 

 چانه ای لرزان گفت.

کلفت شماییم هرچی بگی رو باید قبول _چون ما 

 کنم؟

امیرمسعود با شنیدن این جمله از جایش بلند شد، 

صندلی به شکل بدی به زمین افتاد. معلوم بود خیلی 

عصبانی شده است. صدای افتادن صندلی باعث شد تا 

 مادر حنا بدو به سمت ما بیاید.

 _چیشد؟

 امیرمسعود با اشاره ی دست به حنا گفت.

ز دخترت باید بپرسی؟ من کی با شما مثل کلفتم _ا

 برخورد کردم؟
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دستش را به سمت میز برد فنجانی که روی میز بود را 

با انگشتش هل داد، محتوای داخلش که قهوه بود 

کامل روی میز ریخت و البته صدای برخورد فنجان و 

شیشه ی میز نیز نسبتا بلند بود. من هم با حیرت از 

بود، به نظرم رفتارش کمی غیر عادی جایم بلند شده 

 بود. 

_مگه من خواستم اینهارو برام بچینی؟ روزی چند بار 

میگم بشین سر درس و مشقت؟ وقتی خودت حرف 

فهمی، از خدا خواسته میخوای از زیر درست در نمی

 بری من چیکار کنم حنا خانم؟

نظری نداشتم چقدر از حرفهای کدام یک درست 

و بدش را کنار میگذاشتی رفتار بدی است. رفتار سرد 

 نسبت به حنا یا ماه بانو از ندیده بودم.
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ماه بانو: تو صبحونه ات رو بخور پسرم، حنا معذرت 

 بخواه برو اتاقت.

حنا با عصبانیت مادرش را نگاه کرد، یک 'نمیخوام' 

 گفت و به حالت دو از ما فاصله گرفت.

 _ماه بانو چیشده؟

در حال پایین آمدن از پله ها بود، خانم ادیب بود که 

به سمتش رفتم برای کمک، دوباره از من پرسید چی 

 شده.

 _نمیدونم منم نفهمیدم.

من در حیاط بودم، چرا که سه نفر مذکور یک جلسه 

ی خصوصی و خانوادگی تشکیل دادند و امیرمسعود 

 ادیب با لحن بی ادبانه ای گفت تنهایشان بگذارم.
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 ته؟_امیر هنوز نرف

نگاهی به حنا کردم، از کجا آمده بود به حیاط که 

متوجه رفتن و نرفتن او نشده بود! سوای آن اولین بار 

 بود میگفت امیر.

 _نه.

 کنارم نشست.

 _نمیخوای بپرسی چیشد؟

 _نه.

 تعجب در چشمانش موج میزد.

 _چرا؟

چرا؟ چون مطمئنا به من ربطی نداشت، از کنجکاوی 

هم خوشم نمی آمد. اما االن دلیل  در زندگی مردم
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دیگری که تشدید میکرد این حسم را تا ندا نم 

موضوع چیست، بیرون شدنم از خانه بخاطر جلسه ی 

 آنها بود.

 _اما من دوست دارم بگم شاید یکم آروم شدم.

 جوابی ندادم.

 _میخواد من رو ب...

 _حنا!

 یدم.نه تنها حنا بلکه من هم با صدای او از جایم پر

_برای من آبغوره گرفته بودی کلفتمی، االن اینجا 

 داری چیکار میکنی؟

 _ه.. هی... هیچ....چ...ی.

 دخترک بی نوا دچار لکنت شد از ترس.



 

Romanzo_o 289 

 _برو تو اتاقت.

کامال با لحن جدی و عصبانی اینهارا خطاب به حنا 

میگفت، حنا دیگر چیزی نگفت، سر به زیر به سمت 

 خانه رفت.

به حرف نگیرش، تو برای پرستاری مادرم  _اینقدر

 اینجایی تا حنا به درسش برسه.

من به حرفش گرفته بودم؟! مگر حنا و پرحرفی 

هایش را نمیشناخت! جوابش را ندادم، بدون شک 

میدانست حرفش صحبت ندارد، فقط داشت تالش 

 کرد عصبانیتش را سر دیگران خالی کند.می

مشغول صحبت بودند،  خانم ادیب به همراه ماه بانو

ماه بانو تا من را دید از من دلجویی کرد بابت اینکه 

 من را امیرمسعود بیرون فرستاده بود.
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_مشکلی نیست، من میرم لباسم را عوض کنم، شما 

 راحت باشین.

بلوز دامنم را پوشیدم، اخیرا دلم میخواست خیاطی یاد 

کاری که بگیرم. حس میکردم کار جالبی باشد. من 

عمیقا دوستش داشتم را نتوانسته بودم یاد بگیرمش، 

توانستم آنطور که دلم شاید در این زمینه می

میخواست جلو بروم. هم صحبتی با خانم ادیب 

شیرین بود، اما حس میکردم رفتارهای زننده ی 

 پسرش باعث شود نتوانم ادامه دهم.

 _به دل که نگرفتی؟ زبونش مثل پدرش کمی تلخه.

فقط زبانش نبود، تمام حرکاتش تلخ بود، اما این را 

 نمیشد به یک 'مادر' در مورد فرزندش گفت.
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_مشکلی نیست، صبحونه اتون دیرشد. باید 

 قرصهاتون رو هم بخورین.

_میل ندارم دخترجوان، به ماه بانو بگو قهوه ی من 

 رو بیاره.

 بلند شدم و پیش ماه بانو رفتم، از او خواستم به جای

میز، صبحانه ی مختصری برای خانم ادیب روی یک 

سینی بچیند. سینی را از او گرفتم به همراه یک گلدان 

کوچک، از حیاط خانه ی خودشان چند شاخه گل 

چیدم، کم کم داشتند پژمرده میشد حیاطشان، پاییز 

بود و خصلت خاص خودش، هیچ حس و التماسی 

 هم راه نداشت... کار خودش را میکرد.

 ریم حیاط؟_ب

 _قهوه؟
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 _ماه بانو میاره حیاط.

 وقتی سینی را روی میز دید، گفت کلک زده ام.

_اما الزمه کمی بخورین، بعد قرصهاتون قول میدم 

 براتون قهوه بیاره.

علیرغم اینکه خیلی خانم با دیسیپیلینی بود، اما به 

احترام من، خواسته ام را رد نکرد و کمی از هرچیزی 

 سینی بود مزه کرد.که روی 

 _میگفتی ماه برای توام آماده میکرد.

 _من امروز با خواهرم صبحونه خوردم.

 _باهم زندگی نمیکنین؟

 _خیر، پیش پدرمه.

 _تو تنها زندگی میکنی؟
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 _همراه مادربزرگ و خواهرزاده ام.

_خواهری که همراهت دیدم جوونتر از اونی به نظر 

 .رسید که بچه داشته باشهمی

 _نه، نورا ازدواج نکرده، پسر خواهر بزرگترم.

 پرسد چرا پیش مادر و پدرش نیست.دانستم میمی

_خواهرم فوت کرده، بعد مرگش آرمان پیش 

 مادربزرگم بزرگ شد.

_مادربزرگ صبوری داری و خوش شانس، نتیجه اش 

کنم اینقدر خوش شانس رو هم دیدم. من فکر نمی

 م.باشم که نوه ام رو ببین

 _اینطور نگین، انشااهلل نتیجه هاتون رو هم میبینین.

 نفس نسبتا عمیقی کشید. 
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 _کاش ماه برام سیگار می آورد.

 _سیگار میکشین؟ 

_از وقتی دکتر قدغن کرده خیلی کم، اما یار غاری 

 بوده برام.

_پس اگر قدغنه براتون فراموشش کنین، االن میگم 

 براتون قهوه درست کنه.

او حرف زدن را دوست داشت به همین دلیل مکث 

 کردم و برگشتم سمتش. 

_راجب اون عشق قدیمیتون، دوست دارم بقیه اش 

 رو بشنوم، نصفه موند. برام تعریف میکنین؟

 موفق شدم، لبخندی زدم.

 _حتما.
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با دو فنجان قهوه برگشتم پیش خانم ادیب، اهل قهوه 

ودم هم فنجانی نبودم اما برای همراهی او برای خ

 ریختم.

 _تا کجا گفته بودم؟

_براش نامه نوشتین اما دیر جوابتون رو داد، اما 

 نگفتین چه جوابی بهتون داد.

_'قلب هایمان یکی است، اما عزیزه جانم، شیرینم... 

جای تو همیشه در خواب ها و رویاهای من بوده و 

کنم که به همان شکل ادامه خواهد اینطور تصور می

 شت '.دا

شوک اول از این بود که اینقدر دقیق هنوز هم به 

خاطر داشت، شوک دومم بخاطر جواب منفی او 

 بود...
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 _چرا؟

_یه شاگرد مغازه بود، اسم بابای من هرکس میشنید 

 گرفت.کل وجودش رو رعشه می

 _پس بخاطر ترس از پدرتون بود.

 آهی کشید.

جوان، پدر من به _به این خونه زندگی نگاه کن دختر 

کسی کمتر از این راضی نمیشد تنها دخترش رو بده 

 و اون این رو بهتر از من میدونست خیلی بهتر.

غم چشمهایش آنقدر مشخص و واضح بود که نیازی 

 کند یا نه.نمی ماند بپرسم هنوزهم به او فکر می

 _بیخیال شدین؟
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ن _نه، به غرورم برخورده بود، بیخیال نشدم... هم او

 رو به آتیش کشیدم هم خودم رو.

 _دوباره رفتین سراغش؟

_همسر دوست پدرم از فرنگ لباسی آورده بود، هم 

برای من هم مادرم، همون رو پوشیدم و رفتم 

سراغش. این بار تنها رفتم، خدا میدونه چقدر سخت 

تونستم بدون اینکه کسی بفهمه دزدکی برم سراغش. 

لحظه که خشکش زد تا من رو دید، خشکش زد. اون 

انگار من به چیزی که میخواستم رسیدم. به زور 

خودش رو جمع و جور کرد و مشتریش رو راهی 

کرد، اومد دستم رو گرفت کشید یه گوشه، گفت 

اونجا چیکار میکنم، عصبانی گفت این چیه پوشیدم. 

عصبانیتش هم خوشحالم میکرد. اما خودم رو لو 
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... برو خونه، دیگه ندادم گفتم اومدم خرید. 'ماهرخ

 هم با همچین لباسی از خونه بیرون نیا'. 

گفته ها و تعریف هایش برایم هیچ فرقی با یک فیلم 

عاشقانه ی قدیمی نداشت. با لذت و اشتیاقوش 

 کردم. میکردم و تصور می

_اسمم رو صدا کرده بود برای اولین بار، تا قبل از 

. ما بلد بوداون شک داشتم حتی اسمم رو بلد باشه، ا

همون اسم، همون عصبانیت یک معنی داشت اون هم 

 دیگه نمیتونه من رو فراموش کنه.

23 

 _اومد دیدنتون؟

 _اومد، چه جاهایی که نرفتیم و نگشتیم.
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لبخندی از سر خوشحالی و ذوق زدم، خانم ادیب هم 

دست کمی از من نداشت با یادآوری خاطراتش 

 گرفت.میلبخندی روی لبش جا 

_من سر به هوا بودم، به اطراف و دیگران اهمیت 

 دادم، اما برای اون مهم بود.نمی

 خنده ای کرد و گفت.

_شاید باور نکنی اما اولین بار من بوسیدمش دختر 

 جوان.

از تعجب چیزی که شنیده بودم خنده ام گرفت، آرام 

آرام شروع کردم به خندیدن. هرچیزی را که به من 

ت انتظار نداشتم از همچین چیز خصوصی هم گفمی

 حرف بزند.
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_عصبانی شد، منم سرخوش بودم و مغرور و جوان، 

در واکنش به عصبانیتش بهش گفتم هر مرد بود از 

اینکه بوسیدمش دیوانه میشد اما تو... عصبانی تر شد، 

اونقدر عصبانی شد که حتی دستش باال رفت بهم 

 کرد. سیلی بزنه، اما خودش رو کنترل

نمیدانم داشتم چطور با خانم ادیب نگاه میکردم که به 

 جای ادامه گفت. 

 _چرا اینطور نگاه میکنی؟ به من عاشقی نمیاد؟

 _نه نه، ابدا. جالب بود. نترس بودین... 

 _عاشق جوان بی پرواست دختر جوان.

حق با او بود، من باتجربه نبودم، خوش شانس نبودم 

 ایی را تجربه کنم.که همچین اتفاق زیب
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 _بعدش چیشد؟

_حسود بود، اگه اسم مرد دیگه ای رو به زبون می 

آوردم دیوونه میشد. از طرفی هم ترس بابام... 

روزهای عاشقی زیبایی رو باهاش داشتم... کوتاه اما 

 زیبا اما قسمت ما باهم بودن نبود! 

آهی که این بار کشید خیلی عمیق، خیلی غم انگیز 

ادامه نداد، گفت بماند برای روزی که انرژی بود. 

 بیشتری دارد.

قصد ناراحتی اش را نداشتم عذر خواستم اما گفت 

مرور خاطراتش را دوست دارد. تا اتاقش همراهی 

اش کردم، برای استراحت رفت و من ماندم و بیکاری 

و تنهایی. تلویزیون در خانه اشان جنبه ای ویترینی 
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کنند، به همین دلیل من هم داشت ندیده بودم روشن 

 به سمتش نرفتم.

 _ماه بانو.

 _جانم دخترم؟

لبخندی زدم، 'دخترم'، شیرین بود، مرا دل تنگ مادرم 

 میکرد این کلمه.

_من اونقدر بیکار موندم حوصله ام سر رفت نمیدونم 

 چیکار کنم.
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 _برو پیش حنا.

 _نه نه درس داره، شما کمک نمیخواین؟
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زم من عادت کردم به کارهام، خودم از پسش _نه عزی

 برمیام.

از لحنش متوجه شدم از داشتن هم صحبت هم 

خوشش نمی آید، احتماال حنا به پدرش رفته بود که 

 اینقدر عاشق حرف زدن بود.

 _میتونم تو خونه بگردم؟

 _آره دخترم فقط اتاق آقا نرو.

ه ب حتی اگر اشاره نمیکرد هم نیتی نداشتم برای رفتن

اتاق او. کل خانه با وسائل و عطیقه های باارزشی 

تزئین شده بود. هم خانم ادیب از خانواده ی ثروتمند 

و به نامی بود و هم خانواده اش پس داشتن این همه 

وسائل گران قیمت چیز عجیبی هم نبود. در گوشه ی 
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حال یک ست مسی قلم زنی شده ی بی نهایت زیبا و 

 باید خیلی گران میبود... باارزشی به چشمم خورد.

 یک سال پیش

 _همین رو بخریم، قشنگه.

 _یه هفت سینه دیگه، وایسا قیمت کنم.

نگاهی به مهدی کردم که رفت سمت صندوق و 

مغازه دار تا ست مسی هفت سینی را که پسندیده 

بودم را برایم قیمت کند. اهل خرید آمدن با من نبود، 

تا برای نورا کفش انتخاب رفته بودم با نورا مغازه اش 

کنیم، خودش هم قصد داشت برود خانه گفت 

همراهم می آید برای خرید هفت سین. نورا هم 

تنهایان گذاشت و گفت خودش به خانه برمیگردم. 
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چند بار اصرار کردم با مهدی برسانیمش اما چون 

 مهدی خیلی هم از ته دل نگفت نورا قبول نکرد.

 _بریم.

 _چیشد نمیخریم؟

 _بیا میگم.

 از مغازه بیرون آمدیم، منتظر توضیح ماندم.

 _چه خبره؟ سه و پونصد بود.

 _خب؟

_نگاه خونه ی بابات از این خریدها زیاد داشتی که 

االن برا چهارتا دونه پیاله میخوای با خیال راحت سه 

 میلیون و پونصد بدی.
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_برای خونه ی بابام نمیخریم مهدی برای خونه ی 

 خودمونه.

 شانه ای باال انداخت.

_هرچی، برای عید کلی جنس جدید خریدم دستم 

 پول ندارم.

و بی توجه به من رفت سوار ماشینش شد... اگر واقعا 

مطمئن بودم ندارد حتی فکرش را نمیکردم چه برسد 

دانستم که درآمدش یه اندازه ای به خریدنش اما می

 است که... شاید هم خرج موادش باال بود...

دت با نورا میخواستی بیای بخری پول از کجا _خو

 آوردی؟می

 _مثل همیشه مگه من چجوری خرید میکنم؟
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هیچ وقت به اندازه ی کافی پول نمیداد برای خرید 

هایم، میرفتم و انتخاب و قیمت میکردم، وسط مغازه 

می ایستادم تا زنگ بزنم و باالخره جواب بدهد و 

گاهی در مغازه ی مقداری برایم کارت به کارت کند. 

خودش مشتری داشت و من خجالت زده و شرمنده 

شاید نیم ساعت مجبور میشدم منتظر بمانم. چون 

بخش زیادی از خرجی که به من میداد را به آرمان 

کردم از آن خرج نکنم و میدادم من هم سعی می

 همانطور وسط مغازه منتطر بایستم... 

 زمان حال:

م و به تابلو فرش که از ظرف های مسی چشم گرفت

آویزان بود نگاه کردم. طرح جالبی داشت، از دور در 

این مدت این تابلو را دیده بودم اما از نزدیک و با 
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دقت نه، یک مجلس و مهمانی بود، ایران نبود، فرانسه 

اریخی های تیا شاید انگلیس، لباسهایشان شبیه لباس

فرانسوی ها و انگلیسی ها بود. در سمت چپ دو 

خانم روی صندلی بودند و یک خانم و آقا پشت 

سرشان ایستاده بودند. در سمت راست تصویر چهار 

نفر در حال نواختن بودند، دو مرد به صورت ایستاده 

زدند، یک مرد به صورت نشسته ویولون ویلون می

سل میزد و نفر چهارم یک خانم بود پشت پیانو بود. 

، یکرد به انسانچقدر احساسشان دقیق انتقال پیاده م

 حتی بااینکه فقط یک فرش بود...

در حالی که زل زدم به تابلو فرش فکر کردم نمیتوانم 

زندگیم را اینطور با پرستاری کردن در خانه ی 

دیگری بگذرانم. حسی که باید را به من نمیداد، 
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احساس زنده بودن... احساس سرخوشی... هیچ کدام 

زندگی ای که را نداشتم. من بعد از دوره ای و 

گذرانده بودم باید زندگی ای را انتخاب میکردم و 

بردم کمی حس زندگی و نشاط میکردم. اما جلو می

چه... باید به اینکه چه و چه کاری کنم بیشتر فکر 

میکردم. موقعی که آرمان گفت دوباره به دانشگاه 

بروم سوای دلیل هایی که برای آرمان ردیف کردم، 

ست... سن و سالم.... اما حاال حس کردم کمی دیر ا

 شاید داشتم کمی بی انصافی میکردم.

بیخیال تور خانواده ی ادیب شدم به سمت اتاق رفتم 

و دفترچه یادداشت کوچکی که داشتم را برداشتم و 

یک خودکار. باید افکارم را و گزینه های موجود را 

 یادداشت میکردم.
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یخیال ید بمیخواستم منطقی انتخاب کنم و فکر کنم، با

پرستاری کردن میشدم من ذوق و شوق و انگیزه ی 

قبلی را هم نداشتم... در بدترین حالت ممکن 

سرخورده شده بودم. من حسابداری را هم بد پشت 

سر نگذاشته بودم. اگر مرور میکردم و چند دوره ای 

توانستم جایی شروع به کار کنم... گذراندم میمی

ایی حتی برای بدست تجربه نداشتم اما باید از ج

آوردن این تجربه شروع میکردم. حقوق خانواده ی 

ادیب برای پرداخت دوره ها و کمی پس انداز خوب 

بود اما این در شرایطی بود که قبول کردند و چند 

ساعتی را برای کالس بروم. حس میکردم با خود 

تم توانسخانم ادیب صحبت کنم نتیجه ی بهتری می

 بگیرم تا پسرش...
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 آرمان._

 _اومدم آبجی.

چند دقیقه ای بود صدایش میکردم تا از او بخواهم 

برای دوره ها و کالسها برایم خبر بگیرد و برآورد 

دانم در اتاقش مشغول چه کاری هزینه کند اما نمی

 بود.
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 _جونم؟

 _کجایی؟

 _سر نقشه ام بودم ببخشید.

 .کنارم روی مبل نشست و گونه ام را محکم بوسید

 _این اخالق خوب رو مدیون چی هستیم؟
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 _کی از من اخالق بد دیدی آبجی خانم؟

لبخندی زدم به رویش، حتی اگر میدیدم هم مهم 

 نبود.

 _نورا چشه؟

 _برای فضولی صدام کردی؟ 

 _نگرانشم.

 _با باباش درگیره.

 _واسه چی؟

 _شوهر.

 _بابا میخواد به زور شوهرش بده؟

 و پاهایش را روی میز گذاشت.لم داد روی مبل 

 _آره.
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ناراحت شدم از نورا... او به من نمیگفت اما اینقدر 

 راحت به آرمان میگفت. 

 _چرا به من نمیگه؟

 _نمیخواد نگرانت کنه.

کافی نبود... چیزی نبود که بخاطر ناراحتی ام بخواهد 

 از من پنهان کند. اما از بابا... فقط عصبانی بودم.

 ی برات داشتم._یه زحمت

 با تعجب نگاهم کرد.

 _تو جون بخواه.

 چانه اش را گرفتم و کشیدم.

 _زبون نریز.
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_جونم بگو، آبجی خانم بعد یه عمری برای ما 

زحمت داره. تو سرمو بخواه همین االن میبرم میذارم 

 روی میز.

خندیدم به این همه چاپلوسی اش. تا خندیدم با 

کردم، دست انداخت دور لبخندی مهربان نگاهم 

 گردنم.

_چقدر دلم برای صدای خنده ات تنگ شده بود 

 آبجی.

 جدا شد.

_اگر بریده شدن سرمن تو رو میخندونه شک نکن 

 همین االن میبرمش.

_خدا نکنه، بسه آرمان لوس نشو. میخوام برام یه 

 چیزی تحقیق کنی.
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 _مهدی؟

 _چیه مهدی رو تحقیق کنی؟ 

 دنش کشید.دستی به پشت گر

 _نه یعنی همینجوری، جانم چی؟

حس کردم دستپاچه شد، اما مهدی گزینه ای نبود که 

 بخواهم به او و کارهایش فکر کنم.

_دوره های مربوط به حسابداری، هرچیزی که االن 

رو بورسه و بیشتر جاهایی که حسابدار میخوان الزمه 

 مسلط باشن به اون نرم افزارها و کارها.

 با تعجب و کمی نگرانی گفت. 

 _میخوای چیکار ؟
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_ این کارم... خوبه هیچ سختی نداره، اما حوصله ام 

قبول کردم اما حاال  سر میره، بخاطر پولش و راحتی

که دارم زندگیم رو از سر شروع میکنم. بهتره یه 

 کاری باشه حداقل لذت بیشتری ازش ببرم.

 _مطمئنی سرکارت م...

خوابه، مشکلی، خانم ادیب که میره می _نه بابا چه

میشینم به در و دیوار خونشون نگاه میکنم واقعا 

حوصله ام سر میره، به اندازه ی کافی تو خونه موندم، 

 چه خونه ی پدریم چه خونه ی مهدی.

 دستهایم را گرفت.

_خیلی خوشحالم، آره حتما، یکی از بچه ها داداشش 

درست و حسابی  یه شرکتی داره، همچین یه شرکت

 اونجا...
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 داشت با هیجان تند تند اینهارا کنار هم ردیف میکرد.

_آرمان... آروم. فعال دوره به این زودی نمیخوام 

 شروع به کار کنم.

 _چرا بری وارد محیط کار بش...

_نه، حقوقی که اینجا دارم خوبه، کارهای طالقم  

م دت هتموم نشده، یکم باید پس انداز کنم، تو این م

مرور میکنم و هم آموزش و هم پس انداز بعدش 

 میتونی به شرکت همه ی دوستهات معرفی کنی.

 _خب اینم کاره.

_کاره اما اونجا یه کارآموزم کسی به یه کارآموز 

 حقوق چند میلیونی نمیده.

 _من خ...
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_آرمان، چیزی که ازت خواستم رو انجام بده، 

 باشه؟بیشترش رو بخوام نتونم میگم 

 _نمیخوام اذیت شی.

 _اذیت نمیشم.

 بلند شدم.

 _نورا کی رفت؟

 _خونه نبودم.

 _خودش رفت؟

 _نه اومده دنبالش.

بابا را میگفت، همیشه جوری میگفت تا مجبور نشود 

خطابش کند، نه بابابزرگ خطاب کند و یا به اسمش... 
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به سراغ خانم جون رفتم تاببینم او از خواستگار نورا 

 درگیری نورا با بابا خبر دارد. و

 _امروز بابات گفت.

 _چیزی نگفتی؟

 _کی حرف گوش داده؟! 

دادم. من هم حق داشت... اما این بار من اجازه نمی

هیچ وقت جلوی بابا نایستاده بودم اما حتی اگر 

دادم زندگی او خواهرم از من پنهان میکرد اجازه نمی

ه شناسد، با کسی کنیز مثل من شود، با کسی که نمی

عاشقش نیست.... آن هم فقط و فقط بخاطر بابا، در 

 واقع زور گفتن بابا.

صبح زود تا چشم باز کردم بلند شدم تا آماده شوم، 

در آینه نگاهی به خودم کردم ' تو میتونی نگاه'. برای 
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اولین بار در زندگیم ام داشتم میرفتم تا اگر الزم باشد 

 ، اختر یا هرکسی. داشتم میرفتمبا کسی دعوا کنم، بابا

دست نورا را بگیرم و بیاورمش پیش خودم. دیشب به 

خانم جان گفته بودم میخواهم نورا را هم بیاورم پیش 

خودمان، گفت یک سقف باالی سرمان است و برای 

 همه کافی...

بسم اللهی گفتم و راه افتادم سمت خانه ی بابا. در راه 

 ، مطمئنا کسی بیدار بودبا خانه ی ادیب تماس گرفتم

که جوابم را بدهد، اما آن فرد بیدار امیرمسعود ادیب 

 بود. 

 _من احتماال یک الی دو ساعت امروز دیر میرسم. 

 _چرا؟ 

 _مشکلی پیش اومده برای خو... 
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خواستم بگویم خواهرم اما یادم افتاد این بشر به 

 اندازه ی کافی با نورا لج است. 

 مجبورم پیششون باشم._برای خانواده ام، 

 _باشه.

و قطع کرد. از حیرت گستاخی او خنده ام گرفته بود. 

به جای خانه ی ادیب جلوی در خانه  8سر ساعت 

ی پدری ام بودم. در را زدم، طول کشید تا باز شود. 

میثاق و مهسا مدرسه داشتند، مطمئنا اختر برای راهی 

ی شد، وقتکردنشان بیدار شده بود. اما چرا در دیر باز 

در را باز کردو لباس های بهم ریخته و در حال بستن 

 دکمه هایش را دیدم جواب گوی سوالم بود.

 _نگاه، چیکار میکنی اینجا، این موقع؟

 _بابا خونه اس؟
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 معلوم بود که خانه بود، اما خب پرسیدم.

 _چیشده؟

برگشتم سمت صدا، بابا در چهارچوب در اتاقشان. 

 اختر فرصت بیشتری داشت برای مرتب بابا نسبت به

کردن لباسش، اما آن اخمی و صدای دو رگه اش، 

نشان از نارضاییتش برای بد موقع رسیدنم بود... هر 

چه بود او هم یک مرد بود و نیازهایش که مطمئنا 

 برایش الویت داشت.

 _میخوام باهاتون صحبت کنم.

 _وقت گیرآوردی؟

 _باید برم سرکار.
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 چای بیار برام. _اختر یه

این را گفت و به سمت مبل ها رفت، تسبیحش را از 

جیبش بیرون آورد و در حال چرخاندنش گفت 

 دانم نورا خانه بود یا نه، بیدار بود یا نه.بنشینم. نمی

 _چیشده؟ باز مهدی اومده؟

_بیاد هم جوابش رو خودمون میدیم بابا شما نگران 

 نباشین.

متوجهش نشد، یا جدی جوابم طعنه داشت، یا 

 نگرفت...

 _اومدم راجب نورا صحبت کنم.

_ببین نگاه، از سر صبح بی خبر پیدا شدنت باید 

فهمیدم، پسر خوبیه، خودم میشناسمش، ننه باباشم، می
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جد و آبادشم میشناسم، پس به جای حرف زدن با من 

به خواهرت بگو لجبازی رو بذاره کنار و مزخرف 

 تحویلم نده. 

 ا..._باب

آب دهانم را قورت دادم. دستهایم را مشت کردم، 

 شاید قدرت بیشتری به من بدهند.

 _شما میشناسیشون، نورا نمیشناسه.

 _نورا هم آشنا میشه.

_منم هیمن کارو کردم، رفتم که آشنا بشم اما آخرش 

 چیشد؟

_نورا جغله است، تو نفهمیدی، از سر سادگیت ، 

 شناسم.بعدشم میگم تحقیق کردم می
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 _در مورد مهدی تحقیق نکردین؟ مگه آشنا نبودن؟ 

_نگاه اول صبحی من نه حالش رو دارم نه حوصله 

اش رو، حرف من یکیه. دختر منه اختیارش دست 

 منه.

 _برده ات نیست بابا.

بابا با عصبانیت از جایش بلند شد، اختر که مطمئن 

بودم در حال گوش دادن به حرفهای ماست با بلند 

 شدن بابا به سمتمان آمد.

 _نگاه کافیه، برو سر خونه و زندگیت. 

_بابا من نمیتونم اجازه بدم بالیی که سر من اومد سر 

 خواهرمم بیاد. 

 اختر: نگاه پسر خوبیه، من برای مهسا...
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_برای مهسای خودتون هم میومد میدادین، خب 

سالگیش  18بدین، مهسا رو بدین. مهسا هم چیزی تا 

نده، تازه از خداشم هست ازدواج کنه، شما مهدی نمو

رم از خداتون بود، میگفتین مهسار رو میدین دستش، 

 چیشد اختر خانم؟ من االن زندگیم شوهرم کجاست؟

 اختر عصبانی شد.

_تو عرضه ی جمع کردن زندگیت رو نداشتی، چه 

ربطی به من داره؟ میبینی عباس آقا، هر کاری هم کنم 

 ابا.باز میشم زن ب

نورا خانه بوده و خواب، چون سر و صدای ما که باال 

 رفت، هراسان دویید بیرون.

 _نگاه؟ چیشده؟
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_من عرضه نداشتم، به شما هم میگم خواهرمم مثل 

منه، عرضه نداره. پس اجازه نمیدم شما با زندگیش 

 بازی کنین.

 بابا: کافیه نگاه، برو سرزندگیت.

ی؟ مگه من زندگی _کدوم زندگی بابا کدوم زندگ

دارم؟ میدونین باعثش کیه؟ شما! بابا! مامان، ناهید، 

جوونیم رو از من گرفتین، شما گرفتین، اجازه نمیدم 

 نورا رم ازم بگیرین.

جواب بابا یک سیلی بود، یک سیلی محکم که حتی 

طعم خون را در دهانم حس کردم. جواب من اما 

 پوزخند بود. برگشتم سمت نورا.

وسایلت رو جمع کن، دیگه مزاحم زندگی _برو 

 باباش و زن و بچه هاش نمیشیم.
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 بابا عصبانی تر شد. 

 _چی میگی؟تو الف بچه به من میگی چیکار کنم؟

 _اگر نذارین االن نورا رو ببرم ازتون شکایت میکنم. 

 بابا عصبانی خندید. 

 _کدوم دادگاهی از یه پدر دخترش رو میگیره؟ 

دادگاهی که در جریان میمونه که اون پدر _ اون 

دختر بزرگترش رو کشته، زنش رو دق داده، دختر 

اولش را به زور شوهر و داده و بدبخت کرده و حاال 

میخواد دختر دیگه اش را به همون سرنوشت دچار 

 کنه.

ضربه ی بعدی اش سیلی محسوب نمیشد، دستش را 

 ورا جیغ زدآنقدر محکم کوبید که روی زمین افتادم، ن
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و به سمتم دویید. دردم گرفت خیلی شدید، اما من 

تصمیمم را گرفته بودم، یا جنازه ام از این خانه بیرون 

میرفت یا با خواهرم بیرون میرفتم. در همان حال 

دوباره به نورا تشر زدم برود وسائلش را جمع کند و 

حاضر شود. نگران و ترسیده نگاهم میکرد، از نورا 

اهل ترسیدن نبود. باالخره رضایت داد و  بعید بود،

بلند شد به سمت اتاقش رفت. اختر حال زار من را 

دید اما رفته بود سمت بابا و مثال داشت دلداری می

 اش میداد و آرامش میکرد.

 _عباس آقا آروم باش، جوونه، یه چیز گفت.

 وقتی دید نگاهشان میکنم رو به من گفت.

رو بکن، کم زحمت تو و  _نگاه توام مراعات پدرت

 خواهرت رو نکشیده.
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 عصبی خندیدم.

_چه زحمتی؟ تو مگه اجازه دادی زحمت بکشه؟ 

مگه نورا از دست کتک های تو آرامش داشته؟ جای 

سیخ داغی که به بازوش چسبوندی هنوز سرجاشه، 

اما یادته به بابا چی گفتی؟ بازوش رو چسبوند به 

رش شد. اما چرا با دسته ی ماهی تابه، بابا هم باو

مهسا و میثاق نکردی؟ چون بچه ی خودتن، بابا تو 

اونهایی که تو یه خونه باهاشون داری زندگی میکنی 

 رو نشناختی چه برسه بقیه، بابا من نورا رو میبرم.

 بعد آن همه جلز و ولز کردنم جوابش چه بود؟! 

 _تو گه میخوری.

 فهمید اختربا خودم فکر کردم حتی اگر به موقع می

 عمدا دست نورا را سوزانده باز کاری نمیکرد. 
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_حتی اگر گه بخورم میبرمش، نمیذارم از سر 

 حرفهای زنت خواهرم رو بدبخت کنی.

27 

 اختر: چی میگی نگاه من چ...

_کافیه اختر، هرچی همه ی این سالها اللمونی گرفتم 

ندادم کافیه، من نصف کارهایی که و جوابت رو 

 کردی رو به بابا بگم همین االن طالقت میده.

فقط خواستم بترسانمش، چیزی در چنته نداشتم، 

داشتنم با توجه به واکنش بابا تاثیری نمیتوانست 

داشته باشد.. اما اختر ترسید... واقعا ترسید... و این بار 

ه همیشه مرد بابا این ترس را در اختر دید، بابا هم ک

 شکاکی بود، با شک و تردید اختر را نگاه کرد.
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از جایم بلند شدم، دیدم نورا با یک چمدان و ساک به 

حال پذیرایی آمد. محال بود در این مدت کم بتواند 

 این همه وسیله جمع کند، مطمئنا از قبل آماده داشت.

 _تو گه میخوری برا من چمدون میبندی.

فت بزنتش اما پریدم جلویش، بابا به سمت نورا ر

 دوباره ضربه ی محکمی به من خورد. 

_کافیه بابا، نورا به اندازه ی کافی با کتک های زنت 

بزرگ شده، چی میخوای دیگه از ما؟ میخوای ما رو 

 هم مثل ناهید و مامان بکشی؟ 

 _مرگ هم واستون زیاده نمک نشناس ها.

 به جای بابا رو به اختر گفتم.
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نورا رو میبرم، نه من نه نورا نه هیچ کدوممون _دارم 

دیگه سراغتون نمیایم، اگه االن با سالم و صلوات 

بریم، هیچ ارث و میراثی هم نمیخوایم، هرچی داره 

ماله  تو و بچه هات، خوب فکر کن، خودت راضیش 

 کن بذار بریم ما.

دانستم، پول! بابا دوباره من نقطه ضعف اختر را می

فحش دادن، و اینکه یک قران هم به ما  شروع کرد به

دهد، اما اختر هم خوب میدانست اینها از سر نمی

 عصبانیت است...

_ولشون کن عباس، تو هرچی خواستی زحمت 

کشیدی، این ها ناالیقن، میخوان همه مثل خواهرشون 

 فکر کنن بدکاره ان و... 



 

Romanzo_o 334 

نورا با شنیدن این حرف به سمت اختر رفت و 

 شید.موهایش را ک

_بدکاره خودتی زنیکه، راجب خواهر من درست 

 حرف بزن.

اختر جیغ کشید، بابا به سمتش رفت تا جدایشان کند 

اما نورا موهای او را رها نمیکرد، من هم رفتم دست 

بابا را بگیرم تا نورا را رها کند. مثل چند انسان 

وحشی به جان هم افتاده بودیم، بابا داشت ما را کتک 

طر زنش... من داشتم کتک میخوردم بخاطر میزد بخا

خورد برای دفاع از خواهرم... خواهرم داشت کتک می

 خواهر دیگرمان. 

شاید تمام بدنم کبود شد، اما ارزشش را داشت، چند 

دقیقه بعد به بدترین شکل پرت شدیم بیرون اما آن 
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هم ارزشش را داشت... بابا بعد از چند فحش رکیک 

وبید... اما باز هم ارزشش را داشت. در را به رویمان ک

چمدان و ساک نورا را اختر نداد چون گفت پول همه 

را شوهرش داده است اما باز ارزشش را داشت... 

 مقابلش آزادی داشتیم... آزادی.

سر و صورتمان خونی بود و بهم ریخته وسط کوچه 

بودیم، چند نفری در حال رد شدن با تعجب نگاهمان 

م وجودم درد میکرد. نگاهی به نورا کردند، تمامی

کردم، او هم به من و ناگهان هردومان شروع کردیم به 

خندیدن، بلند بلند خندیدیم.. ناگفته نماند که در بین 

خندیدن شروع کردم به گریه کردن هم... اما باز می 

 گویم... ارزشش را داشت. 
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بلند شد کمک کرد تا من هم بلند شوم، من بیشتر از 

 تک خورده بودم.او ک

تا ایستگاه اتوبوسی خودمان را رساندیم و روی آن 

نشستیم. چند نفس عمیق کشیدم، لباسهایم را مرتب 

کردم و تکیه دادم به صندلی و ماشین ها را تماشا 

کردم. هنوز هم قیافه ام عجیب بود اگر کسی نگاهش 

 به ما می افتاد... 

 _چرا اینکارو کردی؟

 _چرا بهم نگفتی؟

وابم را نداد. نگفت چون فکر میکرد کاری از دستم ج

برنمی اید... نگفت چون فکر کرده بود گفتن و 

 نگفتنش تاثیری در وضعیتش نخواهد داشت.

 _من باید برم سرکار، برو خونه.
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 _دیوونه شدی با این سر و وضع؟ 

 _اونجا لباس دارم، عوض میکنم.

 _سر و صورتت رو میگم.

 مترو با دستمال پاک میکنم._مهم نیست، تو 

 _نگاه!

 برگشتم سمتش، هراسان سرپا بود.

 _چرا چمدون و ساکت آماده بود؟

 جاخورد ازاینکه فهمیده ام.

 _میخواستم امروز فرار کنم.

 _مسیرت خونه ی خانم جون نبود ،درسته؟

 سرش را تکان داد برای تایید حرفم.

 _برو خونه لطفا.
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 برگشتم سمتش.دوباره صدایم کرد، 

 _مرسی.

سری تکان دادم و راه را پیش گرفتم. قبل از اینکه 

سوار مترو شوم، آب معدنی که در کیفم بود را 

برداشتم با آینه ی کوچکم، خون کنار لبم و گوشه ی 

چشمم و گونه ام را شستم. اختر چنگ انداخته بود به 

 دیدم، پشیمانصورتم. حاال که در آینه قیافه ام را می

بودم به ادیب گفتم مشکل خانوادگی. در همان نگاه 

اول متوجه میشد مشکل خانوادگی تبدیل شده است 

 به جنگ خانوادگی... دعا دعا میکردم خانه نباشد. 

م رسید، اگر جراتدر مترو داشتم فکر میکردم، اگر نمی

را جمع نمیکردم... خواهرم االن کجا بود؟ به که 
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خواست پناه ببرد؟! حتی تصورش ترسناک بود... می

 بی نهایت ترسناک... در هر کاری حکمتی است... 

دعایم برای خانه نبودن ادیب اجابت نشد، خانه بود.  

، کمی زودتر راهی شده حتی حنا و مادرش نبودند

بودند. بخاطر نبود آنها تا آمدن من منتظر مانده بود. با 

دیدن صورتم مکث نسبتا طوالنی داشت روی 

 صورتم...

_همینکه سالم رسیدی... سالم منظورم اینه هنوز 

قدرت راه رفتن داری باید خوشحال باشم خصوصا 

 االن که حنا و مادرش نیستن.

28 

 _نیستن؟

 ، یک ساعت پیش._رفتن
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 _قرار بود...

_قرارها تغییر میکنن. امشب تا برنگشتم نرو، شماره 

رستوران کنار تلفن هست برای ناهار و شام اگر دیر 

 کردم.

 _خیلی دیر میکنین؟

اشاره ای به ساعتش کرد و گفت 'نه اندازه ی تو'. از 

کنارش رد شدم بروم داخل خانه از پشت سرم گفت 

ی اولیه در دستشویی است اما جعبه ی کمک ها

برنگشتم سمتش، که بخاطر گفتنش تشکر کنم، حتی 

 مکث نکردم راهم را ادامه دادم و داخل رفتم.

خانم ادیب با دیدنم فکر کرد با مهدی درگیر شده ام. 

 اما خجالت میکشیدم که بگویم 'پدرم'.

 سرم از شدت خجالت پایین بود.
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جوان، غصه نخور، _جهل اون به پای تو نیست دختر 

 منم چشیدم طعم کتک پدر رو.

 _شما؟

_وقتی فهمید قایمکی فرهاد رو میبینم و باهاش بیرون 

 میرم، اولین کتک زندگیم رو خوردم، اون هم از بابام.

 آهی کشید.

_اون روز بود که فهمیدم فرهاد چرا میترسید، از چی 

 میترسید. کتکی که من خوردم چیزی نبود...

 هایش را بست.چشم 

_سه روز و سه شب آدم های بابام فرهاد رو زدن. 

خام بودم... از سر خامی نابود کردم زندگیش رو هم 

زندگی خودش هم خانواده اش... بابام کاری کرد 
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دیگه کسی تو مشهد بهش کار نده، شنیدم مغازه دارها 

حتی چیزی به خونوادش نمیفروختن... بابای من 

 ن و خانوادش را طرد کنه.کاری کرد کل شهر او

چه تلخ... چه بد.... به قول او جهل... جهل و حرص 

 پول و قدرت چقدر میتوانست انسان را ظالم کند ...

 _پس چیکار کردن؟

_التماس کردم، گفتم با هرکی بگی ازدواج میکنم، 

 بیخیالش شن. بابام قبول کرد... به ظاهر... 

 نفس عمیقی کشید. 

... کجا نمیدونم، با کدوم پول _از مشهد رفتن

 نمیدونم... نمیدونم دختر جوان.

 _متاسفم.
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 سرش را تکان داد، با ناراحتی.

 _پدرتون رو بخشیدین؟

آنقدر ساکت ماند که حس کردم نمی خواهد جوابم 

را بدهد. بلند شدم تا ناهار سفارش دهم، تمام بدنم 

درد میکرد حتی نمیخواستم تعارف کنم که من غذا 

 درست کنم. تا بلند شدم صدایش را شنیدم. 

 _اگر فرهاد ببخشه منم میبخشم.

فرهاد کجا بود که بفهمد بخشیده است یا نه... ناهار 

نهایت آرام و ساکتی با خانم ادیب داشتیم، من از  بی

شدت درد نای صحبت نداشتم و او با یادآوری 

خاطراتش... از من خواست ببرمش به اتاقش، از 

داخل یکی از کمدها یک آلبوم و یک جعبه ای را 
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خواست و بعد گفت تنهایش بگذارم... شاید مرور 

 .یشخاطراتش باعث شده بود برود سراغ یادگاری ها

طبقه ی پایین رفتم، به آرمان پیام دادم شب بیاید 

م توانستدنبالم، واقعا بدنم آنقدر درد میکرد که نمی

چند بار ماشین و مترو عوض کنم تا به خانه برسم. 

روی کاناپه دراز کشیدم و خوابم برد. خوابهای 

پریشانی داشتم، مادرم، ناهید و مهدی. هراسان از 

چشم باز کردم یاد خانم ادیب خواب بیدار شدم. تا 

افتادم، چندان خوب به نظر نمیرسید، یک آن استرسی 

وجودم را گرفت که نکند وقتی تنهایش گذاشتم 

اتفاقی برایش افتاده باشد. چون وقتی ساعت را نگاه 

کردم نزدیک سه ساعتی بود که خوابم برده بود. به 

حالت نیمه حالت دو تا اتاق خانم ادیب رفتم. به
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سته و نیمه درازکش در کنار وسائلی که روی نش

تخت بود خوابش برده بود. برای اطمینان از اینکه 

خوابش برده است آرام نزدیکش شدم و نفسش و بعد 

نبضش را چک کردم. از سر آسودگی نفسم را بیرون 

 دادم.

خواستم وسائلش را جمع کنم تا کمکش کنم راحت 

عکس دراز بکشد، چشمم به عکسی خورد، یک 

قدیمی سیاه سفید، یک دختر نوجوان که موهایش تا 

روی شانه اش بود، موهای پرپشتی داشت و یک گیره 

ی پاپیونی روی مویش بود و کنارش یک پسر جوان، 

که از او بلندتر و خوش چهره. با توجه به اینکه 

عکس قدیمی بود اما خوش چهره بودن هردو  به 

شبیه یک  چشم می آمد به خصوص مرد جوان. حتی
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بازیگر هالیوودی بود که اسمش را به یاد نمی آوردم 

اما در چند فیلمی که با نورا دیده بودم، بازی کرده 

 بود.

 _خوش قیافه اس؟

 با ترس جایم پریدم. متوجه بیدار شدنش نشده بودم.

 _ببخشید نمیخواستم فضولی کنم.

 تالش کرد تا بنشیند، به سمتش رفتم و کمکش کردم. 

_اما قیافه ی فرهاد هم نمیتونه باعث شه آدم 

 کنجکاوی نکنه.

سال  17، 16حق داشت، در تصویر خانم ادیب شاید 

بیشتر نداشت، در آن سن و سال یک پسر به خوش 

قیافگی فرهاد، معلوم بود که یک دل نه صد دل 
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شود. البته خانم ادیب هم زیبا بودند. عاشقش می

 دست کمی نداشت از فرهاد.

 شما هم خیلی زیبا بودین._

 گذاشت گفت.همانطور که وسائلش را در جعبه می

_اما دیگه چیزی از اون زیبایی نمونده، نه زیبایی نه 

 فرهاد...

روی تخت نشستم تا عکس را در آلبوم بگذارم اما 

 گفت جای آن عکس در جعبه است.

29 

 

 _هیچ وقت دنبالش نگشتین؟

 _با چه رویی؟
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 داشت...حق 

_خیلی سخت راضیش کردم این عکس رو بندازیم. 

اون موقع ها گرون هم بود... به خصوص برای یه 

شاگرد مغازه، راضی هم نمیشد پولش رو من بدم. 

باالخره روز تولدم رضایت داد، یکم پول جمع کرده 

بود، گفت یا برات هدیه بگیرم یا عکس، که من 

 عکس رو انتخاب کردم.

 نگاهش به عکس بود، لبخندی زد.در حالی که 

_این گیره ی روی سرمم هدیه ی خودشه. میدونست 

کنم، اونو برام خریده بود. عکس رو انتخاب می

کشید چون گرون نبود، اما میدونی خجالت می

ترین هدیه هایی بودن که برای دخترجوان. باارزش

 تولدم گرفتم. 
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کهنه شده  جعبه هنوز باز بود، همان گیره آنجا بود...

بود، کمی رنگ و رو رفته، در عکس سفید بود، اما 

بلکه یک پارچه ی سبز رنگ بود. سبز خیلی رونش 

 دانم گذر زمان به آن شکلش کرده بود یا... نمی

بااین همه عشق... بااین همه خاطره چطور توانسته 

بود با شوهری که به اجبار و انتخاب پدرش بود کنار 

وز با مرور خاطراتش خیلی ناراحت بیاید؟! اما از دیر

شده بود، نمیخواستم با یک سوال نابجای دیگر 

 ناراحتش کنم.

 _دوست دارین با من شیرینی درست کنین؟

 با تعجب نگاهم کرد.

_الک ناخنتون هم نیاز به ترمیم داره، پاکش کنم، باهم 

شیرینی درست کنیم، بعد دوباره براتون الک میزنم، 
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وز هردومون نیاز داریم حال و هامون کنم امرفکر می

 عوض شه.

 _من هیچ وقت آشپزی نکردم دخترجوان.

_یبار امتحان کنین. از کجا میتونم پد بردارم برای پاک 

 کردن الکتون؟

 _باید بری سراغ وسائل حنا.

از جایم بند شدم، آلبوم و جعبه را دقیقا گذاشتم  

 همان جایی که از آنجا برداشته بودم.

 _ناراحت نمیشه برم اتاقش؟

 کنم._فکر نمی

از اتاق بیرون رفتیم، او روی مبل نشست من به سمت 

اتاق حنا رفتم. بار اولم بود به اتاقش میرفتم. همه جا 
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رنگی رنگی بود. دقیقا مناسب شخصیتش. به سمت 

میز آرایشی اش رفتم، یک قاب عکس رویش بود، از 

را دور شانه ی خودش و امیرمسعود ادیب که دستش 

خندید، حنا انداخته بود. حنا داشت از ته دل می

 عکس دیگری نبود در اتاقش...

کشوی اولش را باز کردم الکهایش آنجا نبودند. 

کشوی بعد را باز کردم و چشمم به الک هایش 

خورد. همگی روی یک استند پالستیکی بودند، استند 

تا  را برداشتم تا یکی از رنگها را انتخاب کنم

برداشتمش چشمم به یک عکس دیگر افتاد، یک 

عکس از یک نفر... امیرمسعود... عکس را در دستم 

گرفتم، یک عکس پرتره بود از او. به نظر ایران نبود و 

نکته ی عجیب عکس سوای اینکه در کشوی میز حنا 
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بود، لبخند ادیب بود. لبخند به صورتش می آمد. تا به 

ا ندیده بودم. عکس را حال خنده یا حتی لبخندش ر

سرجایش گذاشتم یکی از الکها را با یک پد برداشتم 

و بیرون رفتم. هرچند ذهنم درگیر این موضوع ماند 

کند. کامال که عکس آن مرد در کشوی میز او چه می

معلوم بود که آنجا مخفی کرده است نه اینکه اتفاقی 

 آنجا باشد. اما جوابی در ذهن من برایش نبود... 

را میگذشت، که ما شروع کردیم به درست  6اعت س

کردن شیرینی، در واقع من مشغول شدم، خانم ادیب 

پشت میز نشست، اگر الزم بود چیزی را هم بزنم 

میدادم دستش. یک پیشنهاد آنی و بدون فکر بود، اما 

واقعا کارساز بود، تبدیل شد به همان خانم ادیب 

خندید. یپرچانه. خودش از خاطراتش میگفت و م
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شیرینی هارا که در فر گذاشتم لبخندی به روی هم 

زدیم، رفتم الک حنا را آوردم تا همانجا در آشپزخانه 

گفت از وقتی با خندید و میبرایش الک بزنم. می

ادیب ازدواج کرده است، در این همه سال به اندازه 

 ی امروز در آشپزخانه ی خانه اش نبوده است.

... اما این خنده تالشی بود برای هردویمان میخندیدیم

پنهان کردن دردی... من درد جسمم از کتک پدرم و 

درد روحم از همه ی اتفاق ها و کمبودهایم... و او از 

 عشقی که به نتیجه نرسیده بود...

 _مادر؟

هم من ترسیدم هم خانم ادیب. خانم ادیب دستش را 

 به سمت قلبش برد.

 _اینجا چیکار میکنین؟
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اگر بدون اجازه اش به اتاق خوابش میرفتیم  شاید

 پرسید...اینطور متعجب این سوال را نمی

 _دختر جوان داره برام الک میزنه.

 _جا قحطی بود مادر من؟

درک نمیکردم... اما چیزی هم نگفتم، سبک زندگی 

هایمان به یک شکل نبود به همین دلیل ترجیح دادم 

سکوت کنم. از مادرش چشم گرفت و به من نگاه 

 کرد. با پوزخند دیگری گفت. 

 _خواهرت با دوست پسر جدیدش دم در منتظرته.
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آرمان رسیده بود و تماس نگرفته بود؟!چرا نورا را 

آورده بود؟ چرای دیگر و مهم این بود که جناب 

ادیب هر پسری را کنار نورا میدید فکر میکرد دوست 

پسرش است؟ فرضا که باشد به او چه ربطی داشت، 

 در الک را بستم.

 _من و مادرتون شیرینی درست کردیم. 

 نگاهی به تایمر فر کردم.

 و _ده دقیقه دیگه آماده میشه، اگر خواستین بردارین

 میل کنین، اگر نه بریزین تو سطل آشغال.

خواهم تزئینش کنم؟ به او خانم ادیب گفت آیا نمی

 گفته بودم که تزئین خواهم کرد.

 _پس من لباسهامو عوض کنم تااون موقع آماده میشه.
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 _براتون ضرر داره مادر.

_یه دونش چیزی نیست، برای اولین بار برای پخته 

 شدن چیزی کمک کردم.

از آشپزخانه بیرون رفتم تا لباس عوض کنم، داشت از 

مادرش از شام میپرسید. نگاهی به ساعت کردم، 

ساعت نه بود  یکی به پیشانی ام زدم. فارغ شده 

بودیم از زمان. گوشی ام را برداشتم تعداد تماس های 

آرمان و نورا را دیدم. پیام دادم تا ده دقیقه ی دیگر 

خانه برگشتم، خانم ادیب می آیم. دوباره به آشپز

 همراه پسرش در حال پذیرایی بود.

جلوی فر ایستاده بود و منتظر پایم را به حالت ضرب 

 روی زمین میزدم. دو دقیقه مانده بود از زمان فر.
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_یک روز مادر رو سپردم دستتون و برگشتم و این 

 نتیجه اشه؟ حتی شام نخورده.

 پشت سرم بود. به سختی برگشتم سمتش.

 _سرمون گرم شیرینی پختن شد.

 _شما اینجا برای شیرینی پختن نیومدین.

حق داشت... وقتی حق داشت چه میگفتم. بااینکه نیتم 

تغییر دادن حال و هوای خانم ادیب بود اما باز هم 

حق با او بود. مهم نبود نیتم چیست. کار اشتباه بود... 

 در حیطه ی وظائفم نبود.

 _معذرت میخوام.
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یزی نگفت و همین باعث شد نگاهش کنم، داشت چ

با تعجب نگاهم میکرد. شاید حس میکرد درست 

 نشنیده است.

صدای زنگ فر باعث شد برگردم به سمتش، آنقدر با 

عجله دست بردم تا سینی را بردارم که دستم به گوشه 

ی سینی برخورد کرد و سوخت... آخی گفتم و سینی 

 را رها کردم.

ا کنار تا بیشتر از این خودت رو شهید _بیا کنار بی

 نکردی.

_نه چیزی نیست خودم برمیدارم. شما برین پیش 

 مادر...
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اما بازویم را گرفت و باعث شد حرفم را نصفه بذارم. 

بازویم را محکم از دستش بیرون کشیدم و همین 

 باعث شد دو قدم به عقب پرت شوم. 

 _به من دست نزنین لطفا. 

خیلی ریلکس و بی توجه به من، دستکش فر را 

 برداشت و سینی را برداشت و روی میز گذاشت. 

 _به زبون خوش گفتم برو کنار، حرف گوش نمیدی.

دستکش را هم کنار سینی پرت کرد و بیرون رفت. 

برای آرام شدن چند نفس عمیق کشیدم. دوست 

 نداشتم به من دست بزند... 

آرام آرام برداشتمشان تا روی  شیرینی ها داغ بودند.

ظرف دیگری بچینم در این فاصله کمی خنک شود و 

رویش را تزئین کنم. کارم بیشتر از ده دقیقه ای که به 
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آرمان و نورا گفته بودم طول کشید. چایی را دم کرده 

بودم، برای خانم ادیب ریختم خواستم برای پسرش 

اینجا هم بریزم، اما من برای چای ریختن برای او 

 نبودم، پس بیخیال شدم.

چای و شیرینی را مقابل خانم ادیب گذاشتم. دیدم که 

امیرمسعود نگاهی به دستم کرد تا ببیند برای او هم 

 چیزی هست یا نه. 

_امیدوارم خوشتون بیاد، یکی بیشتر نخورین، هرچند 

شکرش زیاد نیست اما ممکنه فشارتون رو جابه جا 

 م.کنه. ببخشید بابت شام ه

 دستم را گرفت و فشاری داد. 

_ممنونم دختر جوان. حس خوبی که بهم دادی بعد 

 های طوالنی خیلی بیشتر از اینها با ارزشه.مدت
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 _فردا میبینمتون.

 خطاب تمام حرفهایم خانم ادیب بود نه پسرش. 

در حیاط بودم که در باز شد، برگشتم سمت در و با 

مه بدهم اما صدایم دیدن ادیب خواستم راهم را ادا

 کرد تا بایستم.

_این دفعه رو اشکالی نداره، اما دوست ندارم دوست 

 پسرهای خواهرت دم خونه ی من صف بکشن.

_دوست پسرهای خواهر من چه ربطی به شما میتونن 

 داشته باشه؟ 

 _اینجا خونه ی منه.

 نگاهی به اطراف کردم.
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رو تو  _من کسی رو اینجا نمیبینم. شما غریبه ای

خونتون میبینین؟ ببخشید دوست پسرهای خواهرم رو 

 تو خونتون میبینین؟

 امروز گویا روز رنسانس من بود... پوزخندی زد. 

 _دم در خونه ی من هم بخشی از خونه ی منه.

_من نمیدونم مشکل شما با خواهر من چیه، یا اصال 

یه استاد دانشگاه چرا باید با دانشجوش در مورد 

شخصی و خصوصیش مشکل داشته باشه؟! اما مسائل 

چون این بار دم در خونه ی شماست میگم، کسی که 

دم در پسر خواهر منه، پس پسر خواهر نورا هم 

محسوب میشه. اینو گفتم تا بدونین دوست پسر 

خواهرم دم در خونتون نیست، اما اگر بااین مسئله هم 

 مشکل دارین م...
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تو نه خواهرت. فقط _من با کسی مشکلی ندارم، نه 

 حواسم به زندگیم هست، حاال هم میتونی بری.

بی ادب هم حرفم را قطع کرده بود و هم اینکه بیرونم 

کرده بود، خودش در بیخیال ترین حالت ممکن 

 رویش را برگرداند و داخل رفت.

 _کجا موندی آبجی؟

 _ببخشید.

 نورا: دوساعته دستشویی داره، دیگر مرد این بچه.

دیدم. آرمان جلوی اولین دستشویی عمومی ای که خن

دید نگه داشت و پرید بیرون ماشین، نورایی که جلو 

 نشسته بود برگشت سمت من.

 _خوبی؟
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 سرم را تکان دادم.

 _آرمان میدونه؟

_از سر و روی تو خبر نداره، االنم دستشویی داشت 

مونه بتاریکه ندید. میخواست ببرتمون رستوران گفتم 

 یه روز دیگه.

 _خوب کاری کردی.

 _خوب به نظر نمیرسی.

 تکیه دادم به صندلی.

 _خسته ام.

 _چه بویی میدی؟

 _شیرینی پختم برای خانم ادیب.
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 _تو؟ تو چرا؟

 _همینجوری، هم سر خودم گرم شه هم اون.

از آن شیرینی ها فقط بویش را گرفته بودم، فرصت 

 نشده بود مزه کنم.

در خانه با حرکت دست نورا روی بازویم بیدار دم  

شدم. حتی ماشین را داخل حیاط برده بودند و من 

متوجه نشده بودم. پیاده شدم و قبل از اینکه آرمان 

صورتم را در روشنی چراغ ببیند داخل خانه رفتم و 

 خودم را مستقیم به اتاق رساندم.

انم داشتم مانتوم را در می آوردم که در باز شد و خ

جان داخل آمد، انگار از همه چیز خبر داشت. به 

سمتم آمد و بغلم کرد. لبخندی زدم، روز به روز 

 خمیده تر و قدش کوتاه تر میشد با کهولت سنی.



 

Romanzo_o 366 

 _خوبم خانم جون.

_بشکنه دستش مادر، حاللم کن، درست تربیتش 

 نکردم.

_ماها حاصل تربیت توییم، تقصیر تو نیست، مشکل 

 خودشه.بابا تو 

خواهم آرمان چیزی ببیند، میلی هم به غذا گفتم نمی

نداشتم، فقط یک دوش آب گرم و خواب میخواستم. 

در حمام زیر دوش آب داغ بودم، همه ی تنم کبود 

خورد های بابا... آب که میشده بود... جای انگشت

 گرفت...دردم می

خورم و نورا برایم غذا آورده بود، گفته بودم نمی

استه بودم تنهایم بگذارد و چراغ را خاموش کند. خو

آرمان سراغم آمده بود و اجازه نداده بودم چراغ را 
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روشن کند و به بهانه ی اینکه خسته ام گفته بودم 

تنهایم بگذارد. حاال که تنها بودم دوست داشتم به 

مامان فکر کنم به ناهید... به روزهایی که موهایم 

. به خوراکی هایی که ناهید توسط مامان بافته میشد..

با من نصف میکرد... به تمام آن روزها و خوشی 

هایی که پر کشید و رفت.... عشق شاید خطرناک بود. 

ناهید زندگی اش با و به خاطر عشق نابود شد، خانم 

 ادیب و فرهاد...

منی هم که بی عشق ازدواج کردم، من هم نتیجه ی 

م ترسیدم و گفتخوبی نگرفتم... کنی هم که از عشق 

 حتما درست همین است... من هم...

54 
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صبح وقتی در باز شد داخل خانه رفتم، جناب ادیب 

پشت میز بود، چیز خاصی هم روی میز نبود، چشمم 

به شیرینی های دیشبم افتاد، اما سعی کردم خیره نگاه 

 نکنم.

 _خانم ادیب بیدار نشدن؟

 ان برد.یکی از شیرینی ها را برداشت و به ده

_نه براتون سفارش صبحونه دادم تا چند دقیقه دیگه 

 میرسه. 

بلند شد دست برد به جیب داخلی کتش، کیف پولش 

 را بیرون کشید و بعد یک کارت بانکی.

_با این حساب کن. دیروز فراموش کردم اخرماه با 

 حقوقت حساب میکنم. 
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 خواستم بگویم نیازی نیست... اما نگفتم، من صبحانه

خورده بودم و او داشت برای مادرش صبحانه 

 میخرید.

_امروز وعده های غذایی مادر فراموش نشه. سعی 

کنم سر ساعتی که باید بری برسم اما اگر دیر کردم می

 منتظر بمون.

 آخرین شیرینی را هم از روی ظرف برداشت.

_اینهارم در اوج بدمزگی مجبور شدم همه رو خودم 

 نکنه. بخورم تا مادر هوس

 _یه ظرفی هست.

 برگشت سمتم. نگاهی به ساعتش انداخت و پرسید. 

 _چه ظرفی؟
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_بهش میگن سطل زباله، الزم نبود خودتون جان 

 نثاری کنین.

نمیخواستم جوابش را بدهم تا دهن به دهنش شوم اما 

دیگر گاهی حد و حدود را بیش از آنچه که باید 

 حفظ نمیکرد.

هایش را روی هم فشار داد بخنده اش گرفت، اما ل

تا نخندد. چیزی نگفت، رو گرفت و به راهش ادامه 

داد، حس کردم در حال خندیدن است. اما من برای 

 خنداندن نگفته بودم.

_شیرینی های دیشبت رو همه رو امیرمسعود خورد 

 فکرکنم، چیزی برای خودت نموند.
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_مشکلی نیست، بعدا بازم درست میکنیم. یکم 

تا یه رژیمی پیدا کنم تا برای شما ضرر  میگردم

 نداشته باشه.

 _شکر شیرینی دیشب هم کم بود، اذیتم نکرد.

 _خداروشکر.

 کمی صورتم را نگاه کرد و گفت. 

_صورتت رو باید میرفتی پیش دکتر ممکنه جاش 

 بمونه.

 حتی به ذهنم نرسیده بود...

 _اینطور فکر میکنین؟

بری، صورت زیبایی داری، _آره، بهتره همین امروز 

 حیفه جای رد ناخن چند نفر...
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 نگاهم کردم.

 _به هرحال امروز برو.

 _اگر وقت شد حتما.

_من خوبم، نیازی نیست تا اومدن امیرمسعود صبر 

 کنی. میتونی زودتر بری.

_اینطوری خودم دل نگران میمونم. میگم خواهرم 

 برام وقت بگیره که بعد از اینجا برم.

 سری تکان داد اما اصرار کرد در لحظه تماس بگیرم.

نورا معتقد بود نیازی نیست و گفت در مسیرش از  

گیرد. با نورا بیشتر موافق بودم، بی داروخانه کرم می

 دلیل به خاطر حساسیت خانم ادیب نگران شده بودم.

 _حنا و مادرش طوالنیه مسافرتشون؟
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 _فکر نکنم حنا طاقت بیاره.

 لبخندی زدم و پرسیدم چیزی میل دارد یانه؟

 _نمیخوای بپرسی کجان؟

 _بله؟

_با اون جنجالی که حنا به پا کرد باید کنجکاو شده 

 باشی اما نپرسیدی، خبر داری؟

_خبر ندارم، کنجکاو شدم اما حس کردم دوست 

 ندارین من بدونم برای همین نپرسیدم.

 _چه صبوری دختر جوان.

ت گرفته از صبرم بود یا آنقدر راز و نمیدانم نشا

د حق شنگفته در زندگی شخصیم داشتم که باعث می
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طبیعی آدم ها بدانم اگر دوست ندارند چیزی را 

 بگویند.

 _اونقدرها هم نیست.

 _رفتن پیش خانواده ی پدر حنا.

 _چه خوب.

 کنیم خوبه اما حنا اینطور فکر نمیکنه._ماهم فکر می

خاطر عکسی که در اتاقش پیدا کرده هنوز یک سوال ب

بودم در ذهنم بود، حاال خانم ادیب داشت دومی را 

 اضافه میکرد.

 _نوجوونه و حساس.

_من هم بیشتر با حنا موافقم اما چه کنیم حریف 

 امیرمسعود نمیشیم. خیلی شبیه پدر خدا بیامرزشه. 
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به او چه ربطی داشت... حاال کمی درک میکردم چرا 

 ناراحتی گفته بود چون کلفت شماییم...حنا با 

 خانه بود. 6امیرمسعود به وقتش آمد. سر ساعت 

 _مادر؟

 _خوابشون برد داشتم براشون کتاب میخوندم.

 _خوبه، پسر خواهرت دمه دره.

با تعجب گفتم 'آرمان؟' مخاطبم او نبود، از خودم بود، 

 آرمان چیزی نگفته بود.

 _اسمش رو نمیدونم.

 خبر نداشتم، ممنون. _بله،
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به سمت اتاق رفتم و لباس عوض کردم، او هنوز در 

حال پذیرایی بود، خواستم خداحافظی کنم که با 

 تردید پرسید.

 _مطمئنی پسر خواهرته؟

 _بله؟

_بهتون نمیاد خواهری داشته باشین که یه پسر به این 

 سن داشته باشه.

 رش منجمع بستنش از سر احترام به من نبود، منظو

 و نورا بودیم. 

 _پس کیه؟

 جواب نداد نگاهم کرد.

 _با اجازتون.
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 _جوابم رو ندادی.

 برگشتم سمتش.

 _من موظف نیستم جواب شما رو بدم.

 _اینج...

صدای گوشی ام پخش شد  خانه سامت بود، منعکس 

میکرد صدا را. عکس آرمان را روی صفحه دیدم. 

 مکالمه را زیاد کردم.جواب دادم و به عمد صدای 

 _جانم؟

_آبجی دم درم، استاد نورا هم اومد تو خونه، چرا 

 نمیای؟ چیزی شده؟

 نگاه نامالیمی به ادیب کردم.

 _نه عزیزم دم درم دارم میام، خبر نداشتم اومدی.
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_با دوستهام بعد دانشگاه اینورا بودیم گفتم تورم 

 بردارم باهم بریم خونه.
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تا تماس را قطع کردم، کمی طلبکارانه نگاهش کردم 

 و گفتم. 

 _میفرمودین؟

 _میتونی بری.

رویش را برگرداند. این بار من صدایش کردم. کافی 

بود از هرچه 'مرد' در زندگی ام بودند زور شنیده 

 بودم. 
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_آقای ادیب، بنده اینجا برده ی شما نیستم، نه من نه 

ت نحوه ی رفت و هیچ کس دیگه ای موظف نیس

آمدش و حتی آدم هایی که باهاشون معاشرت میکنه 

رو از صافی شما رد کنه. نه به صرف موقعیتتون نه به 

صرف جنسیتتون نمیتونین همچین چیزی از آدم ها 

 بخوایین.

مثل خودش بدون مکث برای شنیدن جوابش رو 

برگرداندم و از خانه بیرون زدم. تاخواستم در را باز 

م افتاد زخم صورتم... آرمان ندیده بود. یک کنم یاد

 'توکل بر خدا' زیر زبانم گفتم و بیرون رفتم.

 _چطوری؟

 نگاهی کرد و همزمان گفت 'قربون آب...'

 _صورتت چیشده؟
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 _چیزی نیست دیروز با نورا شوخی میکرد...

 _آبجی؟!

 این آبجی یعنی عمرا باورم بشود... 

 جلو در خونه ی مردم._کار اختره برو حاال نمون 

 _اختر؟ گه خورده به چه حقی؟

 _زشته آرمان درست صحبت کن.

_اون اینکارو با آبجی من کردنی مگه درست فکر 

 کرده؟ به چه حقی؟ برای چی اصال؟ 

_تموم شد، هرچی که بود تمومه، نورا هم از این به 

 بعد با ما زندگی میکنه.

 _آ...

 فرصت ندادم. 
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بم، بخاطر نورا مجبور شدم، اما _آرمان من خو

 ارزشش رو داشت حاال بریم.

چیزی نگفت اما معلوم بود بسیار عصبانی است... 

 کند چیزی نگوید. معلوم بود به زور دارد تحمل می

 _میخوای من برونم؟

ماشین را کنار کشید و جایش را با من عوض کرد. 

خیلی وقت بود رانندگی نکرده بودم، رانندگی را 

رمان یادم داده بود، بعد از اینکه ماشین را برایش آ

خریدیم یادم داد و بعد مهدی را راضی کردم 

خورد و پدرش گواهینامه بگیرم، گفت به دردم نمی

گفت زن را چه به رانندگی اما خب نهایتا راضی اش 

کردم که داشته باشم و بی خبر از پدر ومادرش 

 گواهینامه ام را گرفتم. 
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رمان، ببین نورا از این به بعد پیش _خوبم من آ

خودمونه، نه بابا هست نه اختر نه هیچ کس. مهدی 

رم این دادگاه بعدی رو برم، انشااهلل تموم شه. کشش 

 میدن، حق طالق داشتم تا االن تموم شده بود.

 _به چه حقی اختر تو رو زد؟

_خودمون هم نفهمیدیم چیشد، نظرت چیه شام 

 یریم؟ امشب رو از بیرون بگ

بی حوصله یک 'نمیدونم' گفت. جلوی اولین 

رستورانی که دیدم نگه داشتم، کیفم را برداشتم و 

خودم پیاده شدم، از داخل رستوران حواسم به او بود، 

پیاده شده بود به در تکیه داده بود و داشت سیگار 

کشید، به یکی راضی نبود، سیگار پشت سیگار بود می

 که دود میکرد.
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غذاها را وقتی داشتم حساب میکردم یادم افتاد گول 

نورا هیچ لباسی با خودش نیاورده است... نورایی که 

تمام پول توجیبی هایش را جمع میکرد، حتی اگر از 

گرسنگی بیرون ضعیف میکرد باز همه را جمع میکرد 

خواهد را بگیرد. اختر خوب تا لباسهایی که می

باید کمی پول میدانست چطور زهر آرش را بریزد. 

میدادم تا چیزهایی برای خودش بخرد. یکدفعه 

توانستم آن همه لباس را برایش بخر اما کم کم نمی

شاید... به هرحال با آوردنش مسئولیت تمام و کمالش 

 را به عهده گرفته بودم.

 _بریم؟

 سرش را تکان داد و سوار شد.

 _کالسها رو برام پرسیدی؟
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 _آره.

 د از زیر زبونت حرف بکشم؟_خب؟ به زور بای

 تکیه داد به صندلی و از من رو گرفت.

 _آبجی حوصله ندارم بعدا صحبت میکنیم.

خواستم دوباره تکرار کنم 'من خوبم' اما حرف من 

 تاثیری نداشت...

آرمان قبل از من داخل خانه رفت. نورا با تعجب 

نگاهی به من کرد، یکی از تی شرت های من تنش 

داند ه هایمان خیلی متفاوت بود، خدا میبود. سلیق

 چقدر بین لباسهایم گشته بود تا همین را انتخاب کند.

 _چیشده؟

 _صورت من رو دید، اینهارو بگیر.
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 _خانم جون داشت شام میپخت.

_یادم رفت زنگ بزنم، یعنی من داشتم رانندگی 

 میکردم.

سالمی به خانم جان کردم، جلوی اجاق گاز بود، 

پیاز سرخ میکرد، گفتم دست مگه دارد شام داشت 

 گرفته ایم.

 _االن تریپ غم برداشته؟

 _سر به سرش نذار. تو اتاقش؟

 _آره.

لباسهایم را درآوردم و با لباس خانه عوضشان کردم، 

 نورا همانطور پادر هوا در اتاق ایستاده بود.

 _چیزی شده؟
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 _نه، امروز خونه بودم حوصله ام سر رفت.

ا شماره کارتت رو برام بنویس، فردا برات پول _نور

میفرستم، برو چیزهایی ضروری که الزم داری بخر، تا 

 حقوقمون گرفتم بقه اش رو کم کم میگیری.

_خودم یکم دارم، تازه کلید هم دارم، منتظرم چند 

 روز بگذره میرم خونه برمیدارم اختر گه خورده.

نیم ن، بیا دعا ک_الزم نیست، باز یه شر دیگه به پا نک

 بینیمش.دیگه هیچ وقت نمی

 _همخ کتابهام اونجاست.

 _میخری کم کم. فراموششون کن. مدارک همراهته؟

 سرش را تکان داد.

 _خب همین ها کافیه.
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 _برو ببین میتونی آرمان رو بیاری سر سفره.

بیش از بیست دقیقه بود که نورا در اتاق پیش آرمان 

داشت جزئیات ماجرا را برایش  بودط بدون شک

 کرد.تعریف می

 _نورا دوتا هم میذاره روش، خودت میگفتی بهش.

 _حرف اون رو باور میکنه. پاهات درد میکنه.

 _آره، دردش بیشتر شده. حس میکنم باد کرده.

 به سمتش رفتم و شلوارش را باال زدم حق داشت.

 _باید یه وقت دکتر بگیریم برات.

 ر._میرم ماد
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همانطور که دستم به شلوار راحتی گل گلی اش بود، 

 نگاهش کردم. 

 _سربارت شدیم خانم جون؟

_نشنوم دیگه. شامتون رو هم از بیرون میگیرین چه 

 سرباری.

 به شوخی گفت، لبخندی زدم.

 _مهدی اومد.

 _بازم؟

 _آره، نورا در و باز کرد.

 _وای، چیشد؟

 افتادن به جون هم._یکی این گفت یکی اون، تا 

 دستم جلوی دهانم گرفتم.
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 _مهدی نورا رو زد؟

 _نه، نورا حمله کرد بهش جداشون کردم.

_باید به وکیله بگم، دوباره شکایت کنه، کسی دید از 

 همسایه ها تا شاهد باشن؟

 _آره مادر، کسی نمونده که نبینه.

_روم سیاهه خانم جون، یه عمر با آبرو اینجا زندگی 

 دی...کر

 _تو کاری به این کارها نداش...

 نورا: ما اومدیم.

خانم جان با دیدن آرمان لبخندی زد حرفش را ادامه 

نداد. مهدی دیگر شورش را درآورده بود، چه هدفی 

داشت از این کارها. دلیل این همه کش پیدا کردن را 
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هم نمیفهمیدم، هم معتاد بود، هم کتکم زده بود، باز 

 که چه؟! دادندکش می

آرنج نورا روی گلیم قرار گرفت و کمی فشار داد تا 

بخودم بیایم، سفره را در حال پذیرایی روی زمین 

 پهن کرده بودیم. 

 _بخور دیگه.

 آرمان : به چی فکر میکنی؟

_هوم، هیچی داشتم کارهای فردام رو برنامه ریزی 

 میکردم، چندجا باید برم.

 _ماشین رو ببر.

 ؟_الزم نداری

 _نه.
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میخواستم گردنبندی که به گردنم بود را هم بفروشم، 

اینطوری با ماشین راحتتر بودم، بعد از خانه ی ادیب 

 سراغ همگی میرفتم.

_صبح سر کار رفتنی پول رو برات میزنم برو هرچی 

 خواستی بخر فعال، بعد برو دانشگاه از کارهات نمون.

 د گفت.جوینورا همانطور که داشت برنجش را می

 _با گوشیت بفرست دیگه.

 _بلد نیستم.

 آرمان : تعارف نکنی یه وقت.

 _چه تعارفی، خواهرمه، توام هرموقع خواستی بگو.

نگاهی کرد، انگار میخواست بگوید تو از پس هزینه 

های خودت بربیایی خودش یک شاهکار است. کم و 
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بیش هم درست بود، حاال که نورا بود، فروختن آن 

گردنبند الزامی بود. هر چقدر هم سخت بود اجازه 

دادم بابا و اختر حس کنند اینقدر عاجز هستیم که نمی

 از پس خودمان برنیاییم.

 _بلدی بردار خودت بفرست. توام میخوای آرمان؟

آرمان : فردا باهم بریم، وسائلت رو بردار، ببینم چی 

 میخوان بگن.

چ کدومتون دیگه _نه آرمان، به نورا هم گفتم، هی

نزدیک اون خونه نمیرین، ما مادر نداشتیم، از این به 

 بعد پدری هم نداریم.

 خانم جان آه بلندی کشید.

 _ببخشید خانم جون و...
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 _حق باتوا، پسر من ناخلف، چه ببخشیدی عزیزکم.

 برای او هم سخت بود... به هرحال پسرش بود...
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 _برگشتین؟

 د و بغلم کرد.حنا به سمتم دویی

_آره همینم زیادی بود، من دیگه یساعت بیشتر 

 نمیتونستم تحملشون کنم.

 خنده ی کوتاهی کردم. 

 _خوش اومدین، کی رسیدین؟

_چه قشنگ میخندی، تاحاال خندت رو ندیده بودم. 

یه ربعی میشه، خسته بودم اما گفتم صبحونه ی آقا رو 

 بدم و تورم ببینم برم  بخوابم.
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 دانستم تااین اندازه عبوس و خشک بوده ام! نمی

 _مرسی، مامانت؟

 _تو آشپزخونه اس.

داخل سالن رفتم، امیرمسعود درحال خواندن روزانه 

بود. چه خوب بود که کل اهل خانه سحرخیز بودند. 

حواسش به روزنامه اش بود، حتی سرش را بلند نکرد 

خیر' تا نگاهی کند، شاید هم به عمد. یک 'صبح ب

خطاب به در و دیوار و خانه و او گفتم و منتظر 

 جواب نماندم و سریع رفتم سراغ ماه بانو.

 _خوش اومدین، خوش گذشت؟

لبخند مصنوعی زد، گویا او هم خیلی راضی به سفر 

 نبوده مثل دخترش.
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 _مشکلی پیش نیومد؟

 _نه همه چی خوب بود.

 _شیرینی پختن.

 حنا. لبخندی زدم.برگشتم سمت صدای شاداب 

 _آره، خبرها زود رسیده.

_آقا گفت، اگر قبول نشم مجبورم میکنه مثل تو برم 

 شیرینی پزی یاد بگیرم. بعدم شوهرم میده.

او حرفش را گفت و خندید. اما من احساس حقیر 

بودن کردم. من حس را نسبت خودم نداشتم، این او 

 جلوه بود که خواسته بود من را خوار و سطح پایین

دهد و من را مثالی از بدبختی برای یک دختر نوجوان 
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بداند. آب دهانم را به سختی قورت دادم. توهین 

 بزرگی بود و هضمش برایم آسان نبود.

میز صبحانه برای همه چیده شد به مناسبت برگشتن 

حنا و مادرش و امیرمسعود ادیب هم منتظر ماند تا 

ند به شوخی ها همه باهم صبحانه بخورند. همه داشت

خندیدند. چقدر خوب بود که ای حنانه میو حرفه

 اینقدر شاد و پرانرژی بود. 

 _دخترجوان خوبی؟

 به خودم آمدم و نگاهی به خانم ادیب کردم.

 _بله.

 _رنگت پریده.
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طبیعی بود، وقتی پسرت آنطور به من و زندگی ام 

توهین کرده بود، این رنگ پریدگی چیز خارج از 

 نبود. ذهنی

 _خوبم.

هایم را روی هم فشار دادم و نفس عمیقی کشیدم لب

 تا آرام باشم.

 _برات سوغاتی آوردم.

نگاهی به حنا کردم و تشکر کردم. سریع از جایش 

پرید و به سمت اتاقش رفت، چند دقیقه بعد چند 

جعبه به دست به سر میز برگشت، جعبه ی قرمز رنگ 

عبه ی سفید را به خانم کوچکی به امیر مسعود داد، ج

ادیب. برای من داخل جعبه نبود با یک کاغذکاودی 

بنفش رنگی کادو پیچ شده بود. ماه بانو تعارفی کرد و 
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عذر خواست اگر خیلی باارزش نیستند. خانم ادیب 

تشکر کرد و باز کرد، یک سنجاق سینه ی زیبا بود، 

هدیه ی پسرش هم سر دکمه  بودند. هردو گران 

رسیدند. امیرمسعود تا نگاهی کرد نظر میقیمت به 

درش را بست و روی میز گذاشت از ماه بانو تشکر 

 کرد اما چیزی در خطاب به حنا نگفت.

 _از من تشکر نمیکنی؟

 _مگه تو خریدی؟

 _من پسندیدم، تازه فکر کنم بود.

 خیلی بی تفاوت گفت. 

 _آفرین به تو.
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ی انرژی براحنا لب برچید و سرجایش نشست. دیگر 

 صحبت نداشت.

 ماه بانو: امیدوارم توام دوست داشته باشی دخترم.

 هنوز باز نکرده بودم.

 _ممنون، راضی به زحمتتون نبودم.

 _چه زحمتی.

حنا: دامنه، تو همش تو خونه دامن میپوشی برای تو 

 دامن خریدیم.

من از هردو تشکر کردم. چیزی هم میل نداشتم به 

ردن لباسم بلند شدم و به اتاق رفتم. بهانه ی عوض ک

باور نمیشد حرف یک غریبه اینقدر برایم اذیت کننده 
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باشد. بعد از عوض کردن لباسم نفس عمیقی کشیدم 

 و بیرون رفتم. هنوز نرفته بود و همگی سر میز بودند.

 _مطمئنی؟

 امیرمسعود فنجان را روی میز گذاشت.

یخواد بیاد _من از حرفهاش اونطور حس کردم که م

 ایران.

 از جایش بلند شد.

 _اما میدونی که هیچ وقت برنامه ی منظمی نداشته.

از کنار میز گذشت و آمد روبه روی من ایستاد. با 

تعجب نگاهش کردم اما او خیلی سرد و خشک 

 گفت.

 _نمیری کنار؟
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 _برای چی؟

 _رد شم.

سرم ناخودآگاه برگشت یک دور سمت راستم و یک 

سمت چپ. فضا خالی بود دقیقا باید از نقطه ای دور 

که من ایستاده بودم رد میشد؟! کنار کشیدم لبخند 

 پیروزی زد و رد شد.

صدای حنا را شنیدم که با گوشت تلخی گفت 'واسه 

چی میخواد بیاد' و مادرش اسمش را خطاب کرد و 

 بعد گفت برود سر درس و مشقش.
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یز را جمع میکرد، کمک همانطور که ماه بانو داشت م

کردم خانم ادیب بلند شود، گفت دوست دارد برود 

 سرخاک همسرش .
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 _امروز؟

 _خوابش رو دیدم، به امیر مسعود بگو بگه راننده بیاد.

رو به من پرسید بااو می روم یا در خانه منتظر 

مانم. من با ماشین آرمان آمده بودم که بروم به می

 خوبی بود.کارهایم برسم پس فرصت 

_راستش قرار وکیلم رو ببینم اگر وقت داشته باشه 

 بااجازتون میرم پیش ایشون.

 _وکیل؟ باب... آهان خاطرم اومد. میتونی بری.

الکی لباس عوض کردم... حس کردم این سر خاک 

رفتنش ربطی به مسافر یا فردی که قرار بود بیاید 

 دارد. میخواستم بعد از نشستن پیش خانم ادیب

 بپرسم اما فرد کیست اما فرصت نشد.
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 _وسط هفته چه سرخاکی مادر من؟

لباس پوشیده بیرون آمده بودم که امیرمسعود را روبه 

روی مادرش در حال پذیرایی دیدم. خانم ادیب 

عصایش را به زمین زد و گفت او دوست دارد وسط 

هفته سر خاک برود. شنیدم پسرش چیزی زیر لب 

م چه. تا برگشت و من را دید با گفت اما متوجه نشد

عصبانیت پرسید 'تو کجا؟ خودم میبرم الزم نکرده 

بیای'. فرصت تعجب و یا واکنش هم نداشتم تو به 

سمت پله ها رفت و من با تاسف سرم را تکان دادم و 

 به سمت مادرش رفتم.

 _شما دقیق کی برمیگردین که من هم دیر نکنم.

 کارت برس._عجله نکن دختر جوان برو به 
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اول به سراغ وکیل رفتم و مزاحمت های مکرر مهدی 

را به او گفتم. سعی کردم ترغیبش کنم هرچه زودتر 

اما   کندموضوع را حل کند، گفت شکایتی تنظیم می

گفت، آخرش اشاره میکرد، ازهر دو جمله ای که می

این پروسه ها طبیعی است، چون طالق توافقی نیست 

 زمان بر است.

_اما من و خوانواده ام اذیت میشیم به همین دلیل از 

 شما میخوام که حلش کنید، هرچه زودتر.

_عرض کردم من شکایت میکنم، در این مورد 

 خیالتون راحت باشه. 

نمیخواستم اما نهایتا موقع خداحافظی در لفافه اشاره 

تواند من به سراغ وکیل دیگری بروم، کردم اگر نمی

 تا حل شود، هرچه زودتر. بیشتر خرج کنم
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مسیر بعدی ام طال فروشی بود، پول را به حساب 

خودم واریز کردم تا بعدا مقداری به نورا و آرمان 

 بدهم و با مقداری برای خانه خرید کنم.

همزمان با خانم و ادیب و پسرش رسیدیم دم در 

خانه، جایی که صبح پارک کرده بودم ماشین دیگری 

وی در پارک کنم که ماشین بود، میخواستم جل

امیرمسعود فضایی نداد، مستاصل در حال نگاه به 

اطراف بودم که جایی برای پارک کردن پیدا کنم که او 

 پیاده شد.

چشمش به شیشه ی ماشین من بود، کمی نور میزد، 

دستش را سایه بان کرد تا دقیق نگاه کند. بعد از چند 

 .ثانیه با دست اشاره کرد تا پیاده شوم

 _چیزی شده؟
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_بیا کمک کن مادر رو ببریم داخل، ماشین رو میکشم 

 اینجا پارک کن.

سری تکان دادم و به سمت ماشینش رفتم تا کمک 

کنم خانم ادیب پیاده شود. کمی رنگ پریده به نظر 

 رسید.می

 _خوبین؟

 _خوبم دختر جوان زود برگشتی.

 _کارم زیاد نبود.

یک دستش را من گرفتم دست دیگرش را پسرش و 

عصایش هم دست امیر مسعود بود، با باز شدن در 

آرام آرام به سمت داخل خانه رفت. سنگی زیر پای 

خانم ادیب رفت که باعث شد دستم را کامل پشتش 

قرار دهم تااگر خدایی نکرده افتاد بگیرمش اما عین 
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ن باعث همین حرکت را پسرش نیز انجام داد و همی

شد دستش روی دستم قرار بگیرد، ناخودآگاه اخمی 

 کردم و سریع دستم را از زیر دستش بیرون کشیدم.

 ماه بانو به استقبال آمد، خبری از حنا نبود.

 _ماه بانو یه چیز خنک و نسبتا شیرین براش بیارین.

 امیر مسعود: من دارم میرم یزی الزم داری؟

 کان داد.مادرش سرش را به معنی نه ت

 _بیا ماشینت رو پارک کن.

ناچار پشت سرش راه افتادم، در حیاط قدم هایش را 

 آرام کرد تا به او برسم.

_من به هیچ زنی بدون رضایت خودش دست 

نمیزنم، اتفاقی بود. الزم نیست مثل جن از بسم اهلل 
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ازم فرار کنی که فکر کنم به کسی خواستم تجاوز 

 کنم.

برنداشتم. چه چیزی باعث میدش اینقدر قدم بعدی را 

بی ادب و گستاخ باشد؟! اینکه یک. پرستار ساده در 

خانه اشان بودم؟! تا من بخواهم جمله هایم را در 

ذهنم جمع و جور کنم او راهش را ادامه داده بود، 

ماشینش را روشن کرده و رفته بود. بانهایت حرص و 

ین ت ماشعصبانیتی که وجودم را گرفته بود به سم

رفتم، در بدترین شکل ممکن پارکش کردم. تا عصر 

که خانه ی ادیب بودم واقعا عصبانیتم ذره ای کم 

نشده بود، خانم ادیب فکر کرد بخاطر جلسه ای که با 

 وکلیم داشته ام است اما نبود...
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برای اینکه عصبانی به خانه نروم، برای خرید رفتم، 

دم، تا برای تاجایی که ماشین جا داشت خرید کر

 مدت طوالنی  خیال همگی مان راحت باشد.

 _چه خبرته؟

 _ماشین دستم بود، گفتم برای چند ماه رو بگیرم.

 _خوبی؟ چرا این رنگی شدی؟

 _از دست اون...

چشم هایم را بستم و ادامه ندادم. همانطور که کمکم 

د پرسیمیکرد خریدها را داخل خانه ببرم، تند تند می

 ی؟ 'از دست 'ک

 _امیرمسعود ادیب.

 نورا اول پوزخندی زد و بعد خندید.
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 _ببین چیکار کرده صدای تو رو درآورده.

وقتی جمله اش را گفتم، نورا تعجب نکرد فقط بلند 

 بلند خندید.

_این رو راست میگه، تو دانشگاه دخترهایی که کشته 

مردشن کم نیست، همشون له له میزنن حتی واسه یه 

 ه شبه باهاش.رابطه ی ی

 با چشم های گرد نگاهش کردم.

 _چی میگی؟

 _باور کن، دیگه اونم مرده، به کسی نه نمیگه.

چشم هایم گردتر شد. ته دل حتی احساس ترس هم 

 کردم.
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_ولی راست گفته، تا کسی بهش خط نده، سمتش 

 نمیره، نگران نباش.

 دستم را گرفتم و کشیدم تا برگردد سمتم.

 افتادم._یواش 

 _چی میگی؟ دانشگاه میری تو ی...

_بیخیال نگاه، باز نرو باال منبر، چیکار کنم خب 

 اینطوریه جوش.

 _چرا وقتی من میرفتم اینطوری نبود.

_بود خواهر من، بود. تو عین ببو گالبی میرفتی و 

میومدی خبر نداری. االن از آرمان هم بپرسی بهت 

 میگه.

 _آرمان؟
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 آبی داشتن._ایشونم زیر 

 احساس کردم فشارم افتاد.

 _یعنی چی؟

_ببین فقط میگم که بدونی، اما آرمان هم یکی دو 

باری دوست دخترش رو آورده خونه. خانم جون 

 نبودنی. 

 _برا چی؟

_تکاللیف دانشگاهشون رو انجام بدن، به نظرت 

 واسه چی؟

هردو دستم را جلوی دهانم گرفتم، روی زمین 

 نشستم.

 _نگاه؟ 
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 _چیکار میکنین شما دوتا؟ 

_نگاه؟ چته؟ وای غلط کردم. فقط خواستم بدونی تو 

 خبر نداری وگرنه این چیزها عادیه.

 _چی عادیه ؟ چی میگی تو؟ آرمان چند سالشه که... 

_ آرمان خیلی وقته به سن قانونی رسیده خواهر من، 

 تو سنی نیست کسی بهش امر و نهی کنه.
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 که حد و حدود بدونه امر و نهی کردنه؟_این

_اینکه اینکه نیاز عاطفی، اینکه نیاز جنسی داره حد و 

 حدود ندونستن؟
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قلبم سرجایش نبود، یا من از جهان دیگری وارد این 

سیاره شده بودم، یا همراه اصحاب کهف درخواب 

 بودم. چیزی در ذهنم جرقه زد... 

 _یعنی تو... توهم؟

 نیستم؟_من آدم 

 _چیکار کردی نورا؟

 دستم را از دستش بیرون کشید. 

_من کاری نکردم. نگاه من اینجا نیومدم اینجا تو به 

 من امر و نهی کنی.

 _چی میگی تو؟ میفهمی من چی دارم میپرسم؟

 پوزخندی زد. 

 _آره خیلی خوب میفهمم.
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 _ناهید...

 نذاشت من ادامه دهم، براق شد روی صورتم.

ه دقیقا ناهید، توام عباس من و آرمان نشو. بذار _آر

زندگی کنیم، تعریف زندگی برای من و آرمان با ماله 

شما فرق داره، ما االن چیکار میکنیم؟ به زندگی شما 

 احترام میذاریم، از شماهم همین رو میخواییم.

_آرمان عاقبت مادرش رو نیمبینه؟ تو عاقبت 

 خواهرت رو نمیبینی؟

ت برای همه یه جور جواب نمیده خواهر _آینه عبر

 من.

 نگاهی به صندوق کرد.

 _چیزی نمونده بقیه اش رو هم تو بیار.
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نتوانستم، هرچه آب دهانم را قورت دادم، نتوانستم 

حرکتی کنم، روی کاشی های سرد حیاط نشستم. 

چشمم به اگزوز ماشین و سیاهی دورش بود. من 

میخواستم به عهده مسئولیت زندگی نورا و آرمان را 

بگیرم در حالی که هیچ چیز از زندگیشان از روابط 

دانستم، اوج خالف آرمان را شان نمیخصوصی

دانستم. اما آنها نکته های مشروب و سیگارش می

 خوب بودند در مقابل چیزی که شنیده بودم.

صدای خانم جان را شنیدم که دارد پشت سرهم 

 بینمش.کند، کمی خم شدم تا بصدایم می

 _جانم؟

_چرا اونجا نشستی؟ بیا تو االن آرمان میرسه 

 میارتشون تو.
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 _نه االن میام.

بلند شدم، چند نفس عمیق کشیدم و بسته های 

 ماکارونی را دستم گرفتم.

 _ به به عجب بویی میاد، آبجی کته کباب؟

از وقتی آمده بود و شاد و خرم سالم داده بود، زیر 

سالمش را داده بودم. حاال در لب فقط جواب 

آشپزخانه منتظر شام بود. در مقابل جوابش فقط سرم 

را تکان دادم و به سمت ظرفشویی رفتم تا سبزی ها 

 را آبکش کنم، که ناگهان دستی دورم حلقه شد.

 _ولم کن آرمان.

 _آبجی خوشگل من چشه اعصاب نداره؟

 _آرمان ولم کن حوصله ندارم.
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بلند بود. من معموال با صدای بلند  صدایم ناخودآگاه

صحبت نمیکنم حتی وقتی عصبانی میشوم. همین 

باعث شد حیرت شده دست هایش را باز کند، اما 

بیخیال نشد، به ماشین لباسشویی تکیه داد و نگاهم 

 کرد.

 _برو تو اتاقت شام حاضر شد صدات میکنم.

 اینبار خیلی جدی پرسید 'چیشده؟'.

نتوانستم به چشم هایش نگاه کنم، او به نتوانستم... 

من قول داده بود، آن نیمه شبی که در حیاط نشستیم 

من روی قول های او حساب کردم... من باورش 

 کردم.

 _هیچی حوصله ندارم.
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هرچه ایستاد دیدی جوابی نمیگیرد، بیخیال شد و از 

آشپزخانه بیرون رفت. میز شام را برایشان چیدم، اما 

رفتن لباسهایم را بهانه کردم و گفتم اول خودم بو گ

 دوش میگیرم بعد شام میخورم.

 _چشه؟ چیشده؟

پرسید. اهمیتی به احتمال زیاد آرمان داشت از نورا می

نداشت بگوید یا نه. من شاید کمی دیر با واقعیت 

های زندگی، جامعه و خانواده ام آشنا شده بودم. 

 پناهم شده بود این حمام و آب...

نی چایی مقابلم قرار گرفت، داخلش یک غنچه گل سی

محمدی بود، عطرش را دوست داشتم، خانم جان 

 همیشه چاشنی به چایی هایش اضافه میکرد.

 _نمیپرسم چی شده مادر، اما تو خودت هم نریز.
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 چشم هایم پرشد.

_زندگی کردن بلد نیستم خانم جون، انگار یاد 

 نگرفتم.

 تم.بیشتری احتیاج داش نفس عمیقی کشیدم، اکسیژن

_مثل کبک سرمو کردم تو برف، فکر کردم درستش 

همینه، اما احساس خفگی کردم، حاال که دارم سرم 

رو باال میرم، بازم احساس خفگی میکنم، نمیتونم 

درست نفس بکشم. زندگی روی خوشش رو نشونم 

 نمیده، نمیدونم.

 _میگذره مادر همه چی میگذره.

ی نمیگذره، همه چی سرجاشه _چرا برای من هیچ

 خانم جون؟
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_ _ _ _ 

 _چرا؟

_دلیلش شخصیه، فقط گفتم در جریان باشین، تا پیدا 

کردن پرستار جدید میمونم، چون به هرحال منم که 

دارم استعفا میدم، شما هم لطفا دنبال پرستار جدید 

 باشین.

امروز اولین کاری که کردم، اعالم استعفای به 

امیرمسعود ادیب بود. زندگی هر رویی که داشت، هر 

واقعیت کثیفی که داشت دلیل نمیدش من خودم را با 

 آن همسو کنم. 

 خواستم از اتاق بیرون بروم دوباره صدایم کرد.
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_اینطوری نمیشه، من مسخره ی کسی نیستم. برای 

یه دلیل درست و حسابی داشته  این کار باید حداقل

 باشی.

حدس زدنش سخت نبود، اما او از نوک دماغش به 

توانستم از او چنین آدم ها نگاه میکرد پس نمی

 انتظاری داشته باشم. 

 _راهش دوره و...

 _تازه فهمیدی راهش دوره؟

 از پشت میز بلند شد و به سمتم آمد.

 ..._ببین خانم، من حوصله سر و کله زدن با

_یه بیسواد که نهایتش مجبوره پرستاری این و اون 

 رو بکنه رو ندارین، البته شوهر هم کرده.
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از حالت چهره اش معلوم بود متوجه منظورم نشده 

است اما به اندازه ای هم باهوش بود که بفهمد اینها 

 گویم.را بی دلیل نمی
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_درست حرف بزن تا بفهمم چی میگی به من چه 

 داره که تو سوا... ربطی

انگشت اشاره اش را که به سمتم گرفته بود و تکان 

میداد از حرکت ایستاد، دستش را مشت کرد و زیر 

لب یک 'حنا' غرید. اما ثانیه ی بعدش پوزخندی زد. 

دست هایش را درهم گره کرد و با غرور خاصی به 

 من نگاه کرد. 

 _اینقدر نظر من در موردت مهمه.



 

Romanzo_o 424 

دوست ندارم جایی که صاحب کارش بلد  _ابدا، اما

نیست به آدم ها احترام قائل باشه کار کنم. اینکه من 

به عنوان یک مستخدم یا پرستار کار میکنم به خودم و 

 انتخاب های خودم ربط داره نه نظر دیگران.

آنقدر محکم و سرد جوابش را دادم که اگر کمی درک 

 م.فهمید جز حقیقت نگفته او فهم داشت می

عقب رفت به میز تکیه داد و یک پایش را کمی خم 

 کرد. 

_ببین دلیل نداره اینهارو توضیح بدم، اما من فقط 

 خواستم حنا رو تشویق کنم...

_شما فکر میکنین فقط همینه؟ شما کال با آدم ها با 

 احترام برخورد نمیکنین جناب ادیب.

 خواست جواب بدهد اما فرصت ندادم.
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به من ربطی نداره، اما من میتونم خودم _بله درسته 

رو در معرض این برخوردها و رفتارها قرار ندم، که 

 دقیقا دارم همین کار رو میکنم.

قلبم تند تند میزد، از آن کارها و برخوردهایی وبد که 

هرگز انجام نداده بود، مقاومت و اصرار در برابر 

 خواسته هایم.

 ید.دستی به بینی اش سپس ته ریشش کش

_مشکل فقط منم؟ غیر من مشکل دیگه ای نداری 

 اینجا؟

_خیر. اما من از اول هم نمیخواستم اینکار رو به طور 

 دائم انجام بد...

 _من ساعت هایی میام و میرم که راحت باشی.
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 با تعجب نگاهش کردم، حیرت ته چشمانم راخواند.

_مادر با ت... شما راحته، مدت طوالنی بود پرستاری 

نداشت که اینقدر راحت باشه، حضورت...ون اینجا 

 برای راحتی مادره.

یعنی تا این اندازه مادرش برایش مهم بود که غرورش 

گذاشت؟! هرچند بخاطر رفتارهایش را کنار می

 عذرخواهی نمیکرد اما...

 _در این صورت هم شاید چندماه بتونم...

 ._چو فردا شود فکر فردا کنیم. میتونی بری...د

هایش اضافه با فاصله و مکث پسوندها را به فعل

کند. مشکل مفرد و میکرد که مثال دارد رعایت می

 جمع خطاب کردنش نبود.
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دانستم تصمیم درستی گرفتم یا نه... اما در واقع نمی

به هرحال فعال قرارم با ماندن بود، من هشدار الزم را 

ام  خواستهتوانستم دادم. اگر رعایت نمیکرد دوباره می

 را تکرار کنم.

 _مواظب باش ماه بانو. 

چیزی نمانده بود از روی چهارپایه بیفتد. تابلویی که 

 کشد. برق میزد، چه چیزش را داشت دستمال می

 _چه خبره، خونه تکونی تو این فصل؟

_آقای امیرواال داره میاد، یکم خانمش حساسه گفتم 

 ک...

کن، نمیخواد _خانمش گه خورده با خودش، ول 

 جایی رو تمیز کنی.
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با حیرت برگشتم پشت سرم. امیرواال که بود... شاید 

برادرش اما زن داداشش را اینطور فحش میداد. ماه 

 بانو ترسیده سکوت کرد.

_اون زنیکه این خونه نمیاد، نمیخواد خودت را اذیت 

 کنی.

 بعد نگاهی به من کرد.

اینم باید از  _به داداش خودمم نمیتونم فحش بدم؟

 ت... شووما اجازه بگیرم؟

با عصبانیت از کنارمان رد شد و به طبقه ی پایین 

م توانسترفت. این آدم تعادل نداشت فقط همین را می

 بگویم.

_امیرواال پسر دیگه ی خانم ادیب هستن که خارج از 

 ایران زندگی میکنن؟
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 _آره دخترم.

ی گفتم به سراغ خانم ادیب که رفتم، چشم روشن

 بابت آمدن پسرش.

_ممنونم دختر جوان، اگر دو برادر به پر و پای هم 

 نپیچن، من هم با آرامش از حضورشون لذت میبرم.

خواستم بگویم این پسر شما با منی که غریبه ام و 

شناسد مشکل دارد چه برسد به آشنا و نمی

 نزدیکانش.

 _خیلی وقت ند...

ماند، این بار صدای میچرا امروز تمام جمله ها نصفه 

گریه ی بلند حنا بود که باعث شد جمله ام را ادامه 

 ندهم.
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وقتی من و خانم ادیب را دید، با عصبانیت نگاهم 

کرد، چیزی نگفت و به سمت اتاقش دوید. ماه بانوی 

بیچاره هم با صدای گریه اش پایین آمد و به دنبال 

 دخترش رفت.

 ازه.حنا رو به گریه بند_فقط امیرمسعود میتونه اینطور 

خواستم بگویم چرا اما لحظه ای یاد مکالمه ی خودم 

 با او و نگاه عصبانی حنا به خودم افتادم.
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این موضوع بخاطر بی ادبی و بی احترامی او به من 

بود، ربطی به حنا نداشت، حنا با منظور بدی این 

 جمله را نگفته بود.

 _به لحظه من االن برمیگردم.
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به سمت اتاق حنا رفتم، هنوز در حال گریه بود و 

 صدای ماه بانو که داشت قربان صدقه اش میرفت.

_ماه بانو میشه لطفا چند دیقه من و حنا رو تنها 

 بذارین.

حنا سرش را از روی بالشش بلند کرد، آب بینی اش 

را باال کشید و یک نمیخوام گفت و دوباره سرش را 

با چشم هایم دوباره از ماه بانو در بالشش پنهان کرد. 

خواهش کردم. مطمئن نبود اما رویم را هم زمین 

 نینداخت. کنارش روی تخت نشستم.

 _حنا جان.

 _برو بیرون نمیخوام باهات حرف بزنم.

_اجازه بده من توضیح بدم بعد اگر قبول نکردی 

 میرم.
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 _نمیخوام.

 _عزیزم نمیدونم آقای ادیب چی گفته بهت اما من

 رفته بودم پیششون استعفا بدم.

 این را که گفتم سرش را بلند کرد.

_ایشون برخورد خوبی با من ندارن و من همش 

حس میکنم دارن به من توهین میکنن، حرفی که تو 

به من گفتی درموردم گفته یکی از برخوردهای و 

رفتارهای بد دیگه اش بود، من اصال نگفتم تو چغلی 

تو رو آوردم و نه اینکه چغلی  کردی، یا من نه اسم

 کردم.

 _خب االن میری؟

 انتظار این سوال را نداشتم، لبخندی زدم.
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 _نه یه چندماهی احتماال هستم.

 _ کاش میرفتی، دیگه دوست ندارم.

تا به حال هیچ کس اینقدر رک به من نگفته بود 

 دوستم ندارد.

 _اما من هنوز دوست دارم و اگر ناخواسته ناراحتت

 کردم معذرت میخوام.

 _چغلی کردن ناخواسته نیست.

_توام اومدی حرف آقای ادیب رو به من گفتی 

 داشتی چغلیش رو میکردی. 

 براق شد روی صورتم.

_نخیر من حرفی که به من گفت رو گفتم. در مورد 

 من بود.
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 _منم همین کار رو کردم، تازه من اسمی هم نبردم.

دتر شد و این بار داد زد تا توضیحم باز جواب نداد، ب

بیرونم بروم. من توضیحم را داده بودم، برای بیشترش 

دیگر نیازی نمیدیدم خصوصا که او خیلی از من 

کوچکتر بود، حداقل کمی میتوانست نسبت به من 

 مودب باشد.

 _چیشده مادر؟

 لبخند مصنوعی زدم. 

 _ فکر کردم آروم میشه، اما بدتر شد.

دوباره به اتاق دخترش رفت. خانم  ماه بانو نگران

ادیب به اندازه ی ماه بانو صبور نبود، تمام جزئیات را 

 پرسید، مجبور شدم برایش تعریف کنم.
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_این بار حق با امیرمسعود بوده تا حنا رو دعوا کنه، 

 هرچند حرف خود امیرمسعود هم اشتباه بوده.

چیزی نگفتم، حرفی نداشتم، اصال نمیخواستم قضیه 

ه اینجا ختم شود. در حالی که نگاهش به تابلوی ب

 روبه رویش بود پرسید.

 _میخوای بری؟

_فعال هستم، امیدوارم دیگه مشکلی پیش نیاد. فعال 

بیاین از چیزهای خوب صحبت کنیم، پسرتون و گویا 

 عروستون دارن میان.

 با آمدن اسم عروس، اخم کرد.

اال خبر _اگر بیان، این بار اول نیست که امیرو

 فرسته میاد اما نمیاد.می
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 _خیلی وقته از ایران رفتن؟

 _شش سال.

 زمان زیادی بود...

 _تاحاال نیومدن؟

_یکبار امیرواال اومد. سه سال شده. همیشه دور شدن 

ازم کسانی که دوستشون دارم. یه امیرمسعود مونده 

 برام یه ماه بانو.

 دانستم منظورش چیست. خوب می

نگین، به هرحال اونجا زندگیشون رو دارن،  _اینطور

 شاید نتونستن بیان دیدنتون.

_روزی که بهانه ها برنده تر از عالقه ات باشه، بدون 

 اون عالقه واقعی نیست.
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 چه جمله ی قشنگی بود... بهانه برنده تر باشن.

 _کارهای طالقت چیشد؟

 _نمیدونم، کمی کش میدن.

 _وکیلت؟

پشت گوش میندازه، دیروز  _احساس میکنم کمی

 برای موضوع دیگه ای رفته بودم.

 _چی؟

_تند تند میاد دم خونمون، خانم جونم اذیت میشه، 

یکبار هم با خواهرم درگیر شدن. میترسم بفهمه میام 

 سرکار، بیاد اینجا و مزاحم شما هم بشه.

 _شکایت کن.

 _به وکیل گفتم همین کار رو بکنه.
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 انوادگی ما..._اگر بخوای وکیل خ

_نه ،نه ممنون، فرقی نداره، ایشون هم وکیل خوبی 

هستن. اما نمیدونم این پروسه رو داره به قول 

 خودشون.

وکیل خانوادگی آنها خدا تومن پول طلب میکرد، در 

 این صورت تااخر عمر باید بدهی وکیل را میدادم.
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پول گردنبند، به راحتی تقسیم شد، بین نورا، آرمان، 

وکیل و خودم. آرمان چند تا از قسط های ماشینش 

مانده بود و من بیخبر بودم، به خصوص که در چند 

روز اخیر و بعد از شنیدن چیزهایی در موردش با او 

 سرسنگین بود، به همین دلیل نورا به من گفت. 
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به او میدادم، قسط ها گفته که از خرجی های که من 

داده، برای همین عقب افتاده، مجبورشدم با او را می

صحبت کنم و پول بدهم و اصرار کردم برود و سریع 

تسویه کند، قبول نمیکرد، اما با تشویق اینکه اگر 

تواند کمی پس انداز زودتر بدهی اش تمام شود، می

 کند و ماشینش را عوض کند، راضی اش کردم.

 موهام رو رنگ کنم._میخوام 

خانم جان که داشت تسبیح به دست ذکر میگفت، به 

 این نطق غرا و آنی خندید. 

 _چرا؟

 _همیشه دوست داشتم اما از ترس عباس نمیتونستم.

 _زشته نورا.
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 _اون دیگه بابای من نیست.

 بعد رو به خانم جان گفت.

ترسم اما دوست دارم، االنم تو _خانم جون از تو نمی

خونت دارم زندگی میکنم. میدونی بخوای میتونی 

راحت پرتم کنی بیرون، مارو بابای خودمون 

نخواست، دیگه نمیتونیم از مادربزرگمون توقع داشته 

 باشیم.

خ را ای تلاز نورا بعید بود این حرفها، به سادگی حرفه

کرد اما حدس اینکه برایش ساده نبود را حس بیان می

به حال نشنیده بودم به کسی  میکردم، و اینکه تا

 بگوید برایش احترام قائل است.

 خانم جان در جوابش با لحن بانمکی گفت. 
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_چیکار کنم مادر، بخاطر احترامت من برات حنا 

 بذارم؟

 من لبخند زدم نورا خندید.

 _نه، ولی چون رنگ میذارم آبروت نره؟

 _آبرویی که با یه رنگ مو قراره بره... 

 ادامه نداد.حرفش را 

 _هرکاری دوست داری بکن، جوونین، جوونی کنین.

نورا گونه ی خانم جان را بوسید و به من گفت، 'یاد 

 بگیر'.

 _چیو یادبگیرم؟

_هرچی بهت میگم، فقط میگی نه، تازه یه کار دیگه 

 هم میخوام بکنم.
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 در دل خدا بخیر بگذرونه ای گفتم.

 _میرم سرکار.

 _دانشگ...

اه هم میرم، اما دوست دارم دستم تو جیب _دانشگ

 خودم باشه.

 _من...

_نگاه، یکم واقع بین باش، خرج من رو بدی، خرج 

خودت رو بدی، خرج آرمان رو بدی؟ حقوقت 

دستت نرسیده این همه برنامه داری براش، مگه تو 

 این مملکت چهار پنج تومن پول حساب میشه؟

فشار قرار حرفش درست بود اما نمیخواستم تحت 

 بگیرد.
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_یه جا قراره منشی باشم، یه شیفت منم، یه شیفت 

هم یه منشی دیگه، پولش زیاد نیست، ولی تا درسم 

 تموم شه، کمک خرجمه.

مادرجون کمی نگران پرسید، شرکت خصوصیه؟ نورا 

شود کار با خنده گفت، مگر شرکت دولتی می

 پیداکرد؟

 وزیر نیستم_من دختر عباسم خانم جون، دختر فالن 

که. نگران نباش، یکی از استاد هام معرفی کرده، جای 

 خوبیه.

توانستم این روابط حسنه ی نورا و کاش می

 استادهایش را درک کنم.

 _کدوم استادت؟

 _همون که تو رو به ادیب معرفی کرد. 
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بدون شک چیزی بینشان بود، این استاد گرانقدر بی 

خاندانش این همه دلیل که برای نورا و کل ایل و 

مهربانی نمیکرد. جلوی خانم جان چیزی نگفتم اما 

 نورا از نگاهم منظورم را متوجه شد.

یکی از همسایه ها خانم جان را صدا کرد دم در، من 

هم از فرصت استفاده کردم و از آشپزخانه به حالت 

 دو به سمت نورا رفتم.

 _چیه نگاه؟

 _نورا، این بار خیلی جدی...

 سن من از کنترل گذشته. _نگاه

 _کنترل نمیکنم.

 _پس این چیه؟
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_تو چه سر و سری با این استادت داری ک... بعد 

 حرفهایی که بهم گفتی توقع داری آروم باشم و...

 _نترس چیزی بینمون نیست، حداقل االن نیست.

 _یعنی چی حداقل االن نیست؟

 _قبال دوست پسرم بود.

 با چشم های گرد شده.

 _استادت؟

_همچین میگی استادت، جوونه، هشتاد سالش نیست. 

 های ادیب.هم سن و سال

 _ادیب جوون نیست، حداقل برای تو نیست.

_هرچی نگاه تموم شده االن دیگه دوست پسر 

 نیست.
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 _پس برای چی برات کار پیدا میکنه؟

_شرط نذاشته که اگر دوست پسرم باشه کار پیدا 

 قه ای هنوز بهم داره.میکنه، یه نیمچه عال

 _و تو داری از این نیمچه عالقه سواستفاده میکنی؟

 _نخیر، اینطور نیست. استفاده کنم به تو چه؟

 نفسم را بیرون دادم. 

 _چرا رابطتون بهم خورد؟ 

شانه ای باال انداخت و خیلی ریلکس گفت، 'زن 

داره'. چون ننشسته بودم و به سمتش خم شده بودم، 

شنیدم حرفش پاهایم شل شد و با باسن به زمین با 

 خوردم.

 _چی؟
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 میخواست سکته ام بدهد.

_فکر بد نکن، مخ یه مرد زن دار رو نزدم، با زنش 

اختالف داشت، داشتن جدا میشدن، زنش حامله بود، 

 طالق نگرفتن، منم باهاش بهم زدم.
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دند! او دیوانه بود، تمام زنان خانواده ی ما دیوانه بو

آن از ناهید این هم... پس برای همین بود که ادیب 

دید خوبی به او نداشت، استاش، دوست صمیمی 

ادیب بود، بدون شک در جریان روابطش بود با 

هرکس دیگری بود، بدترین فکرها را میتوانست در 

 مورد نورا داشته باشد.

_اونطوری نگام نکن نگاه. وقتی چیزی هم نمیدونی 

 قضاوت نکن.
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_وقتی یه مردی زن داره و یه دختر باهاش رابطه 

داری، به نظرت چجوری میشه قضاوت نکرد؟ 

 خصوصا که میدونستی متاهله.

 _نمیدونستم.

 باورنکردم.

_حلقه اش رو درآورده بود، با زنش اختالف داشتن، 

 طالقشون واقعی بود.

_چه اختالف و طالق واقعی بوده که ختم شده به یه 

 بچه؟

عصبانی شد، کتابش را محکم روی زمین انداخت و 

 با فریاد گفت. 
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_برای همین هم االن هیچ گهی نیستم تو زندگیش، 

 دست از سرم بردار.

با جیغ و فریاد نورا آرمان از اتاق بیرون آمد، نورا بلند 

شد و به سمت آرمان رفت، آرمان بغلش کرد، نگاهی 

 به من کرد و بعد به اتاقش برد.

ها شریک جرم همدیگر بودند، برای آرام شدن و این

دلداری دادن هم پشت هم بودند. هر خرابکاری هم 

کردند، انگار از نظر هردویشان چیز بدی نبود. چه می

 دور بودم از هردو...

به آشپزخانه برگشتم اما مگر حواسم میتوانست سر 

جایش باشد که غذا را آماده کنم، انگشتم را بریدم، آن 

ه بدترین شکل ممکن. زیر آب سرد گرفتمش، نه هم ب

 خون آن بند می آمد، نه اشک های من.
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 _دستت رو بریدی؟

 نگاهش نکردم.

 _آبجی ببینم.

 دستم را کشیدم و اجازه ندادم.

 _نمیخواد.

_چته آبجی؟ چرا این چند وقته اینطوری با من 

 برخورد میکنی؟ کاری کردم؟

 خونه؟_چیزی میخوای اومدی تو آشپز

 _گریه کردی؟ جوابم رو میخوام.

_برو بیرون آرمان، دارم آشپزی میکنم، حوصله هم 

 ندارم.
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جواب نداد، چون از حیاط صدای مرد دیگری را 

شنیدیم، صدای مهدی بود، در این بلبشوی ذهنی 

 همین را کم داشتم. 

 آرمان خواست سریع برود، اما دستش را گرفتم.

 بیرون._حق نداری بیای 

 غرید 'آبجی'.

_شنیدی چی گفتم، بیای بیرون دیگه اسمتم  به زبونم 

 نمیارم.

روسری ام را از روی دسته ی مبل برداشتم و به 

حیاط رفتم، از دست خودم، نورا، آرمان، بابا، ناهید 

مادرم عصبانی بودم، حاال مهدی سر رسیده بود، 

ی خالقابلیت اینکه تمام این عصبانیت ها را سر او 

 کنم را داشتم.
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 _چی میخوای؟

به، نگاه خانم، باالخره چشممون به جمالت روشن _به

 شد.

الغرتر شده بود، موهایش را از آخرین باری که دیده 

 بودم، کوتاه تر کرده بود.

 _گفتم چی میخوای؟

_قبال آرومتر و خانم تر بودی؟ چی میخوام؟ تورو، 

 میخوام.گه زدی به زندگیمون تازه میگه چی 

خواستم جواب بدهم اما نگاهم افتاد به خانم جان که 

رنگ پریده و نگران ایستاده بود در حیاط. دیگر جانی 

 برای در افتادن با مهدی و ماجراهای جدید نداشت. 

 _خانم جون شما برو تو.
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مهدی پوزخند زد، عصبانیتم به حدی بود که دیگر از 

 او نترسم.

 تو._خانم جون لطفا برو 

از پله ها پایین رفتم، خانم جان را به داخل هدایت 

کردم، نورا و آرمان دم در بودند، از شیشه ی در هردو 

 را دیدم.

_مهدی ببین یه بار میگم، تموم کن این مسخره بازی 

 هارو، مزاحم خونوادم نشو.

 پوزخندی زد و کلمه ی 'خانواده' رو تکرار کرد.

خارت یا این جوجه _کدوم خونواده؟ بابای بی ب

 قرتیه...
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با هردو دستم محکم کوبیدم به قفسه ی سینه اش، 

 انتظارش را نداشت، یک قدم به عقب پرت شد.

_بابامم یکی لنگه ی تو، اما حق نداری به آرمان 

توهین کنی، حاال هم برای همیشه گم شو از زندگیم 

بیرون، دست از سرم بردار، نمیخوام ببینمت. من هیچ 

وست نداشتم که بخوام به پای اعتیاد، عیاشیت وقت د

وایستم، دست از سرم بردار، ازت شکایت کردم، یکی 

 دو روز دیگه هم احضاریه دستت میرسه.

 _زبون درآوردی. دست به زن پیدا کردی، آفرین. 

 _آره، برو بیرون.

_من طالقت نمیدم. کسی رو زیر سر داری؟ خوابش 

 رو ببینی. 

 ی._برو بیرون مهد
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 _نگاه مثل بچه ی آدم برگرد سر خونه و زندگیت.

 _کدوم خونه زندگی؟ پای منقل تو؟

 _دارم ترک میکنم، قول می دم.

_ترک هم کنی برام مهم نیست، من تو رو دوست 

 ندارم.

 با مشت به شانه ی چپم زد.

 _گه خوردی زنم شدی.

 بدتر از خودش داد زدم. 

نشدم، بابام به زور  _مگه ندیدی؟ نفهمیدی؟ من زنت

شوهرم داد، نگو که نفهمیدی؟ نگو که کور بودی 

 نفهمی.
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برای امروز، برای این مدت پر بودم، و تمام چیزهایی 

که شنیده بودم برایم کافی بود، کافی تر از کافی، به 

 سیم آخر زده بودم شاید.

 در مقابل فریاد های من، تو آرام گفت. 

 م میخواستمت لعنتی._من میخوامت، همون موقع ه
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_مهدی تمومش کن، نه من برمیگردم، نه تو تا آخر 

عمر میتونی من رو سر بدوونی. اما مهم نیست، تا 

هرموقع خواستی بازی کن، همینکه تو خونت نیتسم، 

 همینکه ازت دورم برام کافیه.

این را گفتم تا بداند کشی در زندگی ام نیست، فکر 

ی این همه عجله و اصرار دارم نکند بخاطر فرد دیگر
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برای طالق، همه چیز برای خودم و بخاطر خودم 

 است.

کف زمین روی حیاط نشستم، خون انگشتم داشت 

چکه میکرد روی کاشی، اما نمیخواستم بلند شوم، 

نورا و آرمان به سراغم آمده بودند تا بلندم کنند و 

ه ک برای اولین بار در زندگی ام سر هردو داد زده بودم

تنهایم بگذارند. من در زندگی ام داد نزده بودم، اما 

د، شحاال داشت تعدادش هر روز بیشتر و بیشتر می

 کنترلم هرروز کمتر و کمتر میشد.

نمیخواستم خانم جان را بیشتر از این نگران کنم، بلند 

شدم و داخل رفتم، خانم جان نشسته بود آن دو سرپا، 

 معلوم بود نگران بودند. رو به نورا و آرمان گفتم. 
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_شام حاضره، میز رو بچینین بخورین، قرصهای خانم 

 جون رو هم بده، من میخوابم شبتون بخیر.

ز برداشتم، دور انگشتم دستمال کاغذی از روی می

پیچیدم، به اتاق رفتم، جایم را پهن کردم و دراز 

کشیدم. در تاریکی اتاق گاهی صدای صحبت گاهی 

دانم چقدر گذشت که تقه شنیدم. نمیصدای ظرف می

ای به در خورد، چشم هایم را بستم تا فکر کنند 

خوابیده ام، اما در بسته نشد، کسی داخل آمد، حس 

بوی ادکلن آرمان بود، دستم را در کردم نشست، 

دستش گرفت، چشم باز نکردم، اما متوجه بودم 

 دستمال کاغذی را برداشت. 

 _یکم بتادین میریزم شاید بسوزه. 
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پس فهمیده بود بیدارم! بتادین ریخت، به جای آخ 

گفتن زبانم را گاز گرفتم و چشم هایم را بیشتر بهم 

 فشردم.

 بست.انگشتم را داشت می

_نمیدونم چرا باهام قهری، نورا نمیگه، میدونم خبر 

داره اما نمیگه. اما آبجی من هرکاری که کرده باشم، 

 اندازه ی قهر تو خطا نکردم.

 با نفسی که بیرون داد در ادامه گفت.

 _شاید هم از نظر خودم.

حس میکنم خیلی طوالنی نشست، چون آنقدر منتظر 

 د.ماندم برود که واقعا خوابم بر

 _ دستت چیشده؟
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_دیشب داشتم غذا درست میکردم بریدم. حنا هنوز 

 قهره بامن؟

_آشتی میکنه، خیلی نمیتونه باکسی قهر باشه، آقا 

دیشب براش یه پیراهن خوشگل خریده بود، تا دید، 

 اصال قهر یادش رفت.

حس کردم من هم باید برایش چیزی میخریدم، اما به 

بچه هم بودم کسی از من  ذهنم نرسیده بود، من وقتی

برای دلجویی کردن هدیه ای نگرفته بود که بدانم بچه 

 شوند.ها اینطور راضی می

صدای خنده ی شاد حنا را شنیدم، در حیاط بودند، با 

 امیرمسعود. هردو با دیدنم اخم کردند.

در خانه ی خودم خواهر و خواهرزاده ام با دیدنم 

 کردند، در اینجا هم...اخم می
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حنا گویا با او آشتی کرده بود با من نه. از ادیب هم 

خجالت میکشیدم، وقتی من خودم این همه افکار بد 

در مورد نورا به ذهنم آمده بود، دیگر یک غریبه 

گرفت. زیر لب به هردو چطور جلوی خودش را می

سالم کردم. به اتاق رفتم تا لباسهایم را عوض کنم، 

بود. شاید هم پایین  خانم ادیب هنوز بیدار نشده

 نیامده بود.
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کمی در اتاق معطل کردم تا امیرمسعود صبحانه اش را 

بخورد و برود. تا حد امکان باید فاصله ام را حفظ 

میکرد. نگاهش به انگشت باند پیچی شده ام کردم ، 

آرمان جوری بسته بود که انگار ترکش خورده ام. 
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عمیق بود، بازش کردم، کمی جایش سوخت، نسبتا 

 نیاز به بخیه داشت.

 _ماه بانو چسب زخم دار...

امیرمسعود و حنا در آشپزخانه بودند، طرف مربا 

دست حنا بود و جلوی امیرمسعود نگه داشته بود. این 

مرد از عالقه ی حنا به او خبر نداشت، جنا یا او را 

گذاشت در بهترین جای پدر و برادر نداشته اش می

به سن و سالش و باال و پایین شدن  حالت یا باتوجه

هورمون هایش در دوران نوجوانی او را دوست 

خبری و عدم داشت. هردو حالت در صورت بی

 تمایل امیرمسعود برای او همچون زهر بود...

 _دست رو بریدی؟

 امیرمسعود بود. داشت به دستم نگاه میکرد. 
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 _نه، یعنی االن نه. 

جاست اما جوابم را نداد، رو به حنا پرسیدم مادرش ک

امیرمسعود که گفت جعبه ی کمک های اولیه را 

بیاورد، با اخم رفت و از داخل یکی از کمد ها جعبه 

را آورد. امیر مسعود جعبه را باز کرد و چسبی 

برداشت. خواست برایم ببندد. اما تشکر کردم و کم 

 دست دیگرم را مقابلش گرفتم تا بگذارد کف دستم.

 استفاده کردم تا با حنا آشتی کنم.از فرصت 

 _شما به حنا گفتین من چغلی کردم پیش شما؟

هردو انتظار شنیدن این حرف را نداشتند. امیرمسعود 

 حنا را نگاه کرد.

_حنا جان من بازم پیش خود آقای ادیب میگم، من نه 

اسمی بردم و نه نیتی برای چغلی داشتم. نیت و دلیل 
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بود. دوست ندارم باهام قهر صحبت من چیز دیگه ای 

 باشی.

حنا خواست جوابم را بدهد، اما امیرمسعود اجازه 

 نداد.

 _برو اتاقت، درست رو بخون، دیر شد.

حنا نگاهی به او و نگاهی به من کرد و رفت. من 

خواستم بودم مشکل حل شود اما او بدتر کرده بود 

 داستان را.

 ات قهره._حنا سربه هواست، اتفاقا خوبه که باه

 سر به هوا بودن حنا چه ربطی به من داشت.
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_باهات قهر باشه نمیاد بشینه صبح تا شب باهات 

حرف بزنه درسهاش بمونه، پس الزم نیست تالش 

 کنی..  کنید آشتی کنه.

 جمع بستن آخرش حالت مسخره کردن داشت.

_یا میشه گفت نمیاد حرفهایی که پشت سرم میگین 

 برای چسب زخم. رو بهم بگه، ممنون

_اونقدر برام جذاب نسیتی که بخوام در موردت 

 حرف بزنم.

 نگاهش کردم، به تقلید از خودش پوزخند زدم. 

 _مثال خوبیم.
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های حنا اگر نمیخواست درس بخواند او به این روش

عجیب و غریب که سهل است، به هزار و یک روش 

 دیگر هم نمیتوانست او را مجبور کند.

_ _ _ _ 

به آمدن مهمان های خانواده ی ادیب چیزی نمانده 

بود. همه هیجان زده بودن، چند نفر به اصرار و 

خواست خانم ادیب برای کمک به ماه بانو در تمیز 

کردن خانه آمده بودند. نورا کارش را شروع کرده بود. 

هنوز با هردو سرسنگین بودم، نورا تالشی برای 

نمیکرد، آرمان صحبت و توضیح در مورد موضوع 

چندباری خواست صحبت کنیم اما گفتم اجازه دهد 

 کمی فکر و ذهنم را جمع و جور کنم.
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ماه بانو کلید داده بود به من، بخاطر کارهای زیادش 

یکی دوباری خواب مانده بود و من دم در مانده بودم، 

چرا که هرچه زنگ زده بودم کسی در را باز نکرده 

 بود.

باز کردم و داخل رفتم، با دقت به زیر پایم  وقتی در را

نگاه میکردم تا باز پایم به سنگی نخورد و زمین 

 نخورم.

 _امیرمسعود پیشرفت کرده.

با شنیدن این حرف هینی گفتم و سرم را باال بردم. 

یک مرد جوان رو به رویم بود، پیپی که دستش بود را  

ش تن گوشه ی دهانش برد. ربدوشامبر سرمه ای رنگی

بود اما زیرش هیچ پیراهن یا زیرپیراهنی نبود، قفسه 

 شد.ی سینه اش دیده می
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 _شما کی هستین؟

پیپ را برداشت و خنده ای کرد، چاله گونه هایش 

 زیبا بود. 

 _من باید بپرسم، شما اومدی تو خونه ی من. 

 _شما پسر خانم ادیب هستین؟ 

ر جوابم به سمتم آمد و با خنده و شمرده شمرده د

 گفت. 

 _بله... من... پسر... خانم... ادیب... هستم و شما؟

_پرستارشون، ببخشید متوجه نشدم تو حیاط 

 ایستادین.

 ابروهایش باال رفت.

 _امیرمسعود پرستار خوشگلی پیدا کرده.
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 _بله؟

 خیلی ریلکس در مقابل بله ی تندم گفت. 

 _گفتم خوشگلی.

برابر کردم. خارج از ایران اخم روی صورتم را چند 

کرد، دلیل نمیشد به کسی که هم زندگی می

شناسد با این لحن چنین حرفی بزند، چه تعریف نمی

 باشد چه نباشد.

 _اینکه خوشگلی ناراحتت میکنه؟

جوابش را ندادم، خواستم دورش بزنم و از کنارش رد 

شوم که ساق دستم را گرفت. چه عادت زشتی بود 

داشتند، بی اجازه به دیگران دست  این برادرها

زدند. دستم را به شدت از دستش بیرون کشیدم، می

 جوری که حس کردم االن است از شانه ام جدا شود.
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_در مهد اروپا هم به دیگران بدون اجازه دست زدن 

کار درستی نیست، چه برسه به ایران که مطمئنم 

اونقدر ازش دور نبودین که فرهنگ و سنت هاش رو 

 فراموش کنین.

تر ها آرمان به من گفته بود. قسمت اول حرفم را قبل

بخش دومش را هم از سر عصبانیت خودم اضافه 

کرد. تعجب کرد، خیلی زیاد اما سریع خنده اش جای 

 عصبانیت را گرفت.

 _امیر واال!

هردو برگشتیم سمت در که امیرمسعود ادیب جلوی 

 وشامبر مقابلمانآن ایستاده بود، مثل برادرش با ربد

ایستاده بود، مگر چقدر زود آمده بودم که این ها با 

 شان مقابلم بودند.لباسهای راحتی و خواب
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 _ با پرستار مامان آشنا شدیم، پرستار خوشگل.

 نگاهی کرد و گفت.

 _اسمتون رو نگفتین، مجبورم بگم پرستار خوشگل.

 با خنده ادامه داد.

ها اسم هاشون رو بهم  _حتی تو مهد اروپا هم آدم

 میگن.

عصبانی برادرش را نگاه کرد و رو به من گفت شما 

تشریف ببرید داخل. از کنارش رد شدم، آن دو هنوز 

کردند، دم در بودند، با صدای پایین صحبت می

ساعت هشت و نیم بود، زود که نیامده بودم هیچ، 

 بلکه دیر هم رسیده بودم.

 _مادرخوابن. 



 

Romanzo_o 472 

مینه بودم. برگشتم سمت امیرمسعود، سرپا جلوی شو

 برادرش هم کنارش بود و نگاهش به من. 

_دیشب دیر خوابیدن، بیدارشون نکنین بذارین 

 خودشون بیدار شن.

سری تکان دادم، او هم دستش را به پشت برادرش 

برد تا هدایتش کند به راه رفتن. بعد از رفتنشان روی 

 نه خوابممبل نشستم، خیره به آتش کم جان شومی

 برده بود.

دستی تکانم داد، چشم هایم را آرام آرام باز کردم، ماه 

شنیدیم، اما او نمیخندید. بانو بود، صدای خنده می

چند بار چشم هایم را باز و بسته کردم تا هشیار شوم، 

 از جایم پریدم.

 _ببخشید خوابم برده.
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_اون رو که دیدیم، مامان پرستار فوق العاده ای 

 . داری

برگشتم و پشت سرم خانم ادیب را دیدم به همراه 

پسرهایش. بلند شدم خطاب به خانم ادیب سالم 

 کردم و عذر خواستم.

 _چه خبره ؟

صدای یک خانم جوان بود و این صدا مطمئنا به حنا 

تعلق نداشت. نگاهی به سمت پله ها کردم، یک زن با 

ز ا موهای بلوند و لباس... لباسش مناسب این ساعت

روز و موقعیت نبود. یک پیراهن دکلته ی کوتاه. اما 

نظر دادن در مورد لباس دیگران هم مناسب من نبود، 

 حدس زدم زن امیرواال باشد.
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ماه بانو گفت صبحانه حاضر است. زن جوان که حاال 

از پله ها پایین آمده بود، نگاهی به من کرد و به 

انه ی سمت امیر واال رفت و دست هایش را روی ش

او گذاشت، تقریبا هم قد همسرش بود، یک پایش را 

باال برد و اوهم به تماشای من ایستاد. زیبا بود... مرا 

یاد مرلین مونرو می انداخت، مثل او هم خالی روی 

 صورتش داشت.

 _بفرمایید صبحونه خانم پرستار.

توضیحات : 'روب دو شامبر' یک کلمه ی فرانسوی 

به همین دلیل در  robe de chambreاست 

 ود.شفارسی به حالتی که تلفظ میشود نوشته می

توضیحات: مرلین مونرو از بازیگران به نام آمریکایی 

بود، که سوای استعداد فوق العاده ی او او در 
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بازیگری زیبایی اش همچنان هم زبان زد مردم دنیا 

 است.
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دست همسرش را از روی شانه اش برداشت و به 

یز رفتند. به کمک خانم ادیب رفتم، روی سمت م

صندلی که نشست گفتم مزاحم جمع خانوادگیشان 

شوم اما خانم ادیب مخالفت کرد، حتی ماه بانو نمی

هم به جمع پیوست، امیرمسعود سراغ حنا را گرفت، 

در همان زمان حنا با اخمی وارد شد. به من و عروس 

اه دآگخانواده ی ادیب سالم صبح بخیر نگفت. ناخو

لبخندی زدم، دلیل قهرش با من مشخص بود، با 

 دانم چه مشکلی داشت.عروس تازه از راه رسیده نمی
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_فکر میکنم از خانم های جوان و زیبا خوشش نمیاد، 

 احتماال بخاطر حسادت، اصال ناراحت نشو عزیزم.

خطاب عروس خانم به من بود، صدایش هم زیبا بود، 

این وضوح متوجه صدای  وقتی گفته بود 'چیشده' به

 زیبایش نشده بودم.

من محو زیبایی صورت و صدایش بودم، برادر 

شوهرش جوابش را داد اما جواب تلخی بود، توام با 

 کینه! 

_تو آخرین موجود زنده ای میتونی باشی که حنا 

بهش حسادت کنه، خودت رو با هرکسی مقایسه 

 نکن.

ب با لحن نکته ی جالب این بود که فقط خانم ادی

توبیخی صدایش کرد، برادرش انگار نه انگار که به 
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زنش توهین شده است. بلکه بدتر از آن... به حرف 

برادرش خطاب به همسرش خندید، این خنده نوعی 

 تایید بود.

امیرواال: حاال به ناری صبح بخیر نگفتی، با خانم 

 پرستار خوشگل چه مشکلی داری؟

 ناری صدا نکن. _امیرواال این صد بار من رو

 و بعد با کنجکاوی به من نگاه کرد.

 _اسم این پرستار خوشگله؟

زن و شوهر انگار از سیاره ای دیگر آمده بودند نه 

 قاره ای دیگر. امیر واال بیخیال شانه ای باال انداخت.

_اسمش رو نمیدونم، صفتیه که به صورتش نسبت 

 دادم.
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آن دونفر هم هیچکس جواب آنها را نمیداد. البته 

 منتظر جواب کسی نبودند. 

 _تا کی میمونین؟ 

 _یک هفته. 

 امیرواال: من بیشتر میمونم. 

 _تو به من قول دادی. 

 نگاهی به همسرش کرد. 

 _قول دادم اجازه میدم تو برگردی من هستم یه ماهی.

 خانم ادیب: کارت؟

 _مشکلی نیست، میتونم از اینجا بهشون برسم.

 نمیتونم._من 

 _ناری این بحث تمومه، ما راجبش صحبت کردیم.
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 با عصبانیت از جایش بلند شد.

 _اسم من ناری نیست، نارملیاست.

و با همان دلخوری و عصبانیت از پله ها باال رفت، 

واکنش نشان ندادن جمع به این معنی بود که به این 

 رفتار و برخورد او عادت داشتند.

 ک الزم داری بیام پیشت؟امیرواال: شرکت کم

 امیرمسعود: نه!

کمی دیگر شاهد این درام خانوادگی میبودم، مطمئنا 

از شدت سوالها و کنجکاوی ها در ذهنم سرگیجه 

 میگرفتم.

 _من برم لباسم رو عوض کنم.
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وقتی برگشتم همگی صبحانه را تمام کرده بودند. 

امیرواال در تالش بود پیپش را روشن کند و خانم 

 دیب منتظر بود ماه بانو قهوه اش را بیاورد.ا

 _اینجا نکش برای مادر ضرر داره.

یکی میگفت مادر، دیگری میگفت مامان! پیپ را روی 

 میز انداخت.

_مامان اسم پرستار خوشگلت چیه، خودش که 

 خوشش میاد خوشگل صداش کنم، اسمش رو نمیگه.

 _نگاه.

 با تعجب اسمم را تکرار کرد.

 نگاه هم اسمه؟_مگه 

 پررو تر از برادرش بود.
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خانم ادیب: ناراحت نشو دخترجوان، امیرواال از 

بچگی پرحرف بود، بدون حرف زدن نمیتونه روزش 

 رو بگذرونه.

تا زمانی که مخاطب حرفهایش من نبودم، برایم ذره 

ای اهمیت نداشت اما مشکل فقط پرحرفی او نبود. 

 کرد.فاده میواژه های نامناسبی بود که است

گوشی ام به صدا در آمد، وکیل بود، از خداخواسته با 

عذرخواهی از جمع، بلند شدم و به حیاط رفتم، گفت 

رود و احتماال به زودی کارها دارد خوب پیش می

برویم محضر و صیغه ی طالق جاری شود. از شدت 

 خوشحالی یک خدایا شکرت از ته دل گفتم.

 ستار خوشگل؟_کنکور قبول شدی خانم پر
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برگشتم به سمتش. این بشر نمیخواست تمامش کند، 

 نیاز داشت یک اولتیماتوم دیگر بشنود. 

_بنده والی هستم. ممنون میشم غیر این چیز دیگه ای 

من رو خطاب کنین، طنز کالمتون نه برام جالبه، و نه 

اینکه مشتاق شنیدنش هستم. تمایلی هم به صمیمیت 

کمک و پرستاری از مادرتون با شما ندارم، برای 

کنمم الزامی به هم صحبتی ما باشه. اینجام، فکر نمی

 پس بهتره هردومون این رو رعایت کنیم.

دوباره صورت متعجبش را دیدم، برادرش هم پشت 

سرش بود، از چهره اش معلوم بود که شنیده بود 

فهمیدم، حاال که حرفهایم را، این نگاهش را می

فهمیدم این ه گندی زده است میدانستم نورا چمی
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تعجب هایش از چیست. با ببخشید آرامی از کنار 

 هردو گذشتم.

67 

حاال امیرمسعود رفته بود، امیرواال بعد از اولتیماتوم دم 

درم دیگر پیش مادرش و من نیامده بود و مستقیم به 

طبقه ی باال رفته بود. مشغول خواندن شعری از فروغ 

بودم که نارملیا پایین آمد. مانتو به برای خانم ادیب 

 تن داشت و شالش دستش بود، خوش لباس بود.

 _من دارم میرم بیرون.

خانم ادیب خیلی محسوس سری برایش تکان داد اما 

تا در را باز کرد امیرواال از باالی پله ها داد زد کجا. از 

 همان فاصله نگاهی بین زن و شوهر رد و بدل شد.

 _بیرون.
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 _صبرکن حاضرشم باهم بریم.

 _امیرواال من میخوام دوستهام رو ببینم.

 _خودتی ناری، یا بیا تو، یا وایسا باهم بریم.

 _تو نمیتونی جلوی چیزی رو بگیری.

 _امتحان کن ببین میتونم یا نه.

 کوبیده شدن در و از جا پریدن من همزمان بود.

 امیرواال خندید.

 دم رو ترسوندی._زهرمار ناری، دختر مر

تماشای آنها برایم مثل دیدن فیلم های ترکیه ای لوس 

و آبکی بود. در هر صحنه لباسهایشان مثل همان 

ها را هم سریال ها عوض میشد، سر و ته سکانس
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نمیشد بهم وصل کرد، دقیقا مثل مکالماتی که بین این 

 دو رد و بدل میشد. 

حتی برای روابط خصوصی بینشان هم از آنها تقلید 

کردند، چرا که بعد از ناهار خانم ادیب را برده می

بودم به اتاقش برای استراحت، وقتی از پله ها پایین 

بوسد، می آمدم، دیدم که امیرواال دارد همسرش را می

تا من به پله ی آخر برسم در حال بوسیدن خم شد 

دراز کشیده بودند، کاش  روی او و حاال روی مبل

روی مبل های سمت شومینه بودند این مبلها رو به 

پله ها، سر هردو به سمت پله بود اما چون نارملیا زیر 

او بود دیدش به سمت دیگر بود. شوکه سرجایم 

دانستم برگردم یا رد شوم. امیرواال ایستاده بودم، نمی

نم دانم چرا ذهبوسید، نمیداشت حریصانه او را می
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ناخودآگاه سمت بوسه های مهدی رفت، هرگز 

همچین بوسه ی عاشقانه و داغی نصیب من نشده 

 بود.

دست امیرواال که زیر دامن نارملیا رفت و نارملیا یک 

آخ آرام گفت او از حرکت ایستاد سرش را بلند کرد 

 و رو به من گفت. 

_میخوای تااخر وایستی تماشا کنی؟ میخوای برای 

 ه ات فیلم هم بگیر.مرور دوبار

جای آنها من از شدت خجالت سرخ شدم، هرچند 

کمی هم حق داشت، ایستاده بودم که چه، هرچند 

جای کار آنها هم در وسط حال پذیرایی نبود. جای 

من ممکن بود حنا سر برسد... هرچند که احتمالش 

 هنوز هم دور از ذهن نبود.
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 دانستم کارنمیدر حیاط کم کم داشت سردم میشد اما 

آن دو تمام شده بود یا همچنان در حال معاشقه 

 بودند.

 _حلقه ی توی دستت یعنی متاهلی.

سرم را بلند کردم، لباس تنش بود، موهایش بهم 

 ریخته بود.

_پس الزم نیست توضیح بدم بین زن و مرد از این 

اتفاق ها میفته. تماشاش هم که ضرری نداشت نارملیا 

 ام میتونی دو...کار درسته تو

 _لطفا مراقب حرف زدنتون باشین.

_توام مراقب چشمهات باش، روابط خصوصی آدم ها 

فیلمی برای تماشا نیست، دلت دیدن همچین صحنه 

 هایی رو میخواد بشین فیلم پو...
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 سرخ شده بودم از خجالت اما جواب دادم. 

_اونجا حال پذیرایی بود نه اتاق خواب شما که من 

 باشم و به تماشا بایستم. اومده

احمقانه تر از این هم بود، داشتم در مورد صحنه ی 

معاشقه دو نفر بحث میکردم. آنقدر احمق بودند که 

 فهمیدند در جای مناسبی اتفاق نیفتاده است.نمی
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 _چیشده؟

به حنا نگاه کردم، که خیلی مشکوک این سوال را 

امرواال را نگاه پرسیده بود و مشکوک تر داشت من و 

 میکرد.
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امیرواال همانطور که نگاهش به طور دیگری به من 

 بود.

_هیچی داشتم چیزهایی رو برای خانم والی توضیح 

 میدادم.

این را دیگر بدون شوخی و لحن مسخره ای گفت و 

داخل رفت. حنا بااینکه قهر بود اما از سر کنجکاوی 

 است.به سمتم آمد و دوباره پرسید چه شده 

 _چیزی نیست.

باور نکرد، نخواستم بیشتر دلخور شود بخاطر جواب 

 ندادم.

_همش بهم میگن پرستار خوشگل، بدم میاد، گفتم با 

 فامیلیم صدام کنن.
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 کامال باور نکرد، اما نگاه اول را هم دیگر نداشت.

_ _ _ _ 

یک هفته ی نارملیا دو هفته شده بود، هر روز با 

و مگو داشت اما امیرواال انگار نه شوهرش دعوا و بگ

انگار، اهمیتی نمیداد، بعد از کلی داد و بیداد نارملیا 

گیرد اگر خیلی ریلکس میگفت، او جلویش را نمی

تواند برود. متوجه شده بودم به جز روز بخواهد می

رود، حتی ماه اول امیرمسعود هرروز صبح زود می

بها د و گویا شبانو گفته بود در خانه صبحانه نمی خور

گردد، این نمیتوانست کوچکترین ربطی هم دیر برمی

کند همدیگر را کمتر ببینیم به من و اینکه سعی می

داشته باشد، ارتباط مستقیمش با برادر و زن برادرش 

 بود.
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نگاه از دعوا و جنجال همیشگی نارملیا و امیرواال 

 کند.گرفتم، دیدم خانم ادیب من را نگاه می

تی میای این خونه اولین باره میبینم به چیزی با _از وق

 کنجکاوی نگاه میکنی دختر جوان!

توانستم جلوی کنجکاوی ام را حق داشت، واقعا نمی

بگیرم، از طرف دیگر این بحث هایشان هم برایم 

جالب بود، من در روابط زن و شوهری که داشتم 

همچین چیزی را تجربه نکرده بودم، هیچ وقت قهر 

ه بودم که دقایقی بعد همسرم با بوسه، بغل و یا نکرد

عذرخواهی دلم را بدست بیاورد. کاری که امیرواال 

 داد.علی رغم بحث ها و مخالفت هایش انجام می

 _ببخشید.
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_ من نوجونی هام خیلی کنجکاو بودم. شور و حال 

جوانی. هرچند یک شکست عشقی و یک ازدواج 

. هرچند هنوز اجباری خیلی هاش رو از من گرفت

 یک چیز هست که در موردش کنجکاوم... سالهاست. 

 _همسرتون رو دوست نداشتین؟

_سالها زندگی مشترک یک رشته ی محبتی ایجاد 

 میکنه اما...

 _جای عشق رو نمیگیره.

رسیدیم، زندگی _نمیدونم دخترجوان، اگر بهم می

 خوبی میتونستیم داشته باشیم یا نه. االن فقط...

 _کنجکاویتون اینه بدونین خوبه یا نه، خوشبخته یانه؟

 سرش را تکان داد.
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 _درسته. از کجا فهمیدی؟

 آه عمیقی کشیدم.

_خواهرم عاشق بود... عاشق مردی که با یه بچه 

رهاش کرد، اما همیشه فقط نگران اون بود. هیچ وقت 

به خودش به ما فکر نکرد. خودخواهانه یا شاید 

 ه اون فکر کرد.احمقانه فقط ب

 _عاشق بودن احمق بودنه؟

 به خودم آمدم.

_نه نه، اما قیمتی داره، برای خواهر من احمقانه بود، 

 اون مرد رهاش کرد، با یه بچه...

 _نخواست؟
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_نمیدونم من بچه بودم، دقیق یادم نیست. ناهید پای 

 اون عشق سوخت...

 اشک از چشمان سرازیر شد. سالها بود اسم نبرده

بودم و از ماجرا صحبت نکرده بودم، سالها در ذهنم 

مرور کرده بودم هرچه که یادم بود، اما گفتنش... 

 جسارتی نداشتم براش.

_شما از پدرتون گفتین، از ثروت و داراییش و از 

ازدواج اجبار، من هم دارم، پدر من هم باعث مرگ 

 دختر جوونش شد. باعث مرگ زنش...

که گفته بودم، شاید بهتر بود تعجب کرد. اما حاال 

 ادامه دهم و کمی خالی شوم.

سالش شاید نبود، عاشق شده  16 15_ناهید بچه بود، 

بود، عاشقی کسی که از خودش خیلی بزرگتر بود، 
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بزرگتر بود و نامرد. یادمه تو خونمون جنگ شد، 

وقتی همه فهمیدن ناهید بارداره. بابام کتکش میزد، 

تا نصفش اون بخوره. نگفت  پرید جلوشمامانم می

ماه کتک خورد، نه ماه درد  9کیه، هیچ وقت نگفت... 

کمربند و سیلی و مشت های بابام رو تحمل کرد تا 

 بچه اش به دنیا بیاد... آخ ناهید ساده و بچه ی من... 

حاال دستهایم، دهانم... همه ی وجودم میلرزید. زار 

 زدم و گفتم. 

اما فقط برای آرمان، _خودش رو زنده نگه داشت 

 آرمان که به دنیا اومد. 

زار زدم و محکم با قفسه ی سینه ام کوبیدم  'خودش 

رو آتیش زد، خواهر بیچاره ی من، خواهر نوجوون 
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من بخاطر حرف و حدیث مردم، بخاطر بابام خودش 

 رو آتیش زد، آخ خدا'. 

شروع کردم به بلند بلند گریه کردن، من در خانه ی 

تی کسی نبود، وقتی مهدی نبود، بارها برای خودم وق

خواهر و مادرم زار زار گریسته بودم، اما جلوی کسی 

هرگز... دستی را دور بدنم حس کردم، بغلم کرد، 

 کوبید به قفسه یخیلی مادرانه. دستی که داشتم می

 سینه ام را گرفت. 

شنیدم که چند نفر پرسیدند' چیشده'، اما سرم که در 

ادیب بود، بلند نکردم. خانم ادیب گفت آغوش خانم 

تنهایمان بگذارند. ساعت ها در آغوشش گریه کردم، 

او هم سعی کرد آرامم کند، نوازشم کرد، شاید چون 
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فهمید، این درد این رنج او عاشق بود و عشق را می

 فهمید.ناهید را می

 ماه بانو لیوان آب قند را دستم داد.

 _بهتری؟

 خوردم و سرم را تکان دادم.کمی از آب شیرین 
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 _بله معذرت میخوام.

 ماه بانو تنهایمان گذاشت.

 _ مادرت؟

 _دوباره چشم هایم پر شد.

 _تا هفتم ناهید دووم نیاورد. دق کرد...
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گریه کرده بود، چون در آغوشش بودم متوجه نشده 

بودم، اما حاال که چشم هایش را میدیدم، معلوم بود 

 است.گریه کرده 

 _بلند شو آبی به صورتت بزن.

سرم را تکان دادم. در آینه به خودم نگاه کرده بودم. 

چه مانده بود از من؟ از منی که آتش گرفتن 

خواهرش را دیده بود... یک پوسته... از منی که تا 

سالها من نبود، قدرت حرف زدن نداشت... تا سالهای 

 سال سکوت کرده بود...

تظاری داشت، چه چیز این جامعه را نورا از من چه ان

باید میدیدم؟ عشق را بد شمردم، گفتم انتخاب پدر تا 

 سرنوشتم شبیه ناهید نشود، اما چه شد...
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مشت مشت آب ریختم روی صورتم. صورتم 

میسوخت از شدت گرما. به سختی لباس هایم را 

عوض کردم، ساعت نزدیک هفت بود. حال بد و 

 متوجه گذر زمان نباشم. گریه هایم باعث شده بود

سخت بود، لبخند مصنوعی زدن مقابل آن همه آدم 

سخت بود. تالشی هم برایش نکردم. میدیدم که 

 کنند.چقدر کنجکاو نگاهم می

 _من میرم بااجازتون.

 _حالت مساعد نیست، امیروا...

با باز شدن در و داخل آمدن امیرمسعود خانم ادیب 

 جمله اش را تغییر داد.

 _امیرمسعود تورو میرسونه.
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 _نه نیازی نیست، خودم میرم.

امیرمسعودی که از سرپا بودن همه و خواسته ی 

مادرش متعجب بود، با نگاهی به من متوجه شد 

چیزی غیر عادی است. کیفش را روی کنسول 

 گذاشت.

 _منتظرم.

و بیرون رفت، کنجکاوی نکرد، نپرسید چه شده، 

ادیب اصرار نکردم اما بیرون نپرسید چرا. پیش خانم م

رفتم تا به امیرمسعود بگویم برگردد خانه تا به آرمان 

د، برزنگ بزنم. داشت ماشینش را از حیاط بیرون می

مطمئنا خودش هم خسته بود، باتوجه به اینکه ماه بانو 

رود، شاید میخواسته گفته بود، دیر می آید و زود می

 استراحت کند.
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انطور که به سمت در میرفتم گوشی را برداشتم هم

 شماره آرمان را گرفتم.

 _آقای ادیب.

 از شیشه ی ماشین نگاهم کرد.

_خسته این، شما تشریف ببرید خونه من زنگ میزنم 

 بیان دنبال... 

 _الو آبجی؟ 

 جمله ام را رها کردم. 

 _آرمان کجایی؟ 

 _چیزی شده خوبی؟ 

 _خوبم، میخواستم بگم بیای دنبالم. 

 _چیشده کجایی؟
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 _چیزی نیست، سرکارم.

_االن راه میفتم، یکم طول میکشه آبجی میتونی منتظر 

 بمونی؟

با دوستانش بیرون شهر بود، با آژانس میرفتم بهتر 

 بود، تا منتظر او بمانم. تماس را که قطع کردم.

_باید اینجا منتظر بمونم، ببینی آژانس هم ماشین 

 نداره بعد سواری؟

 _نمیخوام مزاحمتون بشم.

 _حاال یبار مزاحم بشی دنیا به آخر نمیرسه.

در را باز کردم و کنارش نشستم. آدرس را پرسید و 

در سکوت شروع به رانندگی کرد. ترافیک وحشتناک 

بود  و همین هرلحظه معذبم میکرد، من با مترو رفت 
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و آمد میکردم، در جریان این حجم ترافیک این مسیر 

 نبودم.

_معذرت میخوام آقای ادیب، من اینجاها میتونم 

 تاکسی بگیرم شم...

_من آدم صبوری نیستم، چند بار معذرت خواستی 

تموم شد رفت، مگه تو ترافیک کردی که تو معذرت 

 میخوای؟

 _اخه بخاطر من...

_کسی به زور مجبورم نکرد برسونمت، خودم قبول 

مم، پس کردم، نیاز باشه کسی رو سرزنش کنم خود

 تمومش کن.

 بعد زیر لب گفت.
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 _هرچی از اون خونه و فضا دورتر بهتر.

وارد کوچه شد، جلوی در ایستاد، تشکر کردم، به 

 رسم ادب دعوتش کردم به خانه.

 _داری یا مرد مجرد رو دعوت میکنی به خونت؟

 متعجب در جوابش گفتم. 

 _خانواده ام هستن.

 سری تکان داد و رفت. 

کلید میگشتم تا در را باز کنم که بازویم کشیده  دنبال

شد، آنقدر گریه کرده بودم که تمام وجودم درد میکرد 

و همین باعث شد احساس درد شدیدی کنم و آخی 

 بگویم.

 نگاهی کردم، غیر از مهدی چه کسی میتوانست باشد.
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 _که کسی رو تو آب نمک نخوابوندی، جون عمت.

 _ولم کن مهدی.

 ؟ آره؟ اومدی گه زدی به زندگیم و حاال..._ولت کنم

 دستم را از دستش محکم بیرون کشیدم.

_اون مواد لعنتی گه زد به زندگیت، دست از سرم 

 بردار.
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 _به یه شرط، مهریه و نفقه نمیدم.

 نگاهش کردم، چقدر ذلیل بود.

 _نفقه نمیخوام، اما مهریه ام رو میخوام.

 _گه میخوری.
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سعی کردم بیرون بکشم اما نتوانستم. نای دستم را 

حرکت نداشتم. به سرعت صدای ترمز شدید ماشینی 

را شنیدم و مشتی که چند ثانیه بعدش به صورت 

 مهدی خورد.

یک ساعت بعد در کالنتری بودیم، سرم داشت منفجر 

 میشد، باید دقیقا همین امشب همچین اتفاقی می افتاد.

اما مسخره ترین بهانه ی آرمان با وکیلم تماس گرفت 

تواند ممکن را آورده و گفته بود تهران نیست نمی

بیاید، ما خودمان شکایت کنیم. آرمان با عصبانیت 

 تمام قطع کرده بود. 

دانستم چه شد، چه گفتند و چه شنیدند، فقط من نمی

گفتم که در مراحل طالق هستیم، دم در به زور 

د بخاطر نفقه و بازویم را گرفته بود و تهدیدم کر
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مهریه. مهدی انکار کرد، گفت من را با مرد دیگری 

دیده است و عصبانی شده است، قضیه را پیچیده تر 

کرد. پدر و مادر او نیز به کالنتری آمدند... دیگر 

 نماندم. 

در ماشین منتظر آرمان بودم، باالخره پیدایش شد، 

 چیزی نگفت و ماشین را روشن کرد.

 ی قانونی دستت رو معاینه کنن._صبح بریم پزشک

چشم هایم را باز نکردم. شیشه پایین بود و باد 

 خور، دوست داشتم.می

 _آبجی؟

 _االن نا ندارم.
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_چت شده بود؟ کی رسوند تو رو؟ با آژانس 

 برنگشتی؟

جوابش را ندادم، یک امشب فقط یک امشب را کاش 

زدند، نه چیزی کردند، نه صدایم میرهایم می

 زدند.خواستند نه حرفی میمی

 _آبجی؟

باز جواب ندادم، نهایتا وقتی گفت رسیدیم چشم باز 

کردم و بیدار شدم. خانم جان و نورا دم در بودند. 

نگران بودند، با دیدن من نگران تر شدند  اما نیاز به 

 خلوت و استراحت داشتم.

_ _ _ _ 

 _بهتری؟
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فته تازه داشت حالم نارملیا را نگاه کردم، بعد از یک ه

پرسید. لبخندی زدم و کتاب نزار قبانی خانم را می

ادیب که دستم بود و در این چند وقت عجیب با آن 

 عجین شده بودم را بستم.

 _ممنون، خوبم.

_چی میخوندی؟ برای منم بخون، دیدم برای مادر 

 امیرواال میخونی.

ادیب مادر امیرواال؟! میتوانست حداقل مثل من خانم 

خطابش کند حتی اگر مادر نمیگفت. اما به من ربطی 

 نداشت. اتفاقی صفحه ای از کتاب را باز کردم

 _دشنه ات را از سینه ام بیرون بکش

 بگذار زندگی کنم
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 عطر تنت را از پوستم بگیر و

 بگذار زندگی کنم بگ...

 _بگذار با زنی تازه آشنا شوم که

 نامت را از خاطرم پاک کند و

 حلقه شده گیسوانت را از دور گلویم بگشاید. کالف

سرم برگشت به سمت امیرمسعود، او بود که باقی 

شعر را خواند و من مجبور شدم نصفه بگذارمش. 

نارملیا با دیدن و شنیدن شعر از جایش بلند شد، در 

عرض چند ثانیه چشم هایش پر شد و یک 'امیر' آرام 

گرفت. لحظه ای به گفت. امیرمسعود نگاهش را از او 

من نگاه کرد و تنهایمان گذاشت. در خانه نبود، صبح 

 هم ندیده بودمش.
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نارملیا روی صندلی نشست، خیلی آرام و شاید بی 

صدا کمی گریه کرد و مثل فنر دوباره از جایش پرید 

 و باال رفت.

دوباره نگاهی به صفحه کردم، به این مرد گستاخ نمی 

ی داشته باشد که شعر آمد آنقدر روحیه ی لطیف

بخواند. اینکه از حفظ ادامه ی شعر را خوانده بود هم 

 باعث تعجبم شده بود.
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به دقیقه نرسید که صدای داد امیرمسعود را شنیدم و 

کمی بعد صدای جیغ نارملیا. به سراغ خانم ادیب 

رفتم تا مطمئن شوم بخاطر داد و بیداد آنها از خواب 

 بیدار نشده باشد.
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دانم در اتاق را باز کردم و سریع داخل رفتم، نمی

زدند یا صدایی نمی آمد. چند ثانیه بعد دیگر داد نمی

دوباره شنیدم. دیدم که خانم ادیب چشم باز کرد و 

من را دید. لبخند زدم که مثال اوضاع را عادی نشان 

 دهم.

 _صدای چیه؟

 _دقیق نمیدونم اما نگران نباشین.

 امیرواالن؟ _باز نارملیا و

 _راستش خیر، با آقای ادیب دارن بحث میکنن.

 از جایش پرید.

 _امیرمسعود؟

 سرم را تکان دادم.
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_برو جلوشون رو بگیر، نارملیا رو دور کن ازش، برو 

 نگاه.

 گفت نگاه. به در اتاقبرای بار اول بود شاید به من می

ه ما امیرمسعود که رسیدم، ماه بانو و حنا دم در بودند.

بانو حنا را گرفته بود، به احتمال زیاد میخواست 

داخل برود که مادرش جلویش را گرفته بود. نفس 

عمیقی کشیدم و در را باز کردم. سر هردو برگشت 

 سمت من.

 _نارملیا خانم تشریف میارین کارتون دارم.

سرم داد زد که 'برو بیرون' و دوباره سرش برگشت 

ود از من نگاه گرفت و سمت امیرمسعود. امیر مسع

 کمی فاصله گرفت با صدای گرفته ای گفت.

 _گم شو بیرون. 
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 _امیر.

فریاد بعدی اش آنقدر بلند بود که فقط من و نارملیا 

نلرزیدیم بلکه خانه نیز لرزید. با عصبانیت به سمتش 

آمد، دستش را روی گلوی او گذاشت و فشرد. داشت 

ار تشان رفتم چند بدختر بیچاره را خفه میکرد. به سم

خواهش کردم اما توجهی نکرد. مجبور شدم دستم را 

روی ساق دستش بگذارم. شاید سرمای بیش از حد 

 دستم باعث شد نگاهم کند. با عجز و خواهش گفتم. 

 _لطفا!

چند ثانیه مکث کرد، رهایش کرد و من هم دستم را 

کشیدم، بی هیچ مکث دیگری اتاق و خانه را ترک 

 کرد.
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سیده بودم، دور گردنش قرمز بود. روی زمین تر

نشسته بود و داشت گریه میکرد. دلم برایش سوخت، 

خیلی بد گریه میکرد و من از خشم و عصبانیت یک 

 مرد میترسیدم، یاد کتک های بابا به ناهید افتادم. 

بیرون رفتم اما دیدم که ماه بانو به کمکش رفت. حنا 

اغ ال امیر مسعود، به سردیگر نبود، شاید رفته بود دنب

خانم ادیب رفتم، معلوم بود خیلی نگران شده است  

رسید. از قرص زیر حتی حالش مساعد به نظر نمی

لبی که داشت به او دادم، کمکش کردم دوباره دراز 

 بکشد.

شاید از نظرش مسخره بود اما برایش الالیی خواندم، 

رد، یه میکوقتی بابا ناهید را کتک میزد و او زار زار گر
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د خوانمادرم به آغوشش میکشید و برایش الالیی می

 تا خوابش ببرد. 

الالالال گل مریم فدای تو می شم هر دم  الالالال گل 

 نازم خودم رو من فدات سازم

 الالالال گل یاسم تموم عمر به پات وایسم 

 الالالال گل مینا به عشق توست چشام بینا

 گ تویی خوشبو الالالال گل شب بو تویی خوشرن

 الالالال گل گل پونه بابات میاد زودی خونه 

الالالال گل الدن همه خوبی به تو دادن  الالالال گل 

 نعنا فدای اون قد رعنا

 الالالال گل گل الله دوست داریم من و خاله 
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 –الالالال گل زیره چرا خوابت نمی گیره؟   کرمون 

 درمون مرا درد تویی

 جهازت هست توی صندوقالالالال گل فندق 

 الالالال گل سنبل عزیز من تویی چون گل 

 الالالال گلم هستی عزیز این دلم هستی

در تمام زندگی ام این اولین بار بود برای کسی الالیی 

خواندم، صدای مامان همیشه در ذهنم بود، حتی می

برد همیشه مرور میکردم اما شب هایی که خوابم نمی

دانم تاثیر اورده بودمش. نمیهیچ وقت به زبان نی

 قرص بود یا الالیی اما خوابید.

 _خوابید؟



 

Romanzo_o 518 

ترسیده برگشتم سمت صدا، امیرواال بود، تکیه داده 

بود به دیوار کنار در. آشفته بود، متوجه نشده بودم 

 کی در را باز کرده یا شاید من اصال در را نبسته بودم.

اند م، منتظر ماز جایم بلند شدم و یک 'بله' ی آرام گفت

 اول من بیرون بروم و پشت سرم او.

 _صدات خیلی قشنگه.

با تعجب نگاهش کردم، زمزمه ی الالیی من آنقدر هم 

بلند نبود ما کسی بتواند تشخیص بدهد صدای خوبی 

 دارم یا نه.

 _حال همسرتون خوب نبود، یعنی فکر کنم....

سیگاری از جعبه ی فلزی اش برداشت، ریلکس شانه 

 ای باال انداخت.
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 _مقصر حال بدش خودشه.

 و در حالی که میرفت به اتاقش گفت.

 _مقصر همیشه خود آدم هان خانم پرستار والی.

مکث کرد برگشت سمتم، با اشاره ای به روسری ام 

 گفت. 

_جهنم اون ور نیست، جهنم همین وره، خودمون 

 سازیمش، توام راحت باش از من میشنوی.می

 ی تلخی کرد و رفت. بعد خنده

این ها همگی عجیب بودند. فقط خانواده ی من نبود 

 که عجیب و غریب بودیم.

 _ماه بانو جان چای داریم؟

 _االن دم میکنم.
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 _اگر زحمته خو...

 _نه نه دخترم این چه حرفیه، حنا پاشو برو اتاقت. 

فهمم مامان چیکار کنم، باید برم کالس، االنم _نمی

 م.تمرکز ندار

 _حنا کافیه خسته ام کردی، به تو چه ربطی داره؟

 حنا کمی بلند گفت. 

 _مامان...

 _میخوای کمکت کنم؟ 

 با تعجب نگاهم کرد.

 _تو؟

 سرم را تکان دادم.

 _بلدی؟
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 _درسم بد نبود تو دبیرستان.
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 _امیرمسعود قرار بود بهم یاد بده.

 بهت درس بده.ماه بانو: بیکار نیست حنا، که بیاد 

_بخاطر نارملیا خونه نمیاد، چرا من باید از درسم 

 بمونم؟

 ماه بانو در حال دم کردن چایی اش بود. 

 _به هرحال بخوای بیار کمکت کنم.

و تنهایشان گذاشتم، یک ربع بعد حنا همراه مادرش 

که سینی چای دستش بود به سراغم آمدند، کتاب 

ود، در حال باریدن ب زیستش دستش بود. باران زیبایی

کنار پنجره بودم. داشتم به رقص زیر باران فکر 
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میکردم، چقدر دوست داشتم زیر باران برقصم. تجربه 

ی جالبی باید میبود، در چند فیلم هندی دیده بودم، 

هرچند، چند وقت پیش نورا و آرمان هم داشتند یک 

دیدند که چشمم به این صحنه فیلم آمریکایی می

 شتر دلم خواست.خورد و بی

_دخترم ببین چیزی سر درمیاری ببینی بهانه های حنا 

 خانم تمومی داره یا نه.

با لبخند سری تکان دادم فقط سپردم حواسش باشد 

 اگر احیانا خانم ادیب بیدار شد خبرم کند.

او باورش نمیشد که من بلد باشم و من باورم نمیشد 

باشد. کاش که او همچین سوال ساده ای را پرسیده 

در این خانه میفهمیدند این دختر دوست ندارد درس 

بخواند. کسی که خودش را وقف درس و تحصیلش 
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هایی را در این مدت طوالنی میکرد همچین سوال

 پرسید.نمی

 _خانم پرستار خانم معلم هم هست؟

با حنا همزمان سرمان را بلند کردیم و امیرواال را 

بود، حاال پیپش در دیدیم. لباس راحتی پوشیده 

دستش بود. چشمم به چای بینوایم افتاد که سرد شده 

 بود.

_تا تو این چندتا تست رو بزنی من چاییم رو عوض 

 کنم، یادم رفت سرد شد.

 _خانم معلم بی زحمت برای من هم یه چای بیار.

 ماه بانو در آشپزخانه بود.

 _چیشده؟
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 _چاییم سرد شد، خانم ادیب بیدار شدن؟

 _بیست دقیقه پیش سر زدم خواب بود.

_تا شما چایی من رو عوض کنی، من یه سر بزنم، بی 

زحمت برای آقای ادیب هم بریزین ایشون هم 

 میخوان.

برگشتم پیش حنا با خانم ادیب بود. ماه بانو چایی ها 

خواهد را آورده بود از خانم ادیب هم پرسید چای می

 یا قهوه.

 ماه بانو. _برای من هم چای بیار

_ماه بانو اگر کشمش سبز دارین براشون بیارین با 

 کشمش چاییشون رو بخورن.
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از پسرش خواستم پیپش را خاموش کند. امیر واال به 

 شوخی به مادرش گفت.

_پرستارت خبر نداره خودت سیگار کشیدن رو یادم 

 دادی.

امیرواال مشغول صحبت با مادرش بود، آرام صحبت 

گویند، اما حنا هم کنجکاو نبودم چه می کردند، منمی

بود. حواسش را به کتاب نمیداد به صحبت های آنها 

 بود.

 _حنا اینم جواب بده تا منم برم حاضر شم.

سری تکان داد، چشم به پنجره بودم، باران قطع نشده 

بود. نمیخواستم دیگر با آرمان تماس بگیرم. باید به 

 رساندم.مینحوی خودم را تا ایستگاه مترو 
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پایین آمدن نارملیا برابر شد با برگشتن امیرمسعود به 

خانه، لحظه ای همگی سکوت کردند، برای شاهد 

نبودن چیزی بلند شدم به اتاق رفتم، لباسهایم را 

عوض کردم و بیرون آمدم، نارملیا و امیرواال نبود، 

 امیرمسعود پیش مادرش نشسته بود.

 ندارین؟_من دارم میرم، با من کاری 

 _نه دختر جوان، چای با کشمش چسبید.

لبخندی به رویش زدم. متوجه شدم که پسرش من را 

کند اما نگاهی نکردم. از حنا هم پرسیدم نگاه می

سوالی دارد یا نه؟! سرش را به معنی نه تکان داد و 

 پرسد.گفت اگر سوال داشته باشد از آقا می

 _بارون شدیده چطور میخوای بری؟

 ا ایستگاه مترو راهی نیست._ت
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 امیرمسعود: میخوای برسونمت؟

باز نگاهش نکردم، بار قبل بخاطر رساندن او راهی 

 کالنتری شده بودیم.

 _نه ممنون.

چند قدمی از دم خانه اشان دور شده بودم که صدای 

بوقی را شنیدم. نگاهی به کنار دستم کردم و فاصله ام 

وباره بوق زده شد و را با ماشین بیشتر کردم که د

 صدای آشنا. سپس

 _سوار شو.

 با تعجب نگاهش کردم.

 _سوار شو دیگه موش آب کشیده شدی.

 _ممنون خودم میرم، نیا...
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 _خوشم نمیاد به کسی مدیون بمونم، سوار شو.

سوالی نگاهش کردم، اما دوباره جدی نگاهم کرد و 

 گفت سوار شوم.

 _ببخشید، صندلیتون خیس شد.

 _کمربندت رو ببند.

بخاری اش را روشن کرد. ذهنم درگیر مدیون بودنش 

 بود. در ذهنم چند بار باال پایین کردم تا بپرسم یا نه. 

 _میشه فقط تا دم ایستگاه مترو برسونین.

 _میرسونمت.

_راه زیاده و ترافیک بیشتر، خصوصا که هوا بارونیه، 

 من اینطوری معذب میشم.

 امروزته. _ به جبران کمک
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 _چه کمکی؟

 کالفه دستی الی موهایش برد.

 _جلوم رو نمیگرفتی اون زنیکه رو میکشتم.

 'زنیکه'! زن برادرش را زنیکه خطاب میکرد؟!

 _خانم ادیب ازم خواستن.

 _دلیلش مهم نیست، نتیجه اش مهمه.

ترافیک با باران بیشتر بود، حدسم درست بود. 

دانم چقدر در فضای ساکت ماشین همراه با نوای نمی

 باران نشسته بودیم که دوباره پرسید. 

 _چرا شبیه خواهرت نیستی؟ یا خواهرت شبیه تو؟

 _چطور؟

 انگشت شصتش را تا کرد کنار بینی اش کشید.
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 _نمیدونم، تو فرق داری باهاش.

 ا چقدر خواهر من رو میشناسین؟_مگه شم

 پوزخندی زد و بی حوصله گفت. 

 _زنها هنه شبیه همن! اندازه شناخت مهم نیست.
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جوابی ندادم، جواب او نه منطقی بود برایم نه معنی 

ای داشت و خب من درحالت معمولی مشتاق هم 

صحبتی با او نبودم چه برسد به زمانی که بی حوصله 

 بود.

 ندادی؟_جواب 

 _نمیدونم منظورتون چیه.
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_آره شاید میفهمیدی شبیه خواهرت میشدی، به حنا 

 تو درس یاد دادی؟

 _چیز خاصی نبود.

 _قبول میشه؟

 _چرا از من میپرسین؟

 کرد؟! چرا اصال با من صحبت می

 _دروغ نمیگی.

 شانه ای باال انداختم.

 _نمیدونم، نمیخونه به نظر.

کجاست، جایی هم نمیره بگم با _نمیدونم حواسش 

 پسری دوست شده.
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دید که احتمال این وجود خودش را یک مرد نمی

 دارد که حنا جذبش شده باشد.

 _شوهرت چیکاره اس؟

 با نهایت تعجب گفتم. 

 _بله؟

_حلقه داری، متاهل نیستی؟ روز اولی هم که اومدی 

 گفتی متاهلی. 

 _چطور؟

 که مجبور شدی کار کنی._خواستم ببینم چیکاره اس 

 _مگه دارم بردگی میکنم؟

با تعجب سرش به سمتم برگشت، کم کم خنده اش 

گرفت، آرام خنده ی کوتاهی کرد و دیگر چیزی 
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نگفت. دم در که پیاده ام کرد چشمم به نورا افتاد که 

سالنه سالنه داشت می آمد سمت خانه، خیس شده 

اده میشوم با بود، با دیدن من که از ماشین ادیب پی

حیرت نگاهم کرد، سری برای ادیب به معنی سالم 

 تکان داد.

 _ با اون چرا اومدی؟

 _بارون میومد.

 تعجبش بیشتر شد.

 _چون بارون میومد با ادیب اومدی؟

 _خانم ادیب بهش گفت برسونتم، چطور!؟

 _هیچی، مراقب باش، آدم خوش نامی نیست.

 _از چه لحاظ؟
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بالش زیاده، همشون هم برای یه _دختر تو دست و 

 شب.

 چشم هایم را با درد بستم.

 _نورا!

_چیه خب گفتم حاال نیاد زر میزنه، خر میشی، میگه 

 صیغه ام شو و فالن.

 _نورا من هنوز یک زن متاهلم میفهمی.

 _باالخره که مجرد و از قضا مطلقه میشی.

 _ذهنت مریضه.

 جلوتر از او راه رفتم. 

 م مریضه نه ذهن من._جامعه ا
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خانم جان گفت اختر آمده بود، برای مثال سر زدن اما 

در واقع گله و شکایت، چند دست لباس نورا و از 

هایش را هم داخل نایلنی ریخته و آورده، گفته کتاب

به دور از چشم بابا آورده است و مجبور شده به 

 همین شکل بیاورد.

دستم  _گه خورد، ساک و چمدونم رو خودش از

 گرفت سلیط...

 _نورا!

طلبکار نگاهم کرد به خانم جان اشاره کردم تا حداقل 

 حرمت او را حفظ کند.

_ببین اون همه لباس مارک دار داشتم، هرچی آت 

آشغال دستش اومده برداشته آورده، بنداز دور اینهارو 
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خانم جون، حقوقمو بگیرم، تک تک شون رو میخرم 

 میذارم تو کمدم.

 چی میخواست؟ _حاال

_منم نفهمیدم، اومده بود سر و گوش بجنبونه. گفتم 

 نورا دانشگاس توام سرکاری، رفت.

 نورا: عمرا الکی بیاد، واسه یه فضولی ای اومده.

 _شاید دعوای مهدی و آرمان رو شنیدن.

_نه بابا، مهدی مهره ی سوخته اس، دیگه هرچی 

ز وقتش میتونست ازش کند، مونده مهریه ات که هنو

 نرسیده به موقع پیداش میشه.

_چجوری میخواد بگیره؟ تازه مهدی مهریه بده 

 نیست، اون شب سر مهریه حمله کرده بود بهم.
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نورا جوری که انگار چیز مهمی را فهمیده باشد 

 پرسید. 

_اون شب هم با ادیب برگشتی که مهدی گفته از 

 ماشین یه مرد دیگه پیاده شد؟

 به من کرد.خانم جان نگاهی 

 _حالم بد بود رسوند.

 _ایول ادیب، بارون میاد میرسونه، حالت بده میرسونه.

 _نورا منظورت چیه ؟

 خانم جان: ال اله اال اهلل!

_منظورم به تو نیست، ولی اون محض رضای خدا 

نمیرسونتت، میگم حواست باش، تو ساده و زود 

 باوری.
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 _و دقیقا قراره چی رو باور کنم؟

 _سالم.

نگاهمان برگشت سمت آرمان که با یک جعبه 

 شیرینی داخل شد.

 _کجایی؟ ساعت چنده آرمان؟

 با تعجب از بازجویی ام همان اول بسم اهلل.

 _چیشده؟

_چی شده؟ نصفه شب برگشتی خونه، تازه میگه 

 چیشده؟

_رفتم از شیرینی فروشی مورد عالقه ات برات باقلوا 

 فیک بود، دیر شد. از این به بعدبگیرم، شلوغ بود، ترا

 قراره برای رفت و آمد هام جواب پس بدم آبجی؟
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 نورا به سمت آرمان رفت، جعبه را گرفت و گفت.

 _نه اینکه خودش کامل و جامع جواب میده.

چشم غره ای به نورا رفتم، اما از رفتار خودم نسبت 

به آرمان هم پشیمان شدم. میدانست باقلوای هر 

دانستم آن فروشی را دوست ندارم. میشیرینی 

شیرینی فروشی هم دور است و هم اینکه همیشه ی 

 خدا شلوغ.

 _مرسی.

 دلخور سرش را تکا داد.

برای چیدن میز رفتم، نورا همانطور که از جعبه باقلوا 

خورد به داشت و یکی پس از دیگری میهارا برمی

 سمتم آمد.
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 _نخور سیر میشی، شام حاضره.

 _خوشمزه اس.

 هوس کردم اما جلوی خودم را گرفتم.

 _ریدی به اعصاب آرمان برو جمعش کن.

 _نورا درست صحبت کن، زشته.

 _چی زشته؟

 _زشت نیست یه دختر خانم اینطوری حرف میزنه؟

_با ننه ی قاجاریه ادیب گشتی دقیقا مثل اون حرف 

میزنی. دو روز دیگه هم یه عصا مثل اون برمیداری 

 و...

صبرنکردم جمله اش را تمام کند با گفتن اینکه بقیه 

 میز را او بچیند به سراغ آرمان رفتم.
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 _قهری؟

 _آبجی میشه بگی چند وقته چته؟

روی تختش نشستم. پاهایم را جمع کردم و روی 

 زانوهایم گذاشتم.

 _نمیدونم.

 _میدونی نمیخوای بگی.

 _دوست دختر داری؟

 چشم هایش گرد شد.ابروهایش پرید، 

 _چه ربطی داره؟

 _فقط یه سواله.

 _نه.

 _واقعا نه؟
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 _چی شده؟

72 

_نورا گفت من رو اونقدر به خودتون نزدیک نمیبینین 

که همه چیز رو بگین. آرمان من تو این سن حس 

پیری میکنم و شما که ازم فاصله میگیرین این حسم 

پدر  تشدید میشه. من محبت مادر ندیدم، محبت

ندیدم تو خوب میدونی این یعنی چی، تو... تو، من، 

نورا و خانم جون رو داری، من هیچ وقت از هیچ 

کدومشون اینقدر محبت نگرفتم. وجودم پر شده از 

 خال. 

 تر گفتم. نفس عمیقی کشیدم، با صدای آرام
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_خال احساسی، گاهی مثل بچه ها دوست دارم فقط 

دارم. تو و نورا روز به یکی بغلم کنه. اما کسی رو ن

 روز دورتر از...

گرفت که ادامه ندادم، جلو کم کم داشت گریه آن می

 آمد، دستش را دور شانه ام برد.

 _من ازت دور نیستم.

 _چرا نمیدونستم دوست دختر داری.

 دست آزادش را پشت گردنش برد.

 _اخه... آخه آبجی من چی بگم، خجالت کشیدم.

 _نورا مید...
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_نورا هم سن منه، نورا برام دوسته بیشتر، اما تو... تو 

مامانمی، آبجیمی، خاله امی، باور کن فقط خجالت 

 کشیدم که بگم، حاال این موضوع چرا اینقدر مهمه؟

 _آوردی خونه؟

 دستهایش سرد شد، یخ کرد. حسش کردم.

_اونجوری که فکر میکنی نیست. نورا نمیدونم چی 

 گ...

گفته، یعنی فقط خواست بگه چقدر با _نورا چیزی ن

شما فرق دارم چقدر ازتون دورم. آرمان من دوست 

 ندارم تو و نورا اینطور زندگی کنین.

 کنیم؟_مگه چطوری داریم زندگی می
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_تو دختر میاری خونه، نورا با یکی دوست میشه که 

 زن داره و...

_خریت کرد، عاشقش شد، صد بار گفتم، وایسا 

 بعد. طالق بگیرن

 _االنم پشتشی.

_چون میدونم بهش پشت کنم و رو بگیرم چیزی 

عوض نمیشه بدتر میشه، ترجیح میدم کنارش باشم و 

 کمکش کنم نه اینکه از خودم برونمش...

شاید کاری که من از وقتی که شنیده بودم انجام داده 

بودم... شاید نورا گفته بود تا باعث شود به من نزدیک 

 پناه بیاورد اما من...شود به من 

 آب دهانم را قورت دادم.
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 _بیا بریم شام.

 _ابجی؟

 سعی کردم موضوع را عوض کنم. 

 _کالسها رو برام پرسیدی؟

 غمگین نگاهم کرد و سری تکان داد.

_آره، ثبت نام دوره ی جدید چند وقت دیگه اس 

 میریم به وقتش.

 _باشه مرسی، بیا.

بیدار، نورا در حال پذیرایی خانم جان خواب بود، من 

خوابیده بود، بلند شدم رفتم تا ببینم بیدار است، بیدار 

بود. گوشی به دست نگاهی به من کرد و دوباره 
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حواسش را به گوشی اش داد. آنقدر ایستادم که 

 دوباره برگشت سمتم.

 _چیشده؟خواب دیدی؟

 _نه، خوابم نبرد. چیکار میکنی؟

 د.کالفه نفسش را بیرون دا

 کنم نترس._دارم بازی می

 _فقط پرسیدم.

 روی مبل باالی سرش نشستم و پاهایم را جمع کردم.

 _دلت برای مامان تنگ میشه؟

نگاه گذرایی کرد همان طور که به بازی اش با هردو 

 داد گفت.انگشت شصتش ادامه می

 _ندیدمش که یادم بیاد و دلتنگ شم..
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بگویم خوش به دانستم به آن لحن صدایش نمی

 حالت یا بگویم 'آخ خواهر بی نوایم'.

چیزی نگفتم تا اینکه کالفه شد گوشی را روی زمین 

 انداخت و از حالت دراز کش خارج شد و نشست.

 _چیکار داری نگاه؟

 _خواهر بدی ام؟

 نگاهش رنگ تعجب گرفت، در آن نور کم هم دیدم.

 _چیشده؟

 شانه ای باال انداختم.

از تو و آرمان دور باشم، نمیخوام ازم  _نمیخوام

 فاصله بگیرین. دوست دارم خواهرتون باشم.

 _ببین نگاه من...
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نتوانست ، نتوانست ادامه دهد... بلند شدم و به اتاق 

 رفتم.

_ _ _ _ 

سر میز صبحانه همگی بودند، دیر رسیده بودند، چون 

 خواب مانده بودم.

 _ببخشید خواب موندم.

خب شب هارم بمون چرا میری ، وقتی کل نارملیا: 

 روز اینجایی.

این زن دیروز سر من داد نزده بود؟ اصال مگر با 

امیرمسعود دعوا نکرده بودند، حاال در آرامش نشسته 

خوردند. جوابش را ندادم بودند و داشتند صبحانه می

به سمت اتاقم حرکت کردم لباس عوض کنم که 

 صدای امیرواال را شنیدم.
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 لیط گرفتم، این هفته میریم._ب

لحطه ای دیگر صدای جویدن، هورت کشیدن، چاقو 

 و چنگال نیامد.

 خانم ادیب: گفتی میمونی!

 _برمیگردم، کار دارم بریم، یمدت دیگه میام.

 نارملیا: من میمونم.

 _گفتم میریم، نگفتم میرم.

 _ام...

 _صبحونه ات رو بخور.

حال صحبت بودند، داشتند خانم ادیب و امیرواال در 

کردند، امیر مسعود قهوه به در مورد چیزی بحث می
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دست کنار پیانو ایستاده بود. نارملیا روبرویش نشسته 

 و زل زده بود به او...

 _مامان میدونستی پرستارت صدای قشنگی داره؟

 به جای خانم ادیب نارملیا برگشت و نگاهم کرد.

 _واقعا؟

 رای الالیی دیروز.خانم ادیب: ممنون ب

 لبخند دیگری زد.

 _به موقع و کارساز بود.

برد، امیرواال: من سرپا با صداش داشت خوابم می

 دلنشین بود.

تعریف های او را دوست نداشتم، چه با من و چه بی 

منظور دوست نداشتم. جوابی ندادم لبخندی به خانم 
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ادیب زدم و جوابی به امیر واال ندادم، چشمم به 

میرمسعود افتاد، داشت به من نگاه میکرد. یاد حرف ا

نورا افتادم، 'دختر تو دست و بالش زیاده'. سعی کردم 

 پس بزنم... سعی کردم قضاوت نکنم حتی در ذهنم...
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امیر واال و نارملیا همان هفته رفتند و روتین خانه به 

حال سابق خود برگشت بااین تفاوت که من ناخواسته 

شدم با معلم خصوصی حنا، چیزی نبود که تبدیل 

تمایلی به آن داشته باشم، اما بخاطر ماه بانو 

 توانستم نه بگویم.نمی

حتی امیر مسعود در اولین حقوقی که برایم واریز 

کرد، متوجه شدم بیشتر از چیزی که به من گفته بود 

واریز کرده، علتش را جویا شدم گفت برای تدریس 
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مان روز پول را در پاکت گذاشتم به حناست، فردای ه

 و تحویلش دادم.

_من بخاطر ماه بانو دارم به حنا کمک میکنم، نه 

معلمم نه مثل یک معلم و شاگردیم که بخوام 

 دستمزدی بگیرم.

 به پاکت اشاره کردم و گفتم. 

 _ شماره ی کارتتون رو نداشتم.

 _مسئولیت حنا با منه.

 داشته باشه.کنم به من ربطی _این فکر نمی

پاکت را با عصبانیت برداشت و داخل کشوی میزش 

انداخت و شنیدم زیر لب گفت 'به درک' اما جوابش 

 را ندادم.
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 _امیرواال گفت میاد اما نیومد.

از پیانو چشم گرفتم و خانم ادیب را نگاه کردم،  

 نزدیک یک ماه بود که رفته بودند.

 _شاید کارشون زیاده.

 اری؟_پیانو دوست د

نگاهش کردم، احتماال چون چند ثانیه پیش زل زده 

 بودم به پیانو این حس را داشت.

 _نمیدونم، تاحاال از نزدیک صداش رو نشنیدم.

گفت کمکش کنم تا برود به سمتش، با تعجب 

پرسیدم که آیا بلد است؟ اما ترجیح داد با عمل 

 حرفش را ثابت کند نه فقط لفظ.
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زیبا. وقتی تمام شد برایش  نواخت، خیلیزیبا می

دست زدم و پشت سرش صدای دست دیگری را 

 شنیدم، حنا بود. کنارش ماه بانو.

 _خیلی زیباست.

_سالها همدمم بوده، سن و سال که باال میره دیگه 

 جسم یاری نمیکنه دختر جوان.

حنا هم به تشویق و تعریف جلو آمد، اما خانم ادیب 

 تنبلی کرد و یاد نگرفت.اخم مصنوعی کرد و گفت او 

_من پیانو زدن رو دوست ندارم، گیتار دوست داشتم 

 که...

_میدونی که امیرمسعود یک دنده است، باید به همین 

 راضی میشدی.
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امیرمسعود ادیب تک تک کارهای این بنده خدا را 

کنترل میکرد، دخترک بیچاره حق داشت که خیاالتی 

فهمید که در واقع ا چه میداشته باشد. در سن و ساله

امیرمسعود در حقش خوبی و محبت که نه شاید با 

 کند.های دارد ظلم میگرفتن آزادی های حق انتخاب

عجیب بود اما خانم ادیب به من پیشنهاد داد که 

بااستفاده از پیانو آنها پیانو زدن یاد بگیرم، داشت 

 شوخی میکرد حتما! 

م کرده بودم و چند من کالسهای آموزشی هم ثبت نا

دانستم چطور مرخصی بگیرم هفته ای روز بود نمی

دو روز باید چهارساعت سرکالس میرفتم. خداراشکر 

آرمان جایی نزدیک آنها کالسی پیدا کرده بود وگرنه 
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مسیر رفت و برگشتم را هم قرار بود اضافه منم دیگر 

میشد نورعلی نور. میخواستم این اجازه را از خود 

ود ادیب بگیرم، استخدام من با او بود، امیرمسع

نمیخواستم فکر کند دارم از رشته ی محبتی کی بین 

مادرش و من وجود دارد سواستفاده میکنم. اما مشکل 

این بود چند روزی بود که نمیدیدمش، قبل از آمدنم 

گشت. حنا میگفت در میرفت، بعد از رفتنم برمی

وجه شده شرکتش داره مشکل شده است و من تازه مت

بودم او شرکت دارد، فکر میکردم فقط استاد دانشگاه 

 است.

امروز دیگر مجبور بودم منتظر بمانم تا هرموقع که 

برگردد، شماره اش را نداشتم. چون فردا قرار بود 

 اولین جلسه ی کالس باشد.



 

Romanzo_o 558 

لباس عوض کرده و منتظر ایستاده بودم، به آرمان 

 د.انستم دیر خواهد شدگفته بودم به دنبالم بیاید. می

تا در را باز کرد و من را دید، نگاهی به ساعت روی 

 دیوار کرد.

 _میخواستم باهاتون صحبت کنم.

ابرویی باال داد و گفت چند دقیقه ی دیگر بروم به 

 کتابخانه.

 _من... راستش میخواستم یه چیزی بگم.

 _اونو پایین هم گفتی، حرفت رو بگو.

ای دو روز، حدودا چهارساعت _ممکنه من هفته 

 جایی برم، یعنی خونه نباشم.

 _دو روز؟
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 _بله.

 _چه روزهایی؟

 _پنج شنبه و سه شنبه.

 _مطمئنی فقط چهارساعت؟

 _بله.

 _کی؟

 _بله؟

 _چه ساعتی از روزه.

 ، اما سه شنبه رو نمیدونم.14تا  8_پنج شنبه 

 _ارشد میخونی؟

 وسط سال تحصیلی و ارشد؟!

 _خیر.
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_اگر سه شنبه هم این ساعته مشکلی نیست، میگم به 

 ماه بانو حواسش به مامان باشه.

 _ممنون، فقط از حقوقم لطفا کم کنین.

خسته بود، جوابهایش را هم به زور میداد اما با گفتن 

این حرف مستقیم در چشم هایم نگاه کرد، چند ثانیه 

 بعد سرش را تکان داد.

ن برای درسهای حنا، به هرحال _بذار به پای جبرا

 اون قراره جای تو حواسش به مامان باشه.

من جبرانی نمیخواستم اما فعال اجازه گرفتن و کالس 

 رفتن برایم مهم بود به همین دلیل اصراری نکردم.

 _چیشد اجازه گرفتی؟

 _آره، قبول کرد.
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ساعت چهارساعت هم تشکیل نمیشه، یه  2_حاال 

 چیز گفتن.

 همه پول گرفتن._اون 

_ _ _ _ 

حق با آرمان بود، جلسه ی اول چهار ساعت هم نه، 

دو ساعت برگزار شد، اما خب گفته شد کالسش آن 

بر اساس ساعت است نه تعداد جلسات. من تنها 

فردی بودم که بدون لب تاپ رفته بودم سرکالس، 

برنامه هایی معرفی شد برای خرید و نصب، تعدادی 

دادند و گفتند نصب کنند، اما من به دلیل را هم خود 

 نداشتن لب تاپ نتوانستم کاری بکنم.
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لب تاپ من دست آرمان بود و لب تاپ قدیمی او 

دست نورا که در خانه جا مانده بود. حاال با یک لب 

 تاپ چطور قرار بود کنار بیاییم نظری نداشتم.

 زل زده بودم به لب تاپ صورتی رنگ حنا.

 اری نگاه میکنی؟_رنگش رو د

 _هوم؟

_اینو آقا برای تولدم خریده، البته قول داده اگر 

دانشگاه قبول شم یه موبایل و لب تاپ بهتر برام 

 خره.می

 _نه همینجوری زل زده بودم به یه نقطه.

 _امروز چرا دیر اومدی؟

 _کالس بودم.
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 _چه کالسی؟ کنکور؟

 _نه، آموزشی، در مورد حسابداری.

 انشگاه حسابداری نخوندی؟_مگه د

_چرا، این برنامه های جدید و به درد بخورتره، هم 

 مرور میشه و هم یاد میگیرم.

 _میخوای ادامه بدی درست رو؟ 

 تا ته توی ماجرا را در نمی آورد، بیخیال نمیشد.

 _نه، میخوام کارم رو عوض کنم.

 _دیگه نمیای اینجا؟

میره و جایی _فعال هستم، تا ببنیم چطور پیش 

 استخدام میشم.
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_من تصمیم گرفتم پرستاری بخونم. اینجوری دیگه 

 الزم نیست امیرمسعود همش پرستار استخدام کنه.

 یک بار میگفت آقا، بار دیگر میگفت امیرمسعود...

 _دوست نداری؟

 _نه.

دیگر تعارف هم نمیکرد، خیلی راحت میگفت که از 

نهایش گذاشتم تا من خوشش نمی آید. بلند شدم و ت

 خودش ادامه دهد.

_ _ _ _ 

روزهایی که با امید کار جدید درپی هم میگذشت، 

نزدیک بهار بود و پنج ماه بود که در این خانه داشتم 

از مادر خانواده، از خانم خانه پرستاری میکردم، 
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کالس هایم تمام شده بود، اما دریغ از کار. چون 

منشی شاید سابقه ی کار نداشتم، به عنوان 

خواستند استخدام کنند اما در ده فرسخی می

حسابداری هم نه. چیزی به نورا و آرمان نگفته بودم، 

میخواستم خودم کاری دست و پا کنم، اما نتیجه 

نمیگرفتم. شاید تنها اتفاق مثبت زندگی ام تمام شدن 

کارهای طالقم بود و مهریه ای که قسط بندی شده 

 یشد.بود اما درست واریز نم
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حق با نورا بود، وقتی خبر طالق و مهریه به گوش بابا 

و اختر رسیده بود اختر به سراغ خانم جان آمده بود و 

گفته بود دستشان تنگ است و کمی پول الزم. گفته 

بود به من بگوید کمی از مهریه ام را به آنها قرض 
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بدهم و به وقتش پس خواهم گرفت. دست پدرم 

باید به عنوان دخترش کمک حالش تنگ است و من 

 میشدم.

پوزخند زده بودم ، اما نورا فحش داد، فحش داد و 

فحش داد. بعد از کلی داد و بیداد باالخره خسته شد 

 و سکوت کرد.

 _نگاه خانم؟

برگشتم به عقب و مردی را که کنار ماشینش ایستاده 

و  بود و عینکش را باالی سرش برده بود دیدم. هم

های امیرمسعود ادیب به نظر می آمد، سی و سال

 خورده ای سال.

 _شما؟

 در ماشینش را بست به سمتم آمد.
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 _میشه لطفا چند ثانیه صحبت کنیم؟

با تعجب گفتم در مورد؟ در همین لحظه در خانه باز 

شد و ماشین امیرمسعود که میخواست بیرون بیاید، اما 

راهش بودیم. شناختمش سر من و آن مردی که نمی

دیدم که سرش را جلو آورد تا دقیق تر نگاهمان کند 

 و بعد از چند ثانیه پیاده شد.

 _مسیح!

مرد مسیح نام گویا نمیدانست امیرمسعود خانه است، 

 چون جا خورد از دیدنش، مشخص بود. 

 _نگفته بودی میای.

مسیح دستی پشت گردنش کشید و گفت 'چیزه' اما 

جمله اش امیرمسعود از من پرسید قبل از کامل کردن 

 چرا اینجا ایستاده ام و داخل نمی روم.
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_ایشون صدام کردن، اسمم رو میدونن اما من 

 نمیشناسمشون.

 امیرمسعود متعجب تر  آن مرد را نگاه کرد.

_من میخواستم با شما صحبت کنم، نیم ساعت بیشتر 

 وقتتون رو نمیگیرم.

 _من شمارو نمیشناسم.

 مسیح افشانی هستم._من 

هرچه در ذهنم مرور کردم تا ببینم شخصی به این نام 

 شناسم یا نه اما موفق نشدم.را می

 _متاسفانه بازهم نشناختم.

 با تعجب گفت.

 _نورا گفت در مورد من با شما صحبت کرده.
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 اخم کردم.

 _نورا؟ شما خواهر من رو از کجا میشناسین؟ 

 ه جای دوستش گفت.امیرمسعود در جواب من ب

 _همونی که معرفی کرد اینجا کار کنی.

تازه دوهزاری ام افتاد. نورا هیچ وقت اسمش را نگفته 

بود، یکبار همان روز اول از امیرمسعود شنیده بودم اما 

 خاطرم نبود. اخمم را بیشتر کردم.

 _شما چه کار دارین با من؟ 

نیم، ک_پس شناختین، واجبه واقعا میشه لطفا صحبت 

خواهش میکنم، اینجا یکم پایین تر یه کافه است. 

 مسئله ی مهمیه. 
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م چه دانستمستاصل نگاهی به امیرمسعود انداختم. نمی

 کنم. 

 _کجاست کافه؟ 

 _تشریف بیارین من با ماش... 

 _خیر، آدرس رو دقیق بگین خودم میام. 

تعجب کرد، حتی میتوانم بگویم تعجب کردند اما من 

نشناخته سوار ماشین یک غریبه نمیشدم. آدرس را 

 گفت و سوار ماشینش شد.

 _ببخشید میدونم دیر کردم اما...

 _بشین میرسونمت.

 _خودم میرم ، م...

 _بشین من حوصله ی ناز کشیدن ندارم.
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 حرکت کرده و نکرده پرسید.

 _میدونی کیه راه افتادی داری میری؟

 _استاد نورا. 

 ش نبوده._فقط استاد

 _میدونم.

ابروی راستش را باال داد و نگاهی کرد. جلوی کافه 

که ایستاد او هم پیاده شد بی هیچ تعارفی. دوستش 

نگهش داشت چیزی گفت اما چون چند قدمی فاصله 

 داشتیم و من جلوی کافه ایستاده بودم، نشنیدم.

حاال نزدیک نه صبح روز شنبه با دو مرد در کافه ای 

بودم و منتظر بودم بدانم چه چیزی خواهم نشسته 

 شنید.
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 _نورا در مورد من به شما گفته؟

امیرمسعود با اخم به هردوی ما نگاه میکرد، از 

هردوی ما بلند تر و چهارشانه تر بود، صاف نشسته 

 بود و دستهایش را در هم گره کرده بود.

_اگر شما همون استادش هستین که متاهله و  خواهر 

من باهاش وارد رابطه شده و از قضا فهمیده نادون 

 عالوه بر متاهل بودن داره پدر شده بله گفته.

دانم از اینکه مستقیم اشاره کردم، معذب شد، نمی

 واکنش ادیب جه بود دیگر نگاهش نکردم.

 _دقیقا اینجوری نبود.

 صدای پوزخند ادیب را شنیدم.

 _امیرمسعود لطفا، ببینین.
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 د.نفس عمیقی کشی

_به هردوتون میگم چون غیر از شما باید امیر رو هم 

 قانع کنم، من نورا رو دوست دارم.

تغییری در واکنشم نشان ندادم، چه انتظاری داشت؟ 

 خوشحال شوم؟ 

 _چرا خواستین با من صحبت کنین؟ 

 _که همین رو بگم.

_متوجه شدم. پس اگر حرف دیگه ای نمونده من 

 اندازه ی کافی دیرم شده.برگردم سرکارم، به 

و از جایم بلند شدم با بلند شدم امیرمسعود خندید و 

او با تعجب سرجایش ایستاد دستش را جلو آورد و 

 روی ساق دستم گذاشت که سریع دستم را کشیدم.
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_معذرت میخوام، لطفا نگاه خانم چند دقیقه، بشینین 

 لطفا.

 نشستم و نگاهش کردم.

_ببینین من... نورا رو واقعا دوست دارم میخوام 

باهاش ازدواج کنم، اما قبول نمیکنه برم با پدرتون 

 صحبت کنم و میگه شما هم شدیدا مخالفید. 

 _شما طالق گرفتین؟

 سرش را کمی پایین انداخت. 

_نه، ولی... ببینین منتظر بچه ایم و بعدش تمومه، 

ود نداره، نورا این واقعا زندگی ای بین من و اون وج

رو میدونه، شما... شما که یه تجربه ی تلخ دارین من 

رو میتونین بهتر درک کنین، که آدم الزاما وقتی با یکی 
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داره زیر یه سقف زندگی میکنه حتما... یه زندگی 

 واقعی نیست. 

 نورا به او گفته بود من طالق گرفته ام!
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دگی و شرایطم و او اینقدر راحت داشت با من و زن

 برایم مثال میزد. 

امیرمسعود که نزدیک شش ماه بود در خانه اشان کار 

کردم و مادرش از همان ابتدا در جریان موضوع می

بود از طالق من خبر نداشت اما استادی که معلوم 

نبود کیست و چیست میدانست. دیدم که امیرمسعود 

 تعجب کرد، اهمیتی ندادم.

ا شدین؟ یعنی رابطه اتون کی _شما کی از نورا جد

 بهم خورد؟
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 _پنج ماه پیش.

 _همسرتون چندماهه باردار هستن؟

کامال متوجه حرفم شد، چون دیگر جوابم را نداد. 

حتی از غیر مستقیم اشاره کردنش هم خجالت 

میکشیدم اما خب مجبور بودم. پوززخند دیگری از 

امیرمسعود شنیدم، آمده بود پوزخندهایش را اینجا 

 خالی کند و برود. 

_ حق با شماست، گاهی به صرف یک زندگی 

ک زندگی واقعی مشترک به معنی این نیست که ی

وجود داره، من هم تجربه اش کردم، اما نتیجه تموم 

شدن زندگی من و شما یکی نیست، پس میشه گفت 

اونقدرها هم زندگی شما مصنوعی نبوده، غیر از اون، 

آخرین بار مادربزرگ من شاهد این بوده که همسایه 
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اشون هر دو همسرش همزمان تو یه خونه زندگی 

 میکنن و...

خوام همزمان دوتا زن داشته باشم، تا طالق _من نمی

 گ...

_من االن مخالفتم با دیدن و شنیدن حرفهای شما 

بیشتر شد، فردی که همسرش باردار باشه اما بیخیال 

دنبال یک هوس و از نظر شما حاال عشق بگرده از 

 نظر من قابل اعتماد نیست.

 _هوس نیست من واقعا عاشق نورام.

اولتون هم از سر نفرت از دواج _بدون شک با همسر 

نکردین. عشق تموم میشه، اعتماد و مسئولیت پذیری 

میمونه، نورا چند سال دیگه با یک بچه قرار چشم 

 انتظار کی باشه؟
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 _اینطور نیست، شما دارین قضا...

 _مسیح کافیه، شنیدی که چی گفت.

 _تو بفهم.

_چیو بفهمم مگه دروغ میگه؟ درنا رو مگه به زور 

 گرفتی که حاال؟ اگه این دختره والی رو...

 مکث کرد.

 افتاد.دیدی این اتفاق ها نمی_اگر نورا والی رو نمی

_زندگی من و درنا خیلی قبل تر از نورا تمام شده 

 بود.

چقدر خجالت آورد بود، خواهر من باعث بانی تمام 

شدن یک زندگی مشترک شده بود؟! آب دهانم را 

 قورت دادم.
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_نمیدونم خواهرم با علم به متاهل بودنتون وارد 

زندگیتون شده یا از سر خامی و بچگیش بوده، 

هرکدوم بوده من از طرفش معذرت میخوام. اما هرچه 

بوده نورا به اشتباهش پی برده پس لطفا شما دیگه 

 سراغش نرین.

 _ از لج من با یه پسر بی سر و پا دوست شده.

 برگشتم و نگاهش کردم.

 _این بار مطمئن میشم که متاهل نیست. خدانگهدار.

دو دوست را تنها گذاشتم و با قبلی پر از درد به 

سمت خانه ی ادیب رفتم. نورا چه کرده بود، در دل 

فقط دعا میکردم این اتفاقها سهوا بوده باشد، زندگی 

ای را بهم نزده باشد... این مرد... این مرد ارزشش را 

بی هیچ خجالتی با وجود زن و نداشت... مردی که 
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بچه اش چشمش به دختر دیگری بود و با خودش 

خیال میکرد با خواستگاری کردن مثال دارد واقعی 

دهد... نه این مرد مناسب بودن حسش را نشان می

نورا نبود. امیرمسعود ادیب همچین تصوری داشت، از 

 چنین چیزهایی باخبر بود و...

بعد از ظهر با نورا قرار نتوانستم، طاقت نیاوردم، 

گذاشتم، هرچه گفت سرکار است اعتنایی نکردم و 

گفتم هرجور که ممکن است مرخصی بگیرد. اصرار 

 را که دید قبول کرد.

 در پارکی نزدیکی محل کار او منتظرش بودم.

 _چیشده؟

 _بشین. 
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نشست و من نگاهش کردم، فقط نگاه، زیبا بود، خیلی 

شتی داشت و ابرو های کمانی زیبا بود، چشم های در

پرپشت و مرتب، گونه های برجسته اش که همیشه 

کردند مصنوعی است اما از بدو دیگران فکر می

 تولدش بود...

 _نگاه صدام کردی تماشام کنی چیشده؟

 _مسیح افشانی رو دیدم.

 _چی؟

 بلند شد.

 _کجا؟

 _بشین، داد نزن. 

 _کجا دیدیش؟
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 _اومد سراغم.

 کرد._غلط 

 دست برد گوشی اش را بردارد اما اجازه ندادم.

 _بشین نورا.

 خورد؟_چیکار داشت؟چه گهی می

 _نورا! آروم باش.

از کیفم بطری آب را برداشتم و دستش دادم، دستش 

 میلرزید از عصبانیت بود یا نگرانی.

 _چیکار داشت؟

 _بهش گفتی من مخالفم؟ 

 _مگه نیستی ؟

 هستم._معلومه که 
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 _چه زری میزد؟

 _میدونستی متاهله؟

 نفهمید، منظور لعنتی من را نفهمید.

 _یعنی چی؟

 _همون اول اولش میدونستی متاهله؟

 _منظورت چیه؟

 _تو باعث شدی زندگیش با زنش بهم بخوره؟

 دوباره ایستاد بطری آب را پرت کرد روی زمین.

_اون بیشرف گفت؟ من به گور خودم خندیدم، 

نگفت چقدر موس موس میکرد، نگفت زرت و زرت 

به بهانه ی اشکال درسی چه ها که نمیگفت؟ نگفت 
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زرت و زرت هدیه میداد من خر هم... نخیر نگاه 

 خانم نمیدونستم، خبر نداشتم. وقتی فهمیدم که...

 محکم کوبید روی قبلش.

 _این دل المصب رو باخته بودم.

در پارک بودند حاال شدند یا کسانی که داشتند رد می

کردند، ترسیدم گوشی ایستاده بودند و مارا تماشا می

هایشان را بردارند و بخواهند فیلم بردارند. به سمت 

نورا رفتم و بغلش کردم. لرزید، در آغوشم لرزید، 

گریه ای که جلویش را گرفته بود، رها کرد و شروع 

کرد به گریه کردن، به سمت نیمکت بردمش، بغلش 

 و اجازه دادم گریه کند و خودش را خالی کند. کردم
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 _من عاشقش شدم و فهمیدم زن داره.
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 بینی اش را باال کشید و از من جدا شد.

_گفت داره طالق میگیره، باورم شد، آرمان گفت نه 

اما باهاش دعوا کردم و گفتم دروغ نمیگه، اما اون 

ار کن چیکار کرد، زد زنش رو حامله کرد. دیگه کشیدم

به جون تو، به جون آرمان کشیدم کنار، داغون شدم، 

داغون شدم نگاه، من اولین بار بود عاشق شده بودم، 

من... مردی که دیده بودم بابا و از هرچی مرد بود 

متنفر بودم، حتی فکرشم نمیکردم یه روز عاشق شم و 

 عاشق یکی شدم دیوث تر از بابای خودم.

 میتوانست فحش ندهد.نورا بود... نمیتوانست ،ن

 _اون گفت من...

 _نه.
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_ادیب گفت؟ اون دوتا همه جیک و پیکشون توهمه، 

 اونم یه دیوث مثل مسیح، نگاه بهش نزدیک نشو.

من کجا و امیرمسعود ادیب کجا که بخواهم به او 

 نزدیک شوم.

_وقتی گفتم برای تو کار جور کنه خبر نداشتم، اما 

ا بدی بگم دیگه اونجا نرو، تو... تو کسی نبودی که و

من دیگه نرفتم، اون شرکتی که اون معرفی کرده 

نمیرم، بهت نگفتم بهت اما باور کن از هرجا که مسیح 

 باشه من سمتش نمیرم. میدونم بدم اما دیگه...

 دوباره به آغوش کشیدمش.

 _ببخش، ببخش.
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_چرا ما نمیتونیم مثل همه ی آدمها عاشق بشیم؟ اون 

ون که شده زن عباس، اون از ناهید که معلوم از مادرم

 نیست، با کدوم بی صفتی بود، اینم از تو و من.

خواستم بگویم من عاشق نشده ام اما چه فرقی 

داشت، مردی که حس کردم و گفتم ممکن است 

 روزی عاشقش شوم...

_دنبال کارم، اگر پیدا کردم دیگه نمیرم خونه ی 

 ادیب، نگران نباش.

 گفتم.با مکثی 

 _گفت با یه پسر بی سر و پا دوستی و...

 خندید، اما خنده ای با حرص.

 _سیاوش رو دیده، مجبور شدم بگم دوست پسرمه.
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 _سیاوش؟

 _دوست آرمان. تو به من اعتماد نداری حاال با...

_اینطور نیست نورا، من فقط نمیخوام تو و آرمان 

غلط  انتخابمسیر رو اشتباه برین، مثل من، مثل ناهید 

 نداشته باشین، فقط همین.

کف دستهایش را روی صورتش گذاشت، کمی چشم 

 هایش را مالید و اشک هایش را کامل پاک کرد.

 _گور باباش، میدونم باهاش چیکار کنم پاشو بریم.

خواست کیفش را از روی نیمکت دستش را که می

 بردارد گرفتم.

 _نه، هیچ کاری باهاش نداشته باش.

 ما..._ا
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_من جوابش را دادم، الزم باشه باز کن جوابش رو 

 میدم، تو الزم نیست باهاش روبه روشی.

 _چی گفتی بهش؟

در مسیر به زور هم که شده تک تک جمله های رو و 

بدل شده بینمان را پرسید، با سانسور حضور ادیب و 

 حرفهایش همه را گفتم.

 _خوب ریدی بهش.

هیچ شرایط، باز اومد _باهاش حرف نزن، تحت 

 سراغت توجه نکن.

 _دستش به من نرسیده که اومده سراغ تو.

 _نره پیش بابا، میدونی پیش خانم جونی؟
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_دیده تو یه زن جوونی تازه طالق گرفتی مثال پیش 

خودش فکر کرده داره زرنگی میکنه میتونه قانعت 

کنه، به عباس بره چی بگه؟ دخترت بیاد بشه زن 

 دومم.

 خندی زد.پوز

_هرچند اختر بشنوه میگه یه پولی بده من راضیش 

 کنم. 

 _دیگه اینطور هام نیست.

_همینطوره، تو ساده ای. من و با این همه زرنگی 

مسیح خر کرد، یکی دوبار بیاد سراغت، باور کن 

 توام...

خواستم بگویم نه، خواستم بگویم خط قرمز خط 

را قانع  قرمز است هرچقدر هم مسیح بخواهد من
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کند! اما همه را در دلم نگه داشتم. نورا لجباز بود، 

 حرف قبول نمیکرد...

خانم جان گفت همسایه ی قدیمی اش برای 

خواستگاری آمده، یعنی آمده تا اگر نورا و او قبول 

کنند برای پسرش بیایند خواستگاری. سالها بود که 

 ندیده بودمش، هم بازی آرمان بود، اما هم سن نورا،

حتی کنکورشان همزمان بود، اما کم کم که به کنکور 

او و نورا نزدیک و البته نگاه عابد به نورا تغییر کرد، 

هرچند نورا همیشه ی خدا اسمش را مسخره میکرد و 

هیچ وقت بااون مهربان هم نبود، مادرش اجازه نداد 

دیگر به خانه ی خانم جان بیاید و اینطور کم کم 

ن هم بهم خورد. شنیده بودم تربیت رابطه اشان با آرما

 معلم قبول شده و قرار است معلم شود.
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 نورا :اون معلم شد باالخره؟

 _آره ماشااهلل.

 پوزخندی به من زد.

 _شیطونه میگه زن همین اسکل شم.

 _ندیده از کجا فهمیدی اسکله؟

_یادت نیست، میخواست اینجا آب هم بخوره 

بگیرم و بیام. واسه باال میگفت برم از مامانم اجازه 

کشیدن تنبونش هم از ننه اش اجازه میگیره، تو به این 

 نمیگی اسکل؟

خانم جان: نگو دختر، بزرگ شده شبیه جوونی های 

 فردین خدابیامرز شده. 

 خانم جان تااین را گفت، نورا شروع کرد به خندیدن.
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_خانم جون اعتراف کن نکنه روی فردین کراش 

وشن، امشب یکی دوتا از فیلم هاش داشتی؟ چشمم ر

 رو دانلود میکنم باهم ببینیم.

کرد خوشحال نبود شاد هم نبود، فقط تالش می

شوخی کند و بخندد تا به خودش ثابت کند حالش 

 خوب است و برایش مهم نیست.

خانم جانی که دوباره سر میز شام در مورد پسر سحر 

لش د خانم صحبت کرد، یک معنی بیشتر نداشت، ته

راضی بود. نورا در فکر بود متوجه نشد اما آرمان 

 کنجکاو پرسید قضیه چیست.

 آرمان هم مثل نورا خندید.

_ایول عابد میخواد زن بگیره، خانم جون واسه منم 

 آستین باال بزن.
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 _عابد درس و کارش معلومه، تو چی؟
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نورا که حاال به خوش آمده بود و فهمیده بود موضوع 

با خنده ی مصنوعی دیگری به آرمان گفت  چیست

 گوید عابد شبیه فردین است.خانم جان می

 _راست میگه.

 من و نورا با تعجب آرمان را نگاه کردیم.

 نورا: اون پسر جوش جوشی...

سالگی، اون موقع  18 17_تو آخرین بار کی دیدی؟ 

 ها توام سیبیل داشتی.

دیم. نورا بازوی تا این را گفت، من و خانم جان خندی

 آرمان را محکم گاز گرفت. 
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 _وحشی، خدایی شبیه فردینه، فقط امروزی ترش.

 _پس شانس بهم رو کرده.

 خانم جان با خوشحالی و هیجان گفت.

 _پس بگم بیان؟

 نورا: بیخیال خانم جان. 

 _پسر خوبیه.

 _مهدی هم پسر خوبی بود! 

 چنگالم از دستم افتاد. 

خانم جان هیچ وقت مهدی را تایید نکرد، به نه نبود، 

خورد، اما بابا قبول بابا گفته بود به درد نگاه نمی

نکرده بود، کاش به خود من هم میگفت. نورا که دید 
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رود زود سوتی داده است و آرمان هم چشم غره می

 گفت.

_یعنی آدم نمیشناسه، نهایتش تو کوچه دوبار دیدیش 

 میدونی آدم خوبیه؟ بهت سالم کرده، از کجا 

امروز کوپن من پر بود. یک بار مسیح افشانی و دوبار 

خود نورا به آن زندگی که به جایی نرسیده بود اشاره 

 کرده بودند و... 

 _ _ _ _ 

 _یه لحظه یه چیزی باید بگم.

نگاهش کردم. هرچند بخاطر آن فکرهای بدی که در 

از او بدم  مورد خواهرم به ذهن و جانم انداخته بود،

 می آمد. 
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_من... مسیح گفته بود خواهرت میدونسته زن داره. 

دیروز همه چیز رو گفت. من... من سر یه مسائلی به 

زنها دید خوبی ندارم، اما نمیخوامم راجب کسی... 

اینو به خواهرت بگو، بهش بگو اگر هنوز هم بخواد 

 تو شرکتم کار کنه میتونه بیاد.

ازه، الیه الیه! در هرالیه یک اتفاق نورا شده بود مثل پی

جدید یک داستان جدید. میخواسته در شرکت ادیب 

 گفت مراقبش باش!کار کند؟! دیروز که به من می

_نه ممنونم، جایی مشغول کاره، اما منم میخواستم 

 بگم، دنبال یک پرستار باشید.

کیفش را به دست دیگر داشت و دست خالی اش را 

 برد.داخل جیب شلوارش 

 _باز چی شده؟
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باز؟! هرچند بار قبل هم گفتم مدت طوالنی نمیمانم 

 اما خب نبود کار و درآمد خوب باعث شد بمانم.

 _قبال هم بهتون گفته بودم.

 _فکر کردم بیخیال شدی.

 _نه نشدم.

 _بخاطر خواهرت؟

_بی تاثیر نیست ، اما خیلی وقته دنبال کار دیگه ای 

 هستم.

آهان حنا گفت کالس حسابداری _چه کاری؟ 

 میرفتی.

 اگر حنا چیزی نمیگفت باید تعجب میکردم.

 _بخوای میتونی بیای شرکت من کار کنی.
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با تعجب نگاهش کردم. او به پیدا کردن کار برای 

 دیگران عالقه مند بود؟!

 _ممنون اما ف...

_عجله دارم، حوصله ی ناز کشیدن هم ندارم، 

استی بیا. هیچ جای این شهر به اجباری نیست اگر خو

 یه آدم بی تجربه کار نمیدن.

 _شما چرا میخواین به یه آدم بی تجربه کار بدین؟

 در ماشینش را باز کرده بود و حاال روبرویم بود.

_قبال هم گفتم دوست ندارم مدیون کسی باشم، این 

 جبران لطف نیست.

از  ذهنم درگیر بود... خیلی زیاد. حنا هم دست کمی

 جوید.من نداشت، داشت ناخن هایش را می
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 _نگرانی؟

 _چیزی تا کنکور نمونده.

 _راحت میشی.

 _این وقتیه که قبول شم، اگر قبول نشم...

 _هنوزهم میخوای پرستاری بخونی؟

_االن حاضرم هرچیزی بخونم اما فقط قبول شم. 

 دانشگاه آزاد بده؟ 

بتواند از پس دانشگاه آزاد؟! حدس نمیزدم ماهبانو 

 هزینه اش بربیاید.

 _نمیدونم، اما شهریه اش یکم باالس.

 _مهم نیست، امیرمسعود میده.

 _پس نگران نباش، احتمال قبول شدنت بیشتره.
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_اما میخواستم... ولش کن. من لباس عید میخوام تو 

 خریدی؟

 سرم را به معنی نه تکان دادم.

_امیرمسعود قول داده باهم بریم. ولی همش داره 

امروز و فردا میکنه، راستی تو عید هم میای برای 

 پرستاری؟ 

 _نمیدونم، باید با آقای ادیب صحبت کنم. 

_من عید قراره استراحت کنم و درس نخونم، تو نیا 

 من خودم حواسم هست.

توانستم حدس هیچ وقت فکر نمیکردم، در واقعا نمی

بزنم حنا کینه ای باشد، اما بود. بعد از آن داستان 

خیلی راحت با امیرمسعود آشتی کرد اما با من نه، 

 کرد اما خیلی با نامهربانی.صحبت می
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 _باشه.

_حاال البته باز حرفش هست امیرواال و اون نارملیا 

 بیان، اونها بیان زهرمون میشه.

 _چرا از نارملیا خوشت نمیاد؟

 میاد؟_تو خوشت 

_نمیدونم، خیلی نشناختمش که بفهمم خوشم میاد یا 

 نه.

 _برای اینکه زن بدیه.

با تعجب نگاهش کردم. کمی خم شد سمتم دهانش 

 را باز کرد که بگوید اما بست.

_نه، به تو اعتماد ندارم میری میذاری کف دست 

 امیرمسعود.
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خندیدم، منتظر بود اصرار کنم برای جواب اما 

 هم برای مهم نبود.آنقدرها 

 _به چی میخندی دختر جوان؟

_باحنا صحبت میکردیم، هنوز دلش با من صاف 

 نشده.

_این دختر نمیدونم کی میخواد بزرگ شه، امیرمسعود 

 زیادی داره لوسش میکنه، ماه بانو هم نگرانه.

 _نگران لوس شدنش؟

 نگاهی کرد تا مطمئن شود حنا رفته است.

امیرمسعود. امیر به پاس مهربونی _وابسته شدنش به 

 و نسبت فامیلی داره بهش توجه میکنه.

 _با ماه بانو فامیل بودین! نمیدونستم.



 

Romanzo_o 604 

 _حنا دختر عموی امیرمسعوده.
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اگر بگویم چشم هایم چهارتا شد اغراق نکردم، اگر 

بگویم از شدت تعجب نفس کشیدن را فراموش کردم 

 باز هم اغراق نکردم.

 یعنی چطور... آخه... _واقعا؟

 لبخند تلخی زد.

 _هوا خوبه بریم حیاط؟

سری تکان دادم، کنجکاو بودم، منتظر بودم بشنوم 

داستان چیست. حتی قهوه ای برای او و چایی برای 

خودم آوردم. نمیپرسیدم اما در دل دعا میکردم که 

 بگوید.
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_خاطرت باشه گفتم ماه بانو هم دنبال من اومد تهران 

زندگی خودش... همسرم برادری داشت، جوان  اما

 جنبید...بود، کمی هم شیطون. سر و گوشش می

 این یعنی...

_حدست درسته ، اتفاقی که برای خواهر تو افتاد 

 برای ماه بانو هم افتاد، اما از طرف برادر همسر من.

 _وای... خب... االن... یعنی....

ماه بانو _خانواده ی همسرم نتونستن قبول کنن 

عروسیشون بشه، یک صیغه ی محرمیتی خوندن تا 

بتونن برای حنا شناسنامه بگیرن، اما همسرخدابیامرزم 

نذاشت ماه بانو جایی بره، موندگار شدن پیش ما. ماه 

بانو کارش رو داره چون خودش خواست، اما حنا نه، 
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نگاه نکن گاهی به کمک مادرش میره، از لحاظ 

 های ادیب کم نداره.امکانات چیزی از نوه 

درست بود، اتاقش را دیده بودم، وسائلی که استفاده 

هایش... برای همین هم بود که بااطمینان کرد، لباسمی

میگفت شهریه ی دانشگاهش را امیرمسعود پرداخت 

 کند.می

 _پدرش زنده اس؟

_آره، حنا کمی دیر متوجه شد، اما دوستشون نداره، 

اهی به زور امیرمسعود میره دختر بیچاره حق داره، گ

 پیششون.

 _تهران نیستن؟

 _نه سالهاست شمال زندگی میکنن.
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 دلم برای ماه بانو سوخت... خیلی زیاد...

 کنم._میدونم به روش نمیاری اما باز تاکید می

 _خیالتون راحت.

 _من و تو راز بینمون زیاده.

 لبخندی زدم.

 کارهستم._راستش خانم ادیب، من مدتیه دنبال 

 لبخندی زد.

 _منتظر بودم زودتر از این ها خسته بشی.

_نه واقعا خسته نشدم، هم صحبتی با شمارو خیلی 

دوست دارم، این رو واقعا از ته دل میگم. اما شما که 

میرین برای استراحت، زمان زیادی رو تنهام. ماه بانو 

 یا من رو دوست نداره یا صحبت کردن رو بر...
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نیست توضیح بدی، اما این رفتنت نباید _نیازی 

 همیشگی باشه.

 _البته که نیست.

 _کی میری؟

 وقتی این سوال را پرسید دلم نیامد بگویم زود...

 _فعال هستم، دنبال کارم. هر موقع موفق شدم.

اصرارهای سحر خانم تمامی نداشت، یک بار من هم 

کرد اتفاقی وقتی داشت با خانم جان صحبت می

ده بودم به خانه و کم و بیش من را هم واسطه رسی

کرده بود. از لحنش حس کردم خودش تمایلی ندارد 

و این همه اصرار بخاطر شاید خواسته ی پسرش 

 است.
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 _نه اون ول میکنه، نه این ورپریده قبول میکنه.

_فردا میریم خرید تو راه باهاش صحبت میکنم، 

 فهاش رو بزنه.حداقل فرمالیته بیان، اون پسره هم حر

 _منم همین رو میگم مادر، اگر قبول کنه!

 _چیزی برای عید الزم داری؟ برای خودت یا خونه؟ 

 _نه مادر، همه چی هست.

_به آرمان گفتم آجیل و میوه رو از عموی سیاوش 

 بگیره، انگار میفروشن.

 _الزم نبود از فروشگاه میخریدم یکم.

این چهار پنج تا _نه خانم جون، بزرگ فامیلین، 

فامیلی هم که هست، حداقل عید به عید بهت 

 سرمیزنن.
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_همچین هم میگی فامیل، چهار آدم درپیت و قزمیته 

 دیگه.

 _نورا زشته.

 _باشه بابا.

 _فردا میریم خرید با کسی قرار نذاری.

_ _ _ _ 

برای خرید آرمان هم همراهمان آمده بود، فکر 

اینقدر لذت بخش باشد. نمیکردم یک خرید سه نفره 

آرمان و نورا سر به سر هم گذاشته و کل کل کرده 

بودند و من خندیده بودم. چقدر داشتنشان خوب 

 بود... خیلی خوب... 

 _چطوره؟
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 _قشنگه، بهت بیاد.

 _برای تو میگم.

 _سفیده.

 _خب باشه. چیه همه اش سیاه قهوه ای سرمه ای.

 آرمان: دینگ دینگ منم موافقم.

 _بلند هم هست.

 _بلنده اما دکمه نداره.

 _وای نگاه االن مانتوها دکمه ندارن، بیا ببینم.

نورا حتی اجازه نداد داخل مغازه چرخی بزنم من را 

به زور داخل اتاق پرو فرستاد و با دست پر به سراغم 

 آمد.
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_ببین یه ست کامله، مطمئنم بهت میاد، حتی یه مدل 

 اینقدر مطمئنم. دیگه هم نیاوردم، یعنی

مانتو سفید َگل و گشادی بود، با گلهای آبی ، شالی 

که آورده بود همرنگ گلهای زمینه بود، ساده و تک 

رنگ و یک شلوار جین. وقتی پوشیدمشان از دیدن 

خودم در آینه تعجب کردم، من روز عقدم هم اینقدر 

 رسیدم.خوب به نظر نمی

 _وای خیلی عالیه، آرمان بیا.

 ن هم حرف نورا را تایید کرد.آرما

 _شوارش برام کوتاهه.

 _مدلشه.

 _نه نمیتونم.
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_از خداتم باشه، مثل من کوتوله بودی قدرش رو 

 میدونستی.

نورا کوتاه نبود، صد و شصت و دو سانتی بود، اما من 

صد و شصت و نه بودم و او همیشه غصه ی این 

رار بود خورد. خریدمشان، نمیدانم قهفت سانت را می

بپوشم یا نه اما خریدمشان، یک جفت کتانی سفید هم 

 آخرین خرید من بود.

با خستگی فراوان، خریدهارا در ماشین آرمان جای 

کردیم و رفتیم در کافه ای تا چیزی بخوریم. کافه ی 

دوست آرمان بود و نورا راهم میشناخت. سری برای 

 من تکان داد. شنیدم که آرمان گفت 'آبجیمه'.

 _دوستهای آرمان میدونن تو خاله اشی؟
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 _اکثرا فکر میکنن رفیقیم، رفیق فابریک.

 با تعجب پرسیدم.  

 _دوست دخترش؟

_نه بابا، رفیق فابریک. تو این دور و زمونه میتونی 

دوست داشته باشی از جنس مخالف بدون اینکه 

 دوست دخترت یا دوست پسرت باشن.

 سری تکان دادم.

گاهی یه چیزهایی میپرسی فکر میکنم با _نگاه 

اصحاب کهف تو خواب بودی. خدایی تو دانشگاه تو 

 چیکار میکردی؟

 _درس میخوندم.

 _جوونی نکردی؟ 
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 _جوونی اینه؟

 _پس چیه؟

 آرمان پیشمان آمد و من جواب نورا را ندادم.

آرمان: خب خانم های خوشگل بفرمایین چی میل 

 دارین؟ 

درشت اندامی آمد و کنار آرمان ایستاد، دیدم که پسر 

بلند بود، چهارشانه، از آنها که مدت زمان زیادی را 

در باشگاه برای فرم دادن به اندامش سپری میکرد، 

 موهای فر بلندی داشت و دم اسبی بسته بود.

نمیدانم چطور زل زده بودم به او که آرمان و نورا 

کردند.  همزمان هرکدام یک لنگه از پایم را لگد

پسرک متوجه نگاهم شده بود، خنده اش را قورت داد 

 و گفت. 
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 _ درخدمتم.

 نورا: من اسپرسو.

آرمان : من گرممه، یه آیس کافی به من بده، آبجی 

 تو؟

این چهارمین باری بود که من به کافه آمده بودم، 

یکبار دوران دانشگاه، یکبار به همراه نورا، بار سوم 

ی که نه چیزی دیدم و خوردم و همراه مسیح افشان

حاال بار چهارم. هربار خیلی متفاوت از قبل بود این 

 کافه ها.

 _من چای.

 پسرک نگاهم کرد وگفت.
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کنم _پس کیک کنارش رو من براتون انتخاب می

 مهمون من.

چشمکی زد و رفت. من با تعجب نگاهش کردم نورا 

 خندید اما آرمان اخم ریزی کرد.

شماره ی نگاه رو خواست بهش  _حساب کردنی

 بدیا، غیرت خرکی نیای.

 _شماره ی من رو؟ چرا؟

نورا با تاسف سرش را تکان داد و حاال آرمان خندید. 

سفارش هایمان را خودش آورد، کیک را قبل از چایی 

 ام مقابلم گذاشت و نهایتا باز چشمکی زد و رفت.

 _تیک داره؟ تند تند چشمک میزنه.
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جمله کافی بود، تا نورا و آرمان شروع همین سوال و 

خواستند جلوی کند به بلند بلند خندیدن، تا می

خودشان را بگیرند و نخندند، چشمشان به همدیگر 

 خندیدند.می افتاد دوباره می

 _زهرمار، خودتون رو مسخره کنین.

 _اوه نگاه خانم فحش داد.

 از کیکی که برایم آورده بود مزه کردم، کیک پرتغالی،

 خوشمزه بود... نورا با شیطنت پرسید خوشمزه اس؟

 _چرا نمیذاری عابد و خانواده اش بیان؟ 

 تا این را گفتم دیگر خنده تمام شد، جدی نگاهم کرد.

_چون تو یه رابطه ی شکست خورده دارم باید زود 

 شوهر کنم؟ 
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 _منظورم این نیست.

 _پس منظورت چیه؟

 ار نیست_ببینش، با یه جلسه خواستگاری که قر

بشینی پای سفره ی عقد، بعدشم خانم جون خیلی 

وقته با سحر خانم همسایه و دوسته، اینجوری از دم 

در برگردوندن بی احترامیه، سحر خانم دیر بچه دار 

شده، خیلی کم سن و سال نیست. اگر بیان و بگی نه، 

 دیگه تموم میشه میره.

 _اگر بخاطر خانم جونه بیان اما جواب من منفیه.

 _نظرت چیه آرمان؟

_ خیلی وقته عابد رو ندیدم، این مدت هم تا منو 

دیده در رفته، حس کردم بخاطر مسئله ی 

 خواستگاری خجالت میکشه از من.



 

Romanzo_o 620 

 نورا پوزخند زد.

 _میگم اوسکول میگی نه.

 _نورا خجالت کشیدن به معنی اوسکول بودن نیست.

 _این اوسکوله، تو قبول کن.

 نگاهی کردم و گفتم. 

_آقای ادیب گفت بهت بگم اگر بخوای میتونی بری 

 شرکتش کار کنی.

قهوه اش پرید به گلویش، آرمان چند ضربه ی آرام 

 پشتش زد.

 _نگفته بودی میخوای شرکت اون کار کنی.

 دور دهانش را با دستمال پاک کرد. 
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_مسیح اولش شرکت اون رو پیشنهاد داده بود، قبل 

قبول نکرده بود، اما قبول منم به ادیب گفته بود، اون 

هم میکرد من نمیرفتم، حاال فکر کرده من از خدامه، 

 چیشد گفت؟

 _فکر کنم عذرخواهی.

 با تعجب نگاهم کرد.

_دوستش بهش گفته بوده تو خبر داشتی زن داره و 

وارد زندگی شده، اون روز که اومده با من صحبت 

کنه، باالخره اعتراف کرده، اینم که اونطور فکر 

 کرده، از تو خوشش نمیومد و...می

 آرمان خندید.

_این توهم میزد، از من خوشش میاد برای همینه، به 

 مسیح حسادت میکنه.
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بعد دستش را باال برد و به طرفش برد و یک 'خاک 

 برسرت کنن' گفت.

 نورا با خنده گفت. 

_برای همین بود؟ خدایی من فکر میکردم از من 

 خوشش میاد.

بود این دختر!  با چه اطمینانی به من چقدر سرخوش 

 گفته بود ادیب از او خوشش می آید.

 _ولی بازم اخالق نداره، من نمیرم شرکتش.

 کمی چایی ام را مزه کردم.

 _به منم گفت اگر میخوای بیا شرکتم کار کن.

 هردو نگاهشان را به من دادند.
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_بهش گفتم دنبال یه پرستار جدید باشه، دنبال کارم، 

ا کنم دیگه نمیام، قبلش تو رو گفته بود دوباره پید

 گفت توام خواستی بیا.

 نورا: میخوای بری؟ 

_دارم میگردم، جای دیگه کار پیدا کنم نه. چه شرکتی 

 داره؟

 _لوازم آرایشی.

 _چی؟

 _وارد کننده لوازم آرایشیه، یکی دوتا برند خارجی.

 _جدا؟ 

از اون  _آره. یه داداش داره با زنش اون ورن، اونها

ور هماهنگ میکنن، اینم از این ور، بعد پخش میکنن، 
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تازگیا شنیدم میخواست خودش هم یه برند بزنه 

 ایران، داداشش که اومده بود، دنبال کارهاش بودن.

 رسید دنبالزمانی که امیرواال اینجا بود، به نظر نمی

 چنین چیزهایی باشند.

 ._زنش هم مدله. تو پیج شرکتشون بری میبینی
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 _نارملیا؟

 آرمان: چی ملیا؟

 _نارملیا!

 _اسمه؟

 نورا: نه حیوونه.

 _حاال تو بری اونجا چیکار کنی؟
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 نورا: مدل میشه.

 من و آرمان با تعجب نگاهش کردیم.

_خب چیکار میکنه، برای کارهای دفتری و حساب 

کتابی خواسته دیگه خنگ خدا، هرچند میتونی مدل 

 بشی.

 آرمان : برو بابا.

_چی میشه، مدلهاشون با حجابن، همه مدل ها که 

 بیکینی تبلیغ نمیکنن.

 آرمان بی توجه به نورا رو به من گفت. 

_ اون دوستم بود بهت گفتم کارآموز برو پیششون 

قبول نکردی، میگرسم ببینم اگه بازم کارآموز بخوان 

 برو.
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نورا: خنگ خدا این االن ماهی چهارتومن داره 

بره کارآموز شه؟ تازه اشم، بااینکه از  میگیره، ول کنه

این ادیب سگ اخالق خوشم نمیاد، اما حساب 

کتابش درسته، مسیح یمدت باهاش شریک بود، 

میگفت یه یک تومن باال پایین نمیکنه، کارمندهاش 

میان، پیش نمیاد کسی استعفا بده. بخاطر حقوق و 

امکانات خوبی که میده، اخالق سگیش رو تحمل 

 میکنن.

 آرمان: نمیدونم، دیگه خودتون میدونین.

_خوب فکر کن، من نمیرم چون ازش خوشم نمیاد، 

حاال خدا میدونه چه فکرهایی هم کرده راجبم که 

خدا غرور اومده عذرخواهی، و البته مسیح رفت و 

 آمد داره به شرکتش اما تو خواستی برو.



 

Romanzo_o 627 

 نشو یه روز هم اینطوری. _تو یروز میگی نزدیک

_نزدیکش نشو باهاش رابطه ی عاطفی نداشته باش، 

کار که مشکلی نیست. هرجا بری آدم هیز و کثیف 

 هست. سرکار منم پره.

 آرمان: نرو.

_خرج تو رو خانم جون و نگاه به زور دارن میدن 

 ؟ منم یه نون خور دیگه بشم

 _نورا من فعال درآمد خوبه، نیازی نداری.

خودت میری سرکار _بیخیال، هرجا بری هست، 

 میبینی ، من از پس خودم برمیام، نترس.

دوست آرمان دوباره سراغمان آمد تا بپرسد کم و 

کسری داریم یا نه، من بجای جواب به او خطاب به 
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نورا و آرمان گفتم که بهتر است دیگر برویم. فکر کرد 

 بخاطر اوست ، با چاپلوسی عذرخواهی کرد! 

 _ریدی به پسره.

 اون نبود، خانم جون تنها مونده._منظورم 

 _من میگم شام رو هم بخریم و بریم.

 _نه، خانم جون گفت میپزه.

خانم جان خوشحال از جواب نورا و رضایتش 

حداقل برای آمدن خانواده ی عابد، با لذت تمام 

خرید هایمان را نگاه کرد، یک بلوز و دامن از طرف 

رایش خودم و یک چادر از طرف نورا و آرمان ب

خریده بودیم. بیشتر برای خواستگاری خوشحال بود، 

 معذب بود سحر خانم را از همان دم در رد میکرد.
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قرار خواستگاری گذاشته شد برای هفته ی آخر 

اسفند، دور روز قبل از چهارشنبه سوری. نورا گفت 

پوشد، جوابش از همان خرید های عیدش چیزی می

د برایش مهم مشخص بود اینکه چطور به نظر برس

 نبود.

همچنان داشتم به پیشنهاد ادیب فکر میکردم، حاال که 

نورا ترغیب کرده بود به قبول کردن ذهنم بیشتر درگیر 

شده بود، هرچند که دیگر بعد از آن صبح حرفش را 

 پیش نکشید.

 _پس معلمه؟

 _بله.

 _حاال خواهرت با اسمش مشکل داره؟
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مورد عابد گفته  لبخندی زدم، برای خانم ادیب در

 بودم.

_خیلی ساله ندیده، خانم جونم میگه شبیه جوونی 

های فردین، نورا هم باورش نمیشه، البته از این جور 

ازدواج های سنتی هم خوشش نمیاد، دیگه بخاطر 

خانم جونم نه نگفت تا یبار بیان و برن، خیلی امیدی 

 نیست، وصلتی سر بگیره.

 _حاال چرا اسمش عابده؟

_نمیدونم واال. یادمه میگفتن اسم مورد عالقه ی 

 همسر سحر خانمه. 

شناختم که این اسم رو خیلی _من هم مردی رو می

 دوست داشت...

 دانستم آن مرد کیست، به همین دلیل نپرسیدم.می
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 _چطوره ؟

حنا از خرید رضایت بخشش با امیرمسعود برگشته 

رج برایش خ بود، البته با دستهایی پر، سخاوتمندانه

 کرده بود.

دانستم نسبت فامیلی دارند، حس میکردم حاال که می

گذارد. حنا شاید او را جای پدر نداشته و برادرش می

هرچند پدرش ، اتفاقا خواستار حنا هم بود، این حنا 

بود که نمیخواست با او باشد و پیش او. فهمیده بودم 

پدرش از دو ازدواجی که داشته هیچ وقت صاحب 

 فرزند نشده است. 

ماهبانو به دخترش تشر زد که نباید اینقدر خرید 

 میکرده.
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_همش برای من نیست، برای همه هست، عیدی 

 گرفتیم.

پیراهنی به مادرش و خانم ادیب داد و یک جعبه ی 

کوچک به من، وقتی بازش کردم یک جاکلیدی بچه 

گانه بود. خنده ام گرفت اما تشکر کردم و باز هرجور 

اه میکردی غیر این سه، کلی خرید دیگر روی نگ

 زمین بود و متعلق به او.

امیرمسعود هم وارد خانه شد، باهم برگشته بودند اما 

کند در حیاط حنا گفت چون با تلفن صحبت می

 است.

رسیده و نرسیده ماه بانو گفت نباید اینقدر خرید 

 میکرد.

 _اا مامان!
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 و پرید جلوی امیرمسعود.

 بهم میاد؟_چطوره 

 او نگاهی کرد و خیلی ریلکس گفت 'نه'.

 _پس چرا خریدی؟

 _چون آبروم رو تو پاساژ بردی.

ماه بانو چشم غره ای رفت. امیرمسعود رو به ماه بانو 

 گفت. 

_هرچی گفتم مناسب سنت نیست گوش نکرد، 

نصف خریداش ده سال از سن و سال خودش 

 جلوتره.

دلخوری گفت اصال هم اینطور حنا با لجبازی و کمی 

نیست. آمد بسته ها را برداشت و به سمت اتاقش 



 

Romanzo_o 634 

رفت، هرچند تعدادی را در راه به زمین انداخت، اما 

 راه رفته را برگشت و برداشتشان.

_ماه بانو یه قهوه به من میدی، سردرد وحشتناکی 

 دارم.

 ماه بانو گفت مسکنی بیاورد اما قبول نکرد.
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 ه برای نگاه خریدین؟_این چی

با تعجب خانم ادیب را نگاه کردم. اصال انتظارش را 

 نداشتم. پسرش دستش را به سمت شقیقه اش برد.

_حنا انتخاب کرد، من عیدی واریز میکنم براش، با 

 ش.حقوق

 _نیازی نیست، بابت جاکلیدی هم ممنون.
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_خوشت اومده؟ پس حنا میدونسته چقدر بی سلیقه 

 همین چیزی رو انتخاب کرده.ای که 

 جوابش را ندادم.

_امیرمسعود فکر میکنم بهتره تو در مورد حنا کمی 

 مراعات کنی.

امیرمسعود مادرش را نگاه کرد، لحن خانم ادیب 

جدی بود، شبیه نبود... شبیه لحن کسی که دغدغه 

 اش پول باشد، پولی که خرج خرید حنا کرده است.

طوالنی مادرش را نگاه کرد امیرمسعود کمی عمیق و 

و نهایتا گفت، 'صبحت میکنیم.' و بعد از من خواست 

 یک ربع بعد بروم به کتابخانه اش.

 _خوبین شما؟
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 _میترسم، از ته نگاه حنا به امیرمسعود میترسم.

_فکر میکنم ایشون رو بیشتر جای پدر یا برادر 

 بزرگترشون میذارن.

 _کاش اینطور باشه نگاه جان.

بود دیگر نگاه صدایم میکرد و نمیگفت دختر مدتی 

جوان، و من این را دوست داشتم. هرچند همین دل 

 کندن و رفتنم را سخت تر میکرد.

وقتی پیش امیرمسعود رفتم، پشت میزش بود، هردو 

دستش را روی شقیقه هایش گذاشته بود، بوی قهوه 

 اتاق را پرکرده بود.

ان برای کار، به _قراره تو این چند روز چند نفر بی

عنوان پرستار، باهاشون صحبت کن، شرایط کار رو 

بگو، اگر قبول داشتن و چند نفرشون رو تایید کردی، 
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یادداشت کن، تا من همگی رو یه روز ببینم. سرم 

 شلوغه وقت ندارم تک تکشون رو خودم ببینم.

 سرم را تکان دادم.

 _مشکلی نیست.

 _کار پیدا کردی؟

 _خیر.

 ت من؟_نمیای شرک

 _نمیدونم، دارم بهش فکر میکنم.

 در حال ماساژ شقیقه هایش آرام خندید.

 _چی خنده داره؟

 _همین که کالس نمیذاری و راستش رو میگی.
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کالس چه چیز را میگذاشتم؟! متوجه شد که 

منظورش را نگرفته ام، برای همین خنده اش ادامه دار 

 شد.

فروردین بیا، تا  6و  5_فکراتو بکن، اگر خواستی از 

 کارها دستت بیاد. 13

 _مگه تعطیل نیست؟

 _مدرسه اس مگه؟

روز را نمیرفت مغازه، بابا  13مهدی مغازه دار بود 

 رود سرکارهم. پس تصوری از اینکه کسی در عید می

 نشان.نداشتم... جز پلیس و بیمارستان و آتش

جمع و جور کردن فکرهایم آسان نبود، انتخاب 

سخت بود. حاال که ادیب خودش نبود،  پرستار هم

حنا دخالت میکرد، هرکسی که می آمد یک ایراد 
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گرفت. اصرار داشت متاهل باشد. خسته شدم و می

تواند اصال چنین نهایتا گفتم یک خانم متاهل نمی

کاری را قبول کند، نه که نشود اما تعداد گزینه ی 

 انتخابی را پایین می آورد.

 طور میتونی؟_توام متاهلی تو چ

_حنا خودت با آقای ادیب صحبت کن، من دیگه 

 دخالتی نمیکنم، مسئولیتش به عهده ی تو.

 _قبول نمیکنه ، وگرنه خودم گفتم.

 _خب پس چرا من رو اذیت میکنی؟ 

 _چه اذیتی کردم؟ باتو چیکار دارم.

_تقریبا تو این چند روز هرکی اومده رو از خونه 

 انداختی بیرون.
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برد. این برایم را با هر جمله اش باال میحنا صدایش 

بیشتر اذیت کننده بود، تن صدای باال را دوست 

 نداشتم...

توانم و خودش عصر به ادیب گفتم که من نمی

 مصاحبه ها را انجام دهد.

 _چرا؟

حنا در سالن بود، گوش تیز کرد تا ببیند چه جوابی 

و  میدهم. انگشت هایم را بهم مالیدم تا تمرکز کنم

 بتوانم جوابی سرهم کنم. 

 کنم بتونم از پسش_مسئولیت سنگینیه، فکر نمی

 بربیام.

 با نگاه مشکوکی به حنا گفت.



 

Romanzo_o 641 

 _یهو سنگین شد؟ باشه مهم نیست! 

_ _ _ _ 

نه خانم جان نه آرمان در مورد شباهت عابد به فردین 

اغراق نکرده بودند. من تا به حال همسر سحر خانم 

خوش چهره بود،  بودم، نسبت به سن و سالرا ندیده 

قد بلند و چهارشانه. سحرخانم یک خانم ساده و بی 

پیله ای بود، کمی متفاوت از هم بودند و عابد تک 

 پسر این زوج.

عابد سربه زیر بود، پدرش ساکت و مادرش متکلم 

وحده. نورا بعد از آوردن چای کنار آرمان نشست و 

ن بلند شدند و به سمت کمی بعد با صدای خانم جا

 اتاق آرمان رفتند تا باهم صحبت کنند.
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بعد از رفتن آنها سحر خانم چاق سالمتی مجددی با 

 من کرد، در مورد کارم پرسید. 

حرفهای نورا و عابد طوالنی شد، انتظار داشتم بیست  

 دقیقه نشده بیرون بیایند.

 _عابد هیچ وقت اینقدر پرحرف نبود.

به سحر خانم کردم، و دیدم که  با تعجب نگاهی

همسرش چپ چپ نگاهش کرد. تااینکه باالخره از 

اتاق بیرون آمدند، از صورت هیچ کدام نمیشد چیزی 

فهمید، خانم جان گفت هر دو جوان فکرهایشان را 

بکنند، در خانواده مشورت کنند تا ببینیم انشااهلل چه 

نورا شود. رفتن آنها همان حمله ی من و آرمان به می

 همان.

 _چیه چتونه؟
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 _چیشد؟

 _چی چیشد؟

آرمان خیلی آرمان یکی به سر نورا زد. نورا نگاهی به 

 حیاط کرد که خانم جان در حال بدرقه بود.

_هیچی همینکه رفتیم تو اتاق گفتم من شوهر بکن 

 نیستم بخاطر خانم جونم گفتیم بیاین.

 و شانه ای باال انداخت.

 اونجا چیکار میکردین ؟آرمان: دوساعت بود 

نورا به آشپزخانه رفت و ما به دنبالش، از یخچال 

 خیاری برداشت و به دندان کشید.

 _من با گوشیم بازی میکردم اونم نشسته بود.
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 _نورا درست حرف بزن خب!

_من حرفمو زدم گفتم همینه تو حرفی داری، گفت 

ون عجله دارین؟ منم گفتم بازیم مونده میخوام ا

مرحله رو رد شم. گفت راحت باشین منم از لج 

 گوشی رو برداشتم...

نمک را برداشت به خیارش زد، گاز دیگری زد و من 

و آرمان چشم انتظار ایستادیم خیارش را بجود و 

 قورت دهد و ادامه دهد.

 _خب؟

_شروع کردم بازی، همش هم میباختم، یکم نزدیک 

 .شد راهنماییم کرد، مرحله رو بردم

 و بعد لبخند دندان نمایی زد.



 

Romanzo_o 645 

 _سه روز بود تو اون مرحله بودم.

آرمان دستش را به پیشانی اش زد. ناخواسته ضربه 

 محکمی خورد. دستش را گرفتم.

 _نزن.

 _دیوونه میکنه آدمو.

 _فقط بازی کردین؟

_نه آخرش که مرحله رو رد کردم گوشی و گذاشتم 

ظر حرفمو نگفتم. منتکنار گفتم نمیخوای بری گفت 

موندم بگه، از جاش بلند شد خیلی ریلکس گفت 'من 

 صبرم زیاده'. لبخند ملیح زد و در و باز کرد.
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نورا شانه ای باال انداخت و آرمان سری با تاسف 

تکان داد و به اتاقش رفت، خانم جان بیچاره هم تا 

 آمد دویید به سمت دستشویی.

دستشویی جلوی  _زن بیچاره دوساعته میخواد بره

 بابای عابد معذب بود، خانم نشسته بازی کنه.

 _بابای جذابی داشت. سنش باالست ولی. 

_خود عابد هم خوش قیافه شده، شبیه نوجونییش 

 رسید، خانم جون راست میگفت.

 _از فردین خوشگلتره.

 _نظرت منفیه؟

_نگاه نشستیم بازی کردیم، به پاس هم بازی بودن 

 ت بدم؟بهش جواب مثب
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 _چرا گفت صبرم زیاده؟

_چه میدونم، مثال راضیت میکنم باالخره، یا همچین 

 مزخرفی.

 _به خانم جون چی میخوای بگی؟

 _میگم بهم نمیخوریم.

بلند شدم تا بروم میز را جمع کنم اما لحظه ای مکث 

 کم کردم و برگشتم سمتش.

 _بخاطر مسیحه؟

 عصبانی نگاهم کرد.

نیست منتظری منظورم اینه چون هنوز _منظورم این 

 دو...
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_من هیچ االغی رو دوست ندارم و دوست نخواهم 

 داشت.

بستم عابد در را باز صبح وقتی داشتم در خانه را می

کرد، متوجه شدم قبال دیده بودمش، صبح ها اتفاقی، 

اما دقت نکرده بودم از خانه ی سحر خانم بیرون می 

من را دید خیلی مودب  آید یا همان عابد است. تا

 گفت. 

 _سالم، صبحتون بخیر.

 _صبح بخیر.

قدمی که برداشتیم دیدیم هم مسیر هستیم، هردو 

معذب ماندیم باهم هم قدم سویم یا مسیرمان را جدا 

 کنیم.

 _تشریف میبرین سرکار؟
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 _بله، شما هم؟

 _بله.

 سکوت هردو بیشتر معذبمان میکرد .

 کالسها برگزار نمیشد تو مدرسه._قبلنا این موقع ها 

 لبخندی زد.

 _االنم همینطوره، ما موظفیم یه سری بزنیم.

_یادمه معلم هامون نمیتونستن مستقیم بگن نیاین، به 

 جاش میگفتن کل کتاب امتحان میگیریم.

لبخندی به حرفم زد، سر خیابان مجددا مودبانه 

 خداحافظی کرد و رفت. او نوجوانی هایش هم مودب

گوید اوسکول! اما به بود، هرچند نورا به بنده خدا می

اندازه ی مسیح افشانی پررو و حق به جانب نبود که 
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با وجود یک زن آمده بود میگفت خواهرت را دوست 

 دارم. 

 _با کسی کار دارین؟

 دختر جوانی به سمت من برگشت.

 _برای مصاحبه ی کاری اومدم، شما هم؟

نداختم و در را باز کردم، این موقع صبح! کلید ا

 تعارف کردم داخل برود.

 _شما صاحب خونه این؟

_خیر پرستاری فعلی هستم، اگر قبولتون کنن، جای 

 من می آین.

 مکث کرد و آرام پرسید.

 _چرا میخوایین ادامه ندین؟
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 لبخندی زدم.

_شغل اصلیم نیست، یه مدتی نیاز مالی شدید داشتم 

 مجبور شدم.

بعدی را برنداشته بودیم در حیاط باز شد، و  تا ما قدم

 دو دختر خانم جوان دیگر داخل آمدند.

ته دل کمی احساس عذاب وجدان مردم، بخاطر حنا 

توانم، حاال اویی که گفته بود گفته بودم من نمی

سرش شلوغ است، اول صبحی این همه آدم را صدا 

 کرده بود تا قبل از رفتن سرکار حل و فصلش کند.

ک تک میرفتند به کتابخانه پیش آقای ادیب، حنا به ت

جان من غر میزد، که من باعث شده ام و هیچ کدام 

این دخترها خوب نیستند و اگر امیرمسعود قبول کند 

 شود.چه می
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خانم ادیب هم از تعداد مراجعه کننده ها کالفه شد و 

زدند بیرون البته با چهره ای که از اتاق ادیب می

 رد شده اند. معلوم بود

 _نگاه جان میشه بری پیشش.

 ماه بانو: باز داره ایرادهای بنی اسرائیلی میگیره.

 _میترسم عصبانی شن.

خانم ادیب با نگاهش دوباره خواهش کرد و من 

نتوانستم رد کنم. به کتابخانه اش رفتم و در زدم. با 

بفرماییدش داخل رفتم، با نگاهش پرسید که چکار 

 دارم.

 م ادیب گفتن بیام کمکتون._خان



 

Romanzo_o 653 

نگاه اخمویی کرد، بعد سوال آخرش را از دختری که 

 روبه رویش نشسته بود کرد و راهی اش کرد.

 _نیازی نیست، برو بیرون بگو نفر بعدی بیاد.

_اجازه بدین کمک کنم. به هر حال من دارم به عنوان 

 پرستار خانم ادیب کار میکنم میتونم بیشتر کمک کنم.

 اری روشن کرد و کمی عصبانی گفت.سیگ

 _کمک رو خواستم که فرمودی مسئولیت سنگیه! 

 _االن تنها به عهده ی من نیست.

86 

  

  



 

Romanzo_o 654 

دیگر مخالفتی نکرد و سری تکان داد. واقعا داشت 

ایراد بنی اسرائیلی میگرفت، سراستخدام من هم علی 

رغم اینکه توسط دوستش معرفی شده بودم اما 

خاطر کالفگی بیش از حد از رد کردن تمام مادرش به 

داوطلب ها آن روز همراهی اش کرده بود. هرچند 

اگر دکتر حمزه لوی نازنین نبود همان آش و همان 

 کاسه قرار بود باشد.

 _خوب بودن ایشون تجربه هم دارن.

 و سیگاری دیگر.

 _نیومده نخ میده، بیاد اینجا کار کنه...

 ارش پرسیدم.کالفه از او و بوی سیگ

 _نخ چی؟
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نگاهم کرد، خواست مطمئن شود واقعا این سوال را 

پرسیده ام یا شوخی کرده ام و کم کم شروع کرد به 

 خندیدن، به حدی که سرفه اش گرفت.

 _تو چند سالت بود؟

 _بله؟

سرش را به معنی هیچی تکان داد. تقی به در خورد و 

 حنا داخل آمد.

 _خسته نشدین؟

  ادیب هیچ کس رو قبول نمیکنه._آقای 

 _حق داره خب هیچ کدوم خوب نیستن.

ادیب تابی به گردن و سرش داد که یعنی بفرما، بلند 

شدم پنجره ی موجود در اتاق را باز کردم ونفس 
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عمیقی کشیدم. زیر لب و نه خطاب به آنها بلکه 

 خطاب به خودم گفتم.

 _برای زندگی مشترک انتخابشون نمیکنین که!

چهارنفرشون واجد شرایط بودن. همش میگه نه نه! 

اینجوری پیش بره فقط از بوی سیگار اینجا خفه 

 میشیم.

 کنار ی قفسه از ادیب دیدم کنارم کسی حس با اما 

 را محرف شک بدون و برمیداشت کتابی داشت پنجره

 ! من سمت بود آمده کی. بود شنیده

. رو به سمت میزش رفت و سیگارش را خاموش کرد

 "موندن؟  چندنفربه حنا پرسید "

 حنا نگاه بدی به من کرد و گفت سه نفر.

 _برو بگو بیان.
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 با رفتن حنا گفت.

_من یکم با جنس مونث مشکل دارم. از بین این ها 

 هرکدوم رو تایید کردی همون رو انتخاب میکنیم.

 سرم را تکان دادم.

تایید  _از بین کسانی که امروز اومدن دوتاشون رو

 کردی دوتای دیگه کی ان؟

 دوتای دیگر را حنا رد کرده بود.

 _چیز... ااا...

مشکوک گفت چی؟ اما در نهایت خوش شانسی به 

در کوبیده شد. دختری با لبخند َگل و گشادی داخل 

آمد رژ آلبابویی رنگ بی نهایت زیبایی زده بود. 

 حواسم به رنگ رژش بود که گفت.
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 _سالم استاد.

ادیب فقط سرش را تکان داد، روی صندلی نشست. 

 دخترکی که دانشجویش بود رو به رویش نشست.

_گفتم تا من بیام برسم استاد ادیب یکی رو انتخاب 

 کردن که خدارا شکر به موقع رسیدم.

لحنش باعث شد تا خنده ام بگیرد. من را ندیده بود 

آنقدر که محو ادیب بود. محو چه چیزش نمیدانم! 

دیب که نگاهی به من کرد و با دیدن لبخندم چشم ا

هایش را ریز کرد تا ببیند برای چه میخندم. دخترک 

 هم برگشت سمت من.

 _وای نگاه.

با تعجب نگاهش کردم. جوری گفت وای نگاه که 

شناسیم، احتماال ادیب انگار سالهاست همدیگر را می
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هم فکر کرد چون همدیگر را میشناسیم من لبخند به 

 لب بودم.

 _میشناسیم همو؟

 از جایش بلند شد و با مکث گفت.

_خواهر نورا نیستی؟ عکسهات رو دیدم فکر نکنم 

 اشتباه کنم.

 سرم را تکان دادم. 

 _بله خواهر نورام، خوشبختم.

اما او به سمتم آمد بغلم کرد و با من روبوسی کرد. 

دوستان نورا هم مثل خودش عجیب بودند. نمیدانم 

فه ام از تعجب و خنده چه شکلی شده بود که قیا

 ادیب هم خنده اش گرفت اما قورتش داد.
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_خیلی قیافه ی خاصی داری ، برای همین خوب یادم 

  مونده.

در همان حال که روسری ام کمی عقب رفته بود با 

دستش بیشتر عقب داد. من متیحر از حرکتش سرم را 

 عقب کشیدم.

رو دیده بودم خیلی _وای موهات کو؟ من عکسش 

 بلند بود، چرا زدی؟

با دهانی باز ادیب را نگاه کردم او هم با تاسف سری 

 تکان داد و گفت.

 _بشین خانم شعبانی.

 روسری ام را جلو کشیدم و به ادیب گفتم.

 _من برم یه چای بیارم براتون.
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 _خیر الزم نیست شما تشریف بیارین اینجا.

 گفت.پشت بند او خانم شعبانی 

_آره نگاه جون یکم وساطت کن ، با چاشنی پارتی 

 بازی تا استاد قبولم کنه.

  واقعا نمیتوانستم جلوی نگاه های متعجبم را بگیرم.

 _قبال جایی کار کردین؟

_آره عزیزم؛ مامان بزرگم مریض بود چند ماهی من 

 مراقبش بودم.

 _بهترن االن؟

 _نه مرد.

 مرد؟! وازه ی مترادف بهتری پیدا نکرد! 

 _خدا رحمتشون کنه. بیماری خاصی داشتن؟ 
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 _تنگی نفس داشت، ماسک اکسیژنش افتاده بود... 

 _چه بد، تنها بودن؟

_نه من خونه اش بودم اما داشتم با تلفن صحبت 

 میکردم متوجه نشده بودم.

ندیده دهانم اندازه ی غار علی صدری که تا به حال 

بودم باز ماند ، ادیب بیچاره تا دهان باز من را دید 

آرام آرام شروع کرد به خندیدن ، خنده اش شدت 

 گرفت و من هم به خنده افتادم.

دخترک با لبخند نگاهمان میکرد ، متوجه نمیشد چرا  

میخندیدیم. اینقدر ریلکس از مرگ مادربزرگش 

سهمی میگفت آن هم مرگی که او کم و بیش در آن 

داشت و اصال به خودش نمیگرفت هیچ، آمده بود 

 برای کار پرستاری داوطلب بود. 
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در دنیا عجیب تر از این میتوانست باشد که من و 

ادیب به چیزی مشترک میخندیم! اما این دختر کاری 

کرده بود که عجیبها را ممکن کرده بود. اصال من 

 .امروز متوجه شده بودم این مرد میتواند بخندد

 _چیشد استاد؟ به منم بگین منم بخندم.

 خنده ی بی موقعم را جمع کردم.
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_نه... یعنی ما یاد چیزی افتادیم ببخشید... اومم ما 

 باهاتون تماس میگیریم.

 _سوال دیگه ای ندارین؟

 _من نه! آقای ادیب االن میپرسن سوالهاشون رو.
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ادیب چپ چپ نگاهم کرد بی حوصله چند سوال 

پرسید، حاال که دوباره به حال و هوای خودش 

برگشته بود راحتتر توانست با اخالق همیشگی اش 

 دخترک را رد کند.

 برای خداحافظی دوباره بغلم کرد و رفت...

_خواهرت همیشه انتخاب های عجیب و غریب 

 داره؟

 نفسم را بیرون دادم و جوابش را ندادم.

 _دو نفر مونده.

 یه سیگار بکشم بعد بیاین._ برو بیرون من 

از خدا خواسته اتاق را ترک کردم، چشمم به ساعت 

 افتاد یازده بود! 
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 چشمم به حنا و خانم ادیب افتاد به سمتشان رفتم.

 _چیشد انتخاب کردین؟

 شانه ای باال انداختم.

حنا دوباره گفت دخترک گفته است که راضی هستین 

رفته سمت خانم و احتماال او را انتخاب کنین، حتی 

ادیب و خودش را معرفی کرده. با خنده سری تکان 

دادم و با صدایی آرام که دو خانم دیگری که در سالن 

بودند صدایم را نشنوند جریان مادربزرگش را برای 

 خانم ادیب تعریف کردم، خندید.

 _ما به این خندیدیم شاید فکر کرده از سررضایته.

 ده دار نیست.حنا بااخم گفت: اصال این خن
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خانم ادیب هم رو به او گفت برود سراغ درس و 

 مشقش.

_من برم با این دو نفر هم صحبت کنیم، از بینشون 

 کسی به دل شما نشست؟

_بعد هم صحبتی با تو سخت کس دیگه ای به دل 

 من بشینه.

 لبخندی به محبت کالمش زدم. 

قرصهایش را که وقتشان بود برایش بردم و در یک 

استکان کمرباریک که خیلی زیبا و قدیمی بود برای 

خودم چای ریختم. این استکان ها را وقتی خانم 

ادیب متوجه شده بود من خیلی اهل چای هستم به 

ماه بانو گفته بود برایم من از گنجه ی مخصوصش 

بیرون بیاورد تا استفاده کنم. میدانستم بسیار گران 
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یکبار  قیمت است به همین دلیل هرچند وقت

برمیداشتم تا خدایی نکرده نه خراب شوند و نه از 

 دستم بیفتد و بشکند.

یک غنچه ی گل محمدی هم انداختم داخل چایم و 

در حالی که داشتم از عطر و بوی چای و گل لذت 

میبردم به یکی از خانم ها گفتم برویم باال. تعارف 

 کردم برایش چای بریزم گفت میل ندارد.

دیم ادیب به صندلی اش تکیه داده بود و در را باز کر

یقه ی باالی پیراهنش را باز کرده بود. با داخل 

رفتنمان صاف سرجایش نشست. نگاهی به چای توی 

دستم کرد، حواسم نبود برای او هم بریزم البته معموال 

 قهوه میخورد نه چای.

 _میل دارین؟
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 _یکی هم برای من می آوردی خب.

خسته شده بود که به من هم غر آنقدر بی حوصله و 

 میزد، چای را روی میز مقابلش گذاشتم.

 _بفرمایین.

_خودت چ... این چیه توش افتاده؟ برای همین دادی 

 به من؟

 لبخندی زدم. 

 اگر ، داره  _ گل محمدیه خودم انداختم عطر خوبی

 .کنم عوض برم ندارین دوست

ازخوردن  سرش را به معنی نه تکان داد. دیدم که قبل

 بو کرد و بعد به سمت دهانش برد.

 _ آقا برای ناهار میمونین؟



 

Romanzo_o 669 

نگاهی به ساعت مچی اش کرد. دستی به گردنش 

 کشید.

 _آره امروز که عالف شدم ناهار میخورم میرم.

 خانم ادیب پرسید نتیجه چیشد؟

_نتیجه فقط خسته شدن من شد، حنا یه چای برام 

 ز توش.بیار، از اون گل ها هم بندا

من و خانم ادیب با تعجب نگاه کردیم تا ببینیم حنا 

 کجاست.

 _هیچ کدوم رو قبول نمیکنین؟

 امیرمسعود من را نگاه کرد.

_چندنفرشون خوب بودن به نظرم یه بار دیگه بیان 

 شما خودتون هم صحبت کنین.
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امیرمسعود واکنشی نشان نداد خانم ادیب با سرتایید 

 کرد.

 واهرت چیشد؟_خواستگاری خ

در موردش به خانم ادیب گفته بودم، خیلی وقت بود 

که دیگر خیلی چیزها را برایش تعریف میکردم شاید 

  از وقتی که در مورد ناهید گفته بودم...

در مقابل امیرمسعود معذب بودم برای تعریف کردنش 

اما حس کردم اگر بگویم بعدا تعریف میکنم ممکن 

 است بدبرداشت کند.

همین دلیل حضورش را نادیده گرفتم و برای خانم  به

ادیب از شاهکار نورا گفتم. خانم ادیب هم تا 

 میتوانست خندید.

 _دیوانه چو دیوانه ببیند خوش آید.
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 نگاهی به ادیب کردم که این را گفت.

_فقط خودش و دوستهاش نیست خواستگارهاشم 

 دیوانه ان.

کلش با نورا حاال که اصل قصه را میدانست باز مش

 چه بود؟

 _حنا رفتی چای بکاری؟

حنا با یک سینی به ستمان آمد ، سرش را پایین 

انداخته بود اما لحظه ای که چشم هایش را دیدم 

 متوجه شدم گریه کرده است.

 _گریه کردی؟

به جای جواب دادن به سوال ادیب فقط شانه اش را 

 باال انداخت.
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 چراگریه کردی؟ _ تو همون استکان ها میاوردی،

 _بدین عوض کنم .

 _اول جواب سوال من رو بده. چراگریه کردی؟

حنا خواست استکان را بگیرد اما امیرمسعود دستش را 

 به عقب برد و با اصرار منتظر جوابش ماند.

 _هیچی.

_برای هیچی گریه کردی؟ یا چون گفتم برام چای 

 بیار؟

 حنا دوباره گریه اش گرفت.

 باهام مثل یه خدمتکار برخورد میکنی._چون 

من تعجب کردم چه برسد به خانم ادیب. اما انگار 

امیر مسعود حنا را خوب میشناخت. برای اینکه 
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تنهایشان بگذاریم به خانم ادیب گفتم دوست دارد 

 تخته نرد بازی کنیم؟
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مدتی بود از آرمان و نورا یادگرفته بودمش و وقتی در 

خانم ادیب گفته بودم، گفته بود همیشه موردش به 

دوست داشته است امتحان کند اما هیچ وقت فرصتش 

پیش نیامده، و من روزی که با آرمان و نورا برای 

خرید رفته بودیم به بهانه ی عید و عیدی برایش تخته 

نردی خریدم. بی نهایت خوشحال شده بود. همان 

شده بود روز به او یاد داده بودم اما دیگر فرصت ن

بازی کنیم. امیرمسعودی که انگار از این تخته ی نرد 

خبر نداشت از گوشه ی چشمش با تعجب به من و 

 مادرش نگاه کرد.
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درحال بازی بودیم که به سمتمان آمد و باالی سرمان 

  ه بود.کرد حل حنا با را مشکل  ایستاد گویا

 _این از کجا اومده؟

 منظورش از این تخته ی نرد بود.

 _عیدی نگاه بود برای من.

_خوش به حالت، پرستارت ابزار قمار برات هدیه 

 میگیره.

 باتعجب گفتم.

 _قمار؟

 پوزخندی زد.

 _تو باغ هم نیست خانم.
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نمیدانستم با تخته نرد قمار میکنند، هرچند پاسور هم 

 میتوانست برای بازی و قمار استفاده شود.

 _با حنا صحبت کردی؟

 استرس کنکورش حساس شده._بخاطر 

_امیرمسعود جوری برخورد نکن که فکر کنم متوجه 

 نمیشی.

عصبانی مادرش را نگاه کرد به بهانه ای این که 

 صدای گوشی ام را شنیدم تنهایشان گذاشتم.

حساسیت های خانم ادیب روز به روز نسبت به حنا 

بیشتر میشد ،بحثشان با مادرش طوالنی تر شد حتی 

نسبتا باال رفت. اما به اتاق رفتم تا حتی  صدایشان

شنونده ی مسئله ای که به من ربطی نداشت نباشم. 

 ماه بانو که برای ناهار صدایم کرد ازاتاق بیرون رفتم.
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_شما تو اتاق حواست به مادره؟ معیارت برای 

 انتخاب پرستار همین بود؟

دلخوری اش از مادرش و حنا را میخواست سر من 

مادرش با دلخوری اسمش را صدا زد. اما  خالی کند؟

من چیزی نگفتم اگر او اینقدر ضعیف بود که 

نمیتوانست عصبانیت خودش را کنترل کند دلیلی 

نداشت من هم مثل او برخورد کنم. حتی احساس 

کردم منتظر است من جوابش را بدهم و او هم پی 

 بحث را بگیرد.

 خورد حناتنها کسی که با اشتهای کامل غذایش را می

بود. بقیه فقط داشتند با غذای موجود در بشقابشان 

 بازی میکردند.

_ _ _ _ 
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_ خانم جون میترسه این همه بمب خریدین که چی 

 بشه نورا؟

_چند روزه کل شهر دارن بمب میترکونن خانم جون 

 اونهارو نمیشنوه؟

 _برای هرچیزی یه جوابی داشته باش خب؟

 _خب.

چهارنفره ی ما با شوخی های آرمان چهارشنبه سوری 

و نورا خیلی زیبا بود. آرمان ابتدا یک آتش کوچک 

درست کرد و دست خانم جان را گرفت و مجبورش 

کرد از روی آتش بپرد. زن بیچاره با ترس و لرز از 

گوشه ی آتش قدمی برداشت، آتش را که بزرگتر 

کردند آمد سراغ من، آنقدر به زور دستم را کشید که 

هایتا جیغم درآمد. با نورا کلی به ترس من خندیده ن
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بودند. برای روشن کردن بمب ها خانم جان را 

فرستادند داخل ، خواستم من هم بروم اما آرمان 

اجازه نداد. به خانم جان گفتم صدای تلویزیون را 

 زیاد کند تا از صدای بمب ها نترسد.

 نورا: میخوایین بریم تو کوچه؟

 ر کنم کل محله بیرون باشن. آرمان: آره فک

حق با آرمان بود اکثرا بیرون بودند، حتی سحر خانم 

هم دم در بود با دیدن ما سریع به داخل رفت چند 

ثانیه بعد با عابد آمدند بیرون. خنده ام گرفت دیدم که 

 نورا هم متوجه شده و دارد میخندد.

 _خدایی خیلی اوسکوله.

روشن بود آرمان را صدا پسری از دور چند آتشی که 

کرد که برویم پیششان. آرمان دستش را روی کمر 
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نورا گذاشت تا جلو برود و دست من را هم در 

 دستش گرفت تا درنروم و رو به عابد گفت.

 _عابد توام بیا.

نورا بی تعارف از اینکه عابد میبیند چشم غره ای 

 برای آرمان رفت. اما عابد لبخندی زد و چیزی نگفت.

 _آرمان من کجا بیام؟ با نورا برین.

 _من بدون آبجی خانمم جایی نمیرم.

تا رسیدیم دور آتیش به آرمان گفتم محال است من از 

روی آن آتش بپرم مگر من سیاوش* بودم که رد شوم 

 و اتفاقی برایم نیفتد! 
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آرمان با خنده من را دست عابد سپرد و رفت پیش 

ش پسرها بود. این دختر از بقیه، نورا قبل از آرمان پی

 چیزی ترسی نداشت البته خوب هم بود... 

_اگر میخوایین شما هم برین پیش آرمان و نورا من 

 اینجا واستادم.

 _تماشاش برام لذت بخش تره.

نپرسیدم تماشای آتش و بازی یا نورا. چون تا جایی 

که من میدیدم مسیر نگاهش فقط به نورا بود. گوشی 

ام را برداشتم و از نورا و آرمانی که دست در دست 

هم میخواستند از روی آتش رد شوند فیلم گرفتم. 

نورا تا من را دید به سمتم آمد، چشم غره ای دیگری 

 ه هایش هم معلوم نبود. به عابد رفت. دلیل چشم غر

 _فیلم گرفتی؟
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 _آره.

 _بده ببینم.

 گوشی را از من گرفت.

_تاریکه، کاش گوشی خودم رو میاوردم کیفیت اون 

 بهتره.

عابد گوشی اش را از جیبش بیرون آورد و به سمت 

 .گرفت  نورا

 _میخوایین با گوشی من بگیرین.

تاد افنورا خواست بگوید نه اما تا چشمش به گوشی 

 رو به من گفت.

 _باشه با ماله ایشون بگیر. 
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توضیحات: سیاوش یکی از شخصیت های شاهنامه 

ی فردوسی است، پسر کیکاوس شاه که برای اثبات 

 بی گناهی اش از آتش رد شد.
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نورا روی گرفت و سمت آرمان رفت. خنده ام را 

قورت دادم و به عابد گفتم من بلد نیستم و خودش 

 زحمتش را بکشد.

 _اا نگاه جون توام اینجایی؟ سروی خانم چطوره؟

همسایه ی خانم جان بود، همسایه ها خانم جان را 

 سروی خانم صدا میکردند.

 اسم اصلی اش سروناز بود. 

 _ممنون سالم دارن.
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 کمی نزدیک تر آمد و آرام گفت.

_پسر سحر نیست؟ فکر میکردم نورای شما را 

رو. راستی مگه کارهای طالقت تموم میخواد نه تو 

 شد؟ 

عابد شنید ... یک قدم از من فاصله گرفت. نگاهی 

کردم ... پسرک بیچاره ترسید من مطلقه را به نافش 

 ببندند.

_بله خواستگار نورا هستن اما فکر نمیکنم اینجا جای 

 صحبتش باشه.

از لحنم متوجه شد دوست ندارم بیشتر از این با او 

 . سری تکان داد و رفت. صحبت کنم

 ریلکس خیلی نورا ، آمدند سمتمان به آرمان نورا و

 ردیگ من. ببیند را فیلم تا گرفت را عابد گوشی



 

Romanzo_o 684 

 میروم گفتم نداشتم را شادی و جمع آن ی حوصله

 .گرفت را دستم ساق آرمان خانه،

 _وایستا چیشد؟

 نورا سرش را از گوشی بلند کرد.

 _اون زنیکه چیزی گفت؟

 _نورا زشته!

عابد: امیدوارم برخورد من ناراحتتون نکرده باشه ، من 

فاصله گرفتم تا در مورد شما کسی فکر بدی نکنن نه 

 خودم.

 نورا و آرمان نگاهش کردند.

 نورا: چیشد مگه ؟
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عابد نگاهش کرد پسرک بیچاره مانده بود چه جوابی 

ن نشابدهد. اما اینکه متوجه شده بود هوش باالیش را 

میداد و اینکه عذر میخواست ادبش را. اما از او 

دلخور نشده بودم. اینکه وسط جشن و سرور از 

 زندگی متالشی شده ام سوال میشد برایم شیرین نبود.

 نورا عصبانی خطاب به هردوی ما گفت.

 _میگید یا برم از خودش بپرسم.

 _چیزی نیست نورا زشته خانم جون اینجا آبرو داره.

ی هر زری زد ما جواب ندیم آبروی خانم جون _هرک

 حفظ میشه؟

من حریف زبان نورا نمیشدم بیخیال رو گرفتم به 

 خانه بروم که آرمان دستم راگرفت.
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 _وایسا ماهم بیایم، نورا بیا. عابد میمونی؟

عابد بیچاره بخاطر نورا آمده بود حاال کجامیخواست 

خانه ی سحرخانم بماند. نورا تا دم در غر زد ، به در 

 که رسیدیم گوشین عابد را داد به خودش.

_تو تلگرام واسه خودم فرستادم اینترنتت رو روشن 

 کن برام بیاد.

 تا داخل حیاط رفتیم.

آرمان: میفرستاد برای من برای چی شماره ات رو 

 دادی؟

_آیدیم رو زدم ، بعدشم اوسکوله بابا این ، عمرا پیام 

 بده مزاحم شه.

  این میگن ادب و احترام نه اوسکول بودن._به 
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اما مگر نورا گوش شنوا داشت. بیخیال داستان نشدند 

حتی خانم جان را هم به جانم انداختند تا ببینند چه 

 شده و همسایه اش چه گفته است.

حاال دیگر فقط نورا نبود، آرمان هم از جایش بلند شد 

 و گفت می رود جوابش را بدهد. که خانم جان

 . شد آرام کمی آرمان زد که حرفی  با

_ بانیت بدی نگفته، نگاه رو واسه داداشش زیرچشم 

 دارن برای همونه.

نورا: عباس میدونست بخت دختراش تو همین خونه 

اس زودتر بیرونمون میکرد. حاال میخوان بیان 

 خواستگاری؟ چیکاره اس شازده؟

 _نه فعال گفتم دست نگه دارن.

 _چرا؟
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رت مگه چند وقته جدا شده که بخواد اینقدر _خواه

 زود ازدواج کنه.

  آرمان: ایول خانم جون.

به سمتش خیز برداشت و محکم بغلش کرد و گونه 

ی خانم جان که مثل نورا برجسته بود_ در واقع نورا 

 از او به ارث برده بود_ گازی زد.

 _روشن فکر من.

ش آرمان خانم جان جیغ بانمکی کشید و با خنده گو

 راکشید. 

آرمان در اتاقش بود و نورا مشغول گوشی اش، داشتم 

 میز شام را میچیدم.

 _برادرش یه بچه دارم برای همین بهت نگفتم.
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 با تعجب گفتم.

 _متاهله؟

 زنش فرار کرده.-

 _فرار کرده؟کجا؟

 خانم جان یک استغفراهلل گفت.

 _انگار با یه مرد دیگه فرار کردن.

 کی؟نورا: 

 خانم جان: هیشکی.

نورا: مگه من بچه ام قایم میکنی، زن کی با یه مرد 

 دیگه فرار کرده؟

 _برادر همین خانم.

 نورا با تعجب خانم جان را نگاه کرد.
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_منم گفتم قضاوتشون کردم عجب آدم های با 

فرهنگی ان که مهم نیست براشون نگاه قبال ازدواج 

 هیچ، زن فرار بده است.کرد. نگو یارو زن داره که 

_طالق گرفته بعدشم زنش فرار کرده این بنده خدا 

 چه تقصیری داره؟ 

 _به یه جا رسونده که زن بیچاره فرار کرده.

چه خوب بود که نورا همان که داستان را میشنید 

  انگشت اتهامش به هم جنس خودش برنمیگشت.

 بیاد_خانم جون، رو ندی ها ، باز پسر سحر اوسکوله 

 و نیاد مشکلی پیش نمیاد.

 _جوابشون رو کی میدی؟
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_جواب دادم دیگه خانم جون، چه جوابی بدم. مراسم 

هم فرمالیته جاست فور یو بود. آرمان بپر بیا شام 

 حاضره.

 آرمان: آبجی تا کی میری سرکار؟

 _نمیدونم چطور؟

_میگم نظرتون با یه مسافرت چند روزه با این پراید 

 غون من چیه؟درب و دا

 نورا: من موافقم.

 هردو من و خانم جان را نگاه کردند.

 _خانم جان میتونی بشینی؟ اذیت نمیشی؟

 _نمیدونم!
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نورا: خانم جون، تو بغل من میشینی، جون خودم رفاه 

کامل رو برات فراهم میکنم. یعنی راحتتر از بغل 

 آقاجون خدابیامرز. 

جان به شوخی  همگی با حرف نورا خندیدیم خانم

 گفت چشم سفید.

 _منم باید با خانم ادیب صحبت کنم.

 _پرستارها چیشد؟

 _موند برای بعد عید.

 نورا: نمیری شرکت ادیب؟
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 _مرددم.

 _چرا بخاطر اخالقش.
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 سرم را تکان دادم.

 خانم جان: این بنده خدا اینقدر بداخالق؟

 _بداخالق واسه یه لحظه اشه خانم جون، سگ

 اخالقه.

سرم را تکان دادم، تذکرها هم در مورد نورا به جایی 

 رسید.نمی

_ _ _ _ 

هرچه خانم جان گفت روز اول عید را در خانه باشیم 

تا اگر کسی آمد، شرمنده نشود، اما نورا و آرمان قبول 

نکردند. راهی کاشان شدیم تا از آنجا هم به هرجایی 

 راندآرمان ماشین میکه باد و مسیر ما را ببرد. گاهی 

 گاهی من...
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پشت فرمان بودم و آرمان و نورا در صندلی عقب 

عه کردند، که یکدفنشسته بودند داشتند باهم بازی می

 نورا جلو آمد و سرش را بین دو صندلی جای داد.

_میگم، ما چرا از همون بچگی از عباس جدا نشدیم؟ 

 بودمخدایی هرجور حساب میکنم، تا وقتی خونه اش 

زندگی نداشتم. تا حاال اینقدر حس راحتی و آزادی 

نداشتم، خانم جون ببخشینا از وقتی از خونه عباس 

 بیرون اومدم حتی غلط اضافی هم نمیکنم.

خانم جون خندید، نورا دیگر بابا نمیگفت، هر موقع 

 حرفش پیش می آمد میگفت عباس!

 _مگه چیکار میکردی ؟

 همون کار._هرچی میگفتن نکن، دقیقا 



 

Romanzo_o 695 

حرفش در ظاهر شوخی بود اما اصل حرفش شوخی 

 نبود... بلکه حقیقت بود، حقیقتی تلخ...

_ما اگر زودتر میومدیم پیشت نگاه هم به زور شوهر 

 دادن. نه نگاه؟نمی

از آینه نگاهش کردم... حاال دیگه ظاهر حرفش هم 

شوخی نبود... چشم هایش ابری شد و کم کم شروع 

دن. آرمان تا متوجه شد دستش را دور کرد به باری

شانه اش انداخت و بغلش کرد. پر شده بود... پر شده 

 بود از ترک شدن، تنها ماندن، محدودیت از گله...

هرچه پول داشتم را گذاشتم وسط، تا هرجا نورا و 

آرمان بخواهند برویم، هرچه خواستند خرید کنند، ما 

از لوم نبود باولین بار بود چنین سفری داشتیم، مع

فرصت باشد، پولی باشد... عمری باشد. خانم جان 
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میگفت فکر فردا کنید و قناعت کنید اما گفتم کاری 

نداشته باشد، حتی هتل های انتخابیشان مغایرت 

 شدیدی داشت با ماشینی که سوارش بودیم.

توانستیم ماشین آرمان نورا اعتراف کرد، با آن پول می 

را عوض کنیم، من هم دقیقا برای اینکه ماشینی بخرم 

داشتم آن پول را جمع میکردم، جز خرید های خانه و 

پول جیبی که به آرمان میدادم، خرید و خرج دیگری 

 نداشتم...

 _میگم اوسکوله میگین نه!

 ی هتلی در شیراز بودیم.همراه آرمان و نورا در کافه 

 _کی؟

_عابد دیگه، از وقتی آیدیم رو داره، زرت و زرت تو 

 صفحه ی منه.
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 آرمان: پیام میده؟

_نه بابا، میگم اوسکوله! معلوم نیست به چی زل 

 میزنه.

 _ازکجا میفهمی؟

_تو صفحه ی چت بودنی این گردالی سبزه کنارش 

 نشون میده.

 نگاهی کرد.آرمان گوشی را گرفت و 

_حاال اون شب گوشیش رو گرفتم فیلمه رو تلگرام 

کنم، یه دور تلگرام رو باال پایین کردم، چهار پنج تا 

 چت بیشتر نداشت، یه گروه هم عضو نبود.

 _خب؟ 
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_نگاه چی میگی؟ کی تو این دور و زمونه میتونه 

 اینقدر اوسکول باشه. 

 ._من حتی اون برنامه ای که میگی رو ندارم

 _تو خوشت نمیاد.

 _احتمال اینکه اونم خوشش نیاد وجود نداره؟

 گوشی اش را روی میز انداخت.

 _تو چرا اینقدر طرفدار اونی؟

_من طرف کسی نیستم، فقط میگم خوب نیست 

اینقدر راحت به آدمها فحش میدی، هرجور دوست 

 داری خطابشون میکنی چون شبیه تو نیستن.

باشن... ول کن چرا بحث میکنیم _من نگفتم شبیه من 

 وقتی آخرش حرف خودت رو میزنی.
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 _من حرف خودم رو میزنم؟

_آرمان تو بگو، دیدی تاحاال نگاه چیزی رو قبول 

 کنه؟

آرمان نگاهی به من نگاهی به نورا کرد، میترسید 

طرف یکی از ما را بگیرد. نورا بی توجه به او ادامه 

 داد.

و دیدی، مگه دروغ گفتم _االن رفتی همین ادیب ر

 سگ اخالقه؟

 _بد اخالقه درست اما تو داری فحش میدی بهش.

 با دستش یک ضربه دیگر به گوشی اش زد.

 _فحش نمیدم، دارم میگم شبیه چیه.
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آرمان خندید و خنده ی او ما را هم بخنده انداخت. 

نورا سری تکان داد و گوشی اش را برداشت و تا 

 ک وای محکم گفت.چشمم به صفحه خورد ی

 _ وای وای وای، رفته برای عابد.

 با آرمان همزمان گفتیم.

 _چی؟

 _دستم خورده ویس ضبط شده.

سریع برداشت تا پلی کند ببینیم نامی از عابد بردیم و 

 آن قسمت ها هم ضبط شده است یانه.

 آرمان : گوش داده؟

 _آره.

 _چیزی نگفت؟
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 _نه! چی بگم؟

 خورد._بگو دستم 

_وای االن میگه تو صفحه ی من پالسه که دستش 

 خورده، اه، اه اه. چیکار کنم؟

آرمان: باشه حاال ول کن، اصال چیزی نگو، میفهمه 

 اشتباهی فرستادی.

 نورا نگاهم کرد تا من هم نظری بدهم.

 _بنظر من یه چیز بگو. هیچی نگفتن بد نیست؟

اشت، شی را بردنورایی که بیشتر با من موافق بود، گو

چند نفس عمیق کشید، تایپ کرد و بعد پاک کرد. از 

 رود بیرون، هوایی بهروی صندلی بلند شد و گفت می
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سرش بخورد بتواند جمله ای بنویسد. آرمان با خنده 

 ای به شیطانی گفت.

 _میگن همه چی با یه اشتباه شروع میشه.

 خندیدم.

 _چپ و راست به بنده خدا میگه اوسکول!

_آمارها ثابت کردن همیشه عاشق اونی میشی که 

 فکرش رو نمیکردی.

 خندیدم، نورا عاشق عابد شود!

 _ و این آمار فوق العاده چطور دست شما رسیده؟
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 _تجربه های شخصی و تجربه ی اطرافیان! مطمئنی؟

 _از چی؟
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 _میری شرکت یارو؟

_برام فرصت خوبیه، اگر نتونم اخالقش رو تحمل 

کنم، برام میشه تجربه ی کاری. غیر از این نورا راست 

میگه خوش حسابه، اوایل که ماه بانو چند روز سفر 

بود و من سفارش ناهار داده بودم، پول غذایی که 

 خودمم خورده بودم رو بهم داد.

 _فقط بداخالق؟

 چشمکی زده و گفت. 

 _از این مشکل ها نداره؟

چشمک میزد، لبخندی  یاد دوستش افتادم که در کافه

 زدم. 

 _نه، من چیزی ندیدم.
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 _خب پس، همه که قرار نیست خوش اخالق باشن.

 _آرمان.

 _جان؟

 _دوست داری ماشینت رو عوض کنی؟

 _آره، چطور؟

 _یعنی اذیت میشی...

_آهان از اون جهت نه، کلی کارم رو راه میندازی، 

 دادی.هربارشم از تو ممنونم، تقریبا همه رو تو 

 لبخندی زدم، و دستی به صورتش کشیدم. 

_هیچ وقت نتونستیم جای پدر و مادرت باشیم، اما 

اینو بدون خیلی دوست داریم، خیلی زود یکم میدم 

 دستت میتونی عوضش کنی باشه؟
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بلند شد، صندلی کناری ام را کشید، دستم را گرفت و 

 بوسید.

ن از اون ها _مامان و بابای دوستهام رو که میبینم، م

 خوش شانس ترم آبجی، حتی سه تا مامان دارم.

 دانم چرا اما پرسیدم.نمیدانم، نمی

 _هیچ وقت درمورد پدرت کنج...

 اخم کرد، دستش سرد شد. 

 _نه، هیچ وقت.

 بلند شد.

 _بریم حاضر شیم کم کم بریم بیرون.

 _ _ _ _ 

 _خوش اومدین.
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مالقات داشتم. تشریف _ممنون، با آقای ادیب قرار 

 ندارن؟

 _اسمتون؟

 _والی.

گوشی را برداشت و به امیرمسعود خبر داد، اما او 

گفته بود نیازی نیست به دیدن او بروم، راهنمایی ام 

 کرد پیش فرد دیگری.

آقای جوان کت و شلوار پوشیده، عینکی به چشم 

داشت، شبیه هنری کویل بود وقتی نقش سوپرمن را 

رد. البته زمان هایی که در دفتر روزنامه بود کبازی می

 نه وقتی با آن لباس آبی رنگ پرواز میکرد.

_آقای اکباتان، ایشون خانم والی هستن، دکتر ادیب 

 گفتن، باهاتون هماهنگ کردن.
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 دانستم دکترا دارد.دکتر؟! نمی

 _بله بفرمایین خانم.

روبرویش نشستم، حواسش به کامپیوترش بود. 

ده دقیقه بود زل زده بودم به دیوارها و وسائل نزدیک 

 روی میزش.

 _خب خانم واال؟

 _والی.

 _بله، حسابداری خوندین؟

در مورد رشته، دانشگاه و دوره ای که چند ماه پیش 

طی کرده بودم پرسید. گفت مدتی است یک کمک 

دست میخواسته، برای کارها و چند نفری که آمده 

آزمایشیشان تایید نشده اند، چیزی اند، بعد از هفته ی 
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از رئیس بزرگ کم نداشت. اما حداقلش از این 

 خوشحال شدم که واقعا نیرو الزم داشتند.

اتاق کوچکی بود، اما میز اختصاصی برای من نزدیک 

پنجره بود. میز او جلوی دیوار روبه رویی و در 

جلوی در بود. هرچه توضیح داد آخرش گفت متوجه 

له گفتم. بعد از تمام شدن توضیحاتش شدی من یک ب

 گفت.

_امیدوارم این یادداشت نکردنتون و بله گفتنتون، ختم 

 نشه به اینکه هر سی ثانیه یه سوال بپرسین ازم.

این ها همگی اعصاب نداشتند، فقط ادیب نبود، نورا 

 این جا یک دقیقه هم دوام نمی آورد.

 ین بود، فکرکاری را برای شروع دستم داد، اما نکته ا

تواند لذت بخش تر میکردم کار در یک شرکت می
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باشد، اما منی که به خانم ادیب، هم صحبتی اش و 

فضای خانه اش عادت کرده بودم، وقتم را با گذراندن 

در یک اتاق چند متری با یک مرد نسبتا بد اخالق، 

 رسید. طاقت فرساتر به نظر می

م بعد از اینکه من هفتمین روز فروردین خود را آن ه

یک هفته ی فوق العاده سپری کرده بودم را باید 

 اینطور طی میکردم.

 _چیز جالبی پشت پنجره است؟

 _آسمون.

 _بعد از اتمام کارتون میتونین زل بزنین بهش.

 _تموم کردم.



 

Romanzo_o 710 

ابرویی باال برد، اما سریع قیافه ی خودش را حفظ 

 کرد.

 _بفرستین برام.

 _فرستادم.

توانستند به سوتی که نورا و آرمان بودند تا میاگر 

 خندیدند، نگاهی کرد.داده بود، دست کم یک ربع می

_بسیار خب، کار جدیدی رو براتون ارسال میکنن، 

اون فایل اسفند ماه رو بردارین و اطالعاتش رو وارد 

کنین. چون کامل توضیح ندادم، سوالی داشتین 

 فردا.بپرسین، حس میکردم بمونه برای 

شود یک استکان من تنها سوالم این بود، که اینجا می

 چای خورد یا نه!
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 _آقای اکباتان، دکتر صداتون کردن به دفترشون.

تا اکباتان بلند شد رفت، سریع پیش همان خانم رفتم 

و پرسیدم میتوانم چای بخورم. لبخندی زد و 

راهنمایی ام کرد به اتاقی که یک درب شیشه ای و 

داشت. بسیار تمیز، بسیار شیک و بسیار زیبا.  کشویی

محو اتاق شدم! انواع قهوه ها، چه فوری چه غیر آنجا 

 بود. چند نوع چای کیسه ای!

آب داغ بود، فنجانی برداشت، یک چای کیسه ای، 

شکالتی از همان قفسه ها کنار فنجان گذاشتم و 

برگشتم به اتاق، چای در فنجان به انداز ه ی چای 

چسبید، اما همین هم از نظرم غنیمت ی نمیاستکان

 جنگی بود.
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کار جدید آقای اکباتیان سخت نبود، طوالنی و کمی 

حوصله سربر بود، اما خب این کار، کار یک دستیار 

شد. اینطور نبود که فکر کنم کاری را به محسوب می

 من داده است تا بیخیال شوم.

 یظهر بلند شد و گفت وقت ناهار است، گفتم چیز

نمانده برای روی چهاردهم را وارد کنم اما قبول 

 نکرد.

_به موقع غذا بخورین و استراحت کنین تا انرژی 

 کافی داشته باشین.

94  

چه باید میخوردم؟! از این هم اطالعی نداشتم. اکباتان 

قبل از من بیرون رفت، من در سالن از همان خانمی 

 دانستم پرسیدم.که اسمش را نمی



 

Romanzo_o 713 

ن غذا خوری داریم، اما بخاطر عید تعطیله، در _سال

واقع خیلی از کارمندها هم نیستن، برای کسایی که تو 

 دفترن ناهار سفارش میدیم.

 _باید صبرکنم تا ناهار سفارش بدین؟

_نه عزیزم، تو اتاق کنفرانس غذا میخوریم این چند 

 روز رو.

چه جای خوبی را اختصاص داده بودند. اتاق را 

داد، یک طرف ظرف یک بار مصرف غذا بود   نشانم

روی میز و جلوی هر صندلی، طرف دیگر نوشیدنی و 

ظرف های کوچک دربسته که یا ساالد بود یا ماست. 

 وقتی نشستم متوجه شدم ماست و زیتون است.

آقای اکباتان همراه دو خانم دیگر مشغول غذا خوردن 

 بودند، سالمی به جمع کردم و نشستم.
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 ر جدیدته مهیار؟_دستیا

حاال عینکی به چشم نداشت، خوش قیافه تر به نظر 

رسید. از آن چهره ها که نورا دوست داشت، می

 خصوصا که عاشق هنری کویل بود.

 _آره.

_اینم رد کنی دیگه دست دکتر ادیب رو هم بستی در 

 رد کردن دستیار.

 خانم دیگر گفت.

نیست _باز پرستار مادرش گذاشته رفته معلوم 

 چیکارشون میکنه.

خواستم بگویم من به خواست خودم ادامه ندادم و 

ربطی به ادیب ندارد اما قبل از اینکه دهان باز کنم، 



 

Romanzo_o 715 

فرد دیگری از پشت سرم جوابش را داد. کسی نبود 

 غیر از خود ادیب.

_تصمیم دارم با توام همون مارو بکنم، بعد متوجه 

 میشی که چجوریاست.

از ترس بود یا خجالت غذا پرید به دخترک بیچاره 

گلویش و شروع کرد به سرفه کردن. به احترامش بلند 

شدم و گفت نیازی نیست. صندلی کنار من نشست و 

 بی توجه به بقیه شروع کرد به خوردن غذایش.

 _میخوای تا ناهار بخورم منو تماشا کنی غذا نخوری؟

نگاهش کردم، حواسم به دست های او بود نه 

ش. آن هم ناخودآگاه بود، اصال ذهنم اینجا صورت

 نبود.
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_نه ببخشین، فکرم جای دیگه ای بود، ناخودآگاه زل 

 زدم.

 _چطوره؟

 رو به اکباتان پرسید.

 نگاهی به ساعتش کرد.

 _تو این چهارساعت خوب بوده.

 چقدر راحت بودند، انگار نه انگار خودم آنجا بودم.

 _مادر گفت امروز میری دیدنش؟

 _بله.

_چند نفر قراره بیان برای مصاحبه، نیستم خودت 

حلش کن، اگر اوکی بودن، یادداشت کن به اضافه ی 
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اون چهارنفر البته به جز یه نفرش که گفتم نخ میده 

 رو حذف کن.

اکباتان با خنده گفت کی نخ میده؟ نگاهش کردم 

واقعا خوش چهره بود و خنده ی جذابی هم داشت. 

دادم تا اینطور به یک مرد غریبه زل سرم را تکان 

 نزنم.

 _از این پرستارها.

 یکی از خانم ها گفت.

_آقای دکتر تو اقوام ما هم کسی هست مدت طوالنی 

کار پرستاری میکرد اگربخوایین معرفی کنم، چیز 

خاصی مد نظرتونه؟ منظور توانایی هاش یا کارهایی 

 که باید انجام بده.

 ن اشاره کرد.ادیب خیلی ریلکس به م
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 _شبیه این باشه.

  من با تعجب نگاهش کردم چه برسد به بقیه.

 _چهره اش؟ 

 _مگه تو پرسیدی قیافه اش چه شکلی باشه؟

دختر بیچاره از سوالش پشیمان شد. بغل دستی اش از 

 من پرسید من پرستار بوده ام؟ 

 _بله حدودا شش هفت ماه پرستار خانم ادیب بودم.

 ادامه ندادین؟_پس چرا 

 جای من باز ادیب جواب داد.

 _چون فکرکرد این جاها ریختن.

 دیگر طاقت نیاوردم و با اخم گفتم.

 _بله؟
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 ی من پوزخندی زد.با بله

_بله! یعنی اینکه ناهارم کوفتم شد اگر نمیخوری برو 

 بیرون من سیگارم رو بکشم.

93 

قاشق او تحقیر کردن آدم ها را دوست داشت؟ یک 

بیشتر نخورده بودم اما بی هیچ کلمه ی دیگری بلند 

شدم و بیرون رفتم، احساس حقارت میکردم. به 

راحتی در مقابل کسانی که نمیشناختمشان تحقیرم 

کرده بود. باورم نمیشد بخاطر رفتار او گریه ام بگیرد، 

 نتوانسته بودم خودم را کنترل کنم.

 دم ادیب استپشت میز نشستم در اتاق باز شد، دی 

سریع دست بردم و زیر چشمم را پاک کردم. ظرف 

یک بار مصرف غذا دستش بود اما با دیدنم چشمی 
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ریز کرد. دقیق نگاهم کرد و جلو آمد ظرف را روی 

  میز گذاشت.

 _از گشنگی گریه کردی؟

 سرم را به سمت پنجره برگرداندم.

_بچه تر از حنایی، غذات رو بخور ندیدم دست 

 نزدی.

 اردد میکرد فکر االن بود؟ که از تر گستاخ او چه؟ او 

 دارد دیدم همینکه میکند؟ عذرخواهی یا دلجویی

 لسط در را غذا و شدم بلند سرش پشت بیرون میرود

 .ببیند که میخواستم هم من و. دید انداختم، آشغال

 .رفت بیرون و کرد من به نگاهی

هرچه که اکباتان به من داده بود را تمام وکمال انجام  

دادم، تحویلش داده و با یک خداحافظی بیرون رفتم. 
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باید میرفتم دیدن خانم ادیب اگر قول نداده بودم 

مسیرم را به خانه تغییر میدادم اما از بدعهدی بیش از 

 هر چیزی متنفر بودم.

  _خوش اومدی.

مهربانی داشت... سوغاتی با محبت بغلم کرد. قلب 

هایی برای همگی گرفته بودم حتی پسرش اما واقعا 

دوست داشتم هدیه ی خودم را در سطل آشغال 

بیندازم. به سلیقه ی نورا هدیه ها را خریده بودم 

سلیقه ی خوبی داشت. در این مورد میشد خیلی 

راحت به او اعتماد کرد هرچند هدیه های گران 

ماه بانو و حنا دوباری برایم هدیه قیمتی بودند اما هم 

ای گرفته بودند و هم اینکه ادیب ماه آخر عیدی 

معادل نصف حقوق ماهیانه ام برایم واریز کرده بود. با 
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توجه به مکالمه ی آخرمان و اعتراض خانم ادیب 

بابت عیدی که با حنا برایم خریده بودند، حس کرده 

بودم بودم به خاطر درخواست مادرش است ، گفته 

پس میدهم اما گفته بود روال همین است و حتی اگر 

مدت زمان کارم یک سال می بود معادل حقوق یک 

ماهم عیدی شاملم میشد. و همین شد نورا هر انتخابی 

داشت نه نگفتم. برای خانم ادیب یک عصای کارشده 

ی جدید؛ برای حنا یک پیراهن پرنسسی که از برق 

ند قرار گرفته است و چشم هایش معلوم بود مورد پس

برای ماه بانو روسری، چرا که همیشه به سر داشت. 

برای آقای ادیب یک کیف پول چرم انتخاب کرده 

 بود.
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_بیشتر سلیقه ی خواهرمه امیدوارم دوست داشته 

 باشین.

 ماه بانو: خیلی قشنگن ممنونم دخترم.

 _تو برای من عیدی گرفته بودی نیازی نبود.

 عیدی. _این سوغاتی نه

 _ممنونم نگاه جان، اما خوب به نظر نمیای.

 _روز اول کارم بود کمی خسته ام.

_ و معلومه امیرمسعود هم خیلی خوب ازت استقبال 

 نکرده.

لبخندی به حدس درستش زدم. گفت دلش از شیرینی 

های من میخواهد و از صبح ماه بانو خواسته بپزد اما 
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اجازه نداده است. خسته بودم اما دلش را نشکستم. 

 پیامی به آرمان دادم تا به دنبالم بیاید. 

میدانستم ادیب نیست و فعال نمی آید روسری و 

  مانتوام را از تن درآوردم.

ادیب گفت چند نفر میان برای مصاحبه، _آقای 

 نیومدن هنوز؟

ماه بانو معذب از حضور خانم ادیب در آشپزخانه 

گفت کسی نیامده است. اما چند دقیقه از سوالم 

نگذشته بود که کم کم یکی یکی پیدایشان شد. به 

خاطر اینکه مشغول درست کردن شیرینی بودم همه 

میفهمیدند به  گی راهنمایی شدند به آشپزخانه و تا

جای من قرار است شروع به کار کنند اولین سوالشان 

 این بود که آیا باید آشپزی کنند؟
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_همه رو حسابی ترسوندیم حاالاگه ماهم قبول کنیم 

 اونها رضایت نمیدن. حاال دوست داشتین؟

_پیری داره حساس ترم میکنه. حس میکنم با هیچ 

 کدوم نمیتونم هم صحبت خوبی باشیم.

 ه حالت شوخی به خانم ادیب گفتم.ب

_به نظر من دوتا چیز به شما کمک کنه، اینکه یا 

دوباره ازدواج کنین یا پسرتون رو مجبور کنین ازدواج 

  کنن و نوه دار شین.

خانم ادیب و ماه بانو خندیدند اما صدایی در جوابم 

 گفت.

_چشم پسرهات روشن، از خواستگارهای مادرشون 

 بیخبر بودن.
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امیرمسعود ادیب بود! تکیه به در به ما نگاه میکرد. من 

سریع چشم گرفتم اما تازه یادم افتاد روسری به سر 

ندارم. یک وای گفتم. خواستم رویش را برگرداند. 

 پوزخندی زد و داخل آمد.

 _امیرمسعود.

_من نگاهشم نمیکنم مادر من، ماه بانو یه چایی به 

  اون گل ها بنداز توش.من بده سر درد بدی دارم از 

بی توجه به او و پررویی اش بیرون رفتن و مانتو و 

شالم را پوشیدم. وقتی برگشتم قبل از اینکه بروم به 

 آشپزخانه شنیدم که گفت.

_پاتوق جدیده اینجا؟منتظرم ببینم به خاطر این 

پرستار شما دیگه قراره چه چیزهای جدید دیگه ای 

 ببینیم.
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 اذیتش کنی._امیر حق نداری 

 _اومده شکایت کرده؟ 

_پس اذیتش کردی! نگاه چیزی نگفته اما من پسر 

 خودم رو میشناسم، همه نارمیال نیستن.

صدای کشیده شدن صندلی را شنیدم و صدای نسبتا 

 بلند امیرمسعود.

_کافیه مادر من، داره پسر و عروست میاد، همین که 

 تحملشون میکنم بسمه.

92 

داشتم به داخل اما باهمان قدم با یک قدم بر

امیرمسعود سینه به سینه شدیم عقب کشیدم نگاهی به 

 روسری ام کرد و پوزخند دیگری زد و رفت.
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شیرینی هایم آماده بود هرچند خانم ادیب دیگر دل و 

دماغش را نداشت و من هم با تماس های بی وقفه ام 

 منتظر آرمان بودم که دیر کرده بود.

 بعد از شام میری. _عجله نکن

 _نه ممنون نگفت اینقدر دیر میکنه.

چیزی که در مورد ادیب متوجه شدم این بود که با 

وجود بداخالقی هایش یا حتی زود عصبانی شدن 

هایش برای دلجویی و آشتی پیش قدم میشد، بارها 

در مورد حنا دیده بودم و حاال حضور مجددش و 

 مادرش ...تالشش برای شوخی و دلجویی از 

_نگفتی حاال کی رو زیر سر داری که پرستارت داره 

 شوهرت میده.

 شیرینی ای از طرف برداشت گازی زد.
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 _اینم شیرینی خواستگاری حساب میشه؟

من جوابی ندادم چرا که اصال مخاطبش من نبودم اما 

خانم ادیب هم فقط لبخند زد. حنا هم پیدایش شد به 

امیر مسعود خبری از او  طرز عجیبی با وجود برگشت

 نبود.

_به به حنا خانم ، اوقور به خیر خوب خوابیدی؟ تو 

 خواب درس میخوندی؟

 _نمیدونم کی خوابم برد.

 _امشب چند ساعت دیر میخوابی و جبران میکنی.

حنا در جوابش چشمی چرخاند و همان لحظه 

 چشمش به سوغاتی که برای ادیب گرفته بودم افتاد.

 رو هنوز باز نکردی؟_سوغاتیت 
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سوالی حنا را نگاه کرد. حنا بلند شد و به جای 

امیرمسعود جعبه را برداشت و باز کرد و در همان 

حال خانم ادیب توضیح داد که من برای همه سوغاتی 

گرفته ام و او را هم از قلم نینداختم. حناکیف پول را 

دستش گرفته بود فکر میکردم میخواهد مسخره کند 

دیدن کیف دید جایی برای مسخره کردن ندارد.  اما با

 کیف را دست امیرمسعود داد.

 _سلیقه ی آبجیشه سلیقه ی خودش نیست.

در اوج روز بدی که گذرانده بودم این حرف و 

حرکت حنا نهایتا من را به خنده انداخت. این دختر 

چه تصوراتی نسبت به خودش و این مرد داشت؟ غیر 

رد من میکرد؟ همه برایم خنده از آن چه فکری در مو

دار بود. خنده ی هرچند بی صدایم از چشم ادیب 
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دور نماند. اما کیف را گرفت و نگاهی کرد و رو به 

 من گفت.

_خواستگاره آشناس که داری این همه براش تالش 

 میکنی؟

ابروهایم باال رفت، حنا کنجکاو پرسید چه 

هرچقدر خواستگاری و خواستگار چه کسی؟! آرمان 

هم که دیر کرده بود نهایتا موقع خوبی رسید با شنیدن 

تک زنگی که به گوشی ام زد از جایم بلند شدم. خانم 

ادیب قول گرفت باز به سر بزنم و من دوباره دلم 

نیامد دلش را بشکنم و گفتم سعی میکنم پنچ شنبه ها 

 که ساعت کاری ام کم است پیشش بیایم.

لی را در چشمش دیدم خوشحال شد من این خوشحا

و حتی با وجود رفتارهای بد پسرش پشیمان نشدم از 
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پیشنهادم. خداحافظی کرده و بیرون رفتم اما 

امیرمسعود دنبالم آمد حس کردم حرفی دارد به آن 

 اندازه ای مودب نبود که بخواهد بدرقه ان کند. 

 _پرستارهای امروز چی شدن؟

 نشون ندادن. _خانم ادیب تمایل خاصی به هیچ کدوم

_خانم ادیب همه رو با تو مقایسه میکنه که اگر 

 بفهمم چی میبینه.

 _خداحافظ.

_مهیار ازت تعریف میکرد، یادم نمیاد از کسی تعریف 

کنه. میتونی به کارت ادامه بدی، دیگه آزمایشی نیست 

  کارت.

    هرزمان دیگری بود خوشحال میشدم اما...
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 قدر بداخالق؟_چیشده آبجی خانم ما این

 _خسته ام.

 _چرا باز اومدی اینجا؟

 _به خانم ادیب قول داده بودم بیام دیدنش.

_میگم چه حکمتیه هرکی این آبجی خانم مارو میبینه 

 این همه مریدش میشه؟

 _چاپلوس، کجا بودی دیر کردی؟ 

 مکث کرد و گفت. 

 _ با بچه ها بیرون بودیم. 

 _دروغگوی خوبی نیستی.

 یعنی... _نه

 _اگر دوست نداری نگو آرمان.
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 سرم را تکیه دادم به صندلی و چشم هایم را بستم.

 _اما دروغ نگو، از چشمات میفهمم.

 _یه جا دارم کار میکنم.

تا این را گفت هردو چشمم را باز کردم و صاف 

 سرجایم نشستم.

 _کار؟ چه کاری؟

 _دوستم باشگاه داره، اونجا کار میکنم.

 تو باشگاه چیکار میکنی؟ _تو

 _کمک میکنم.

 _به چی دقیقا؟

 _آبجی کاره دیگه چه فرقی داره.

 _جواب من رو بده.
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 _سالن و دستگاه هارو تمیز میکنم.

 چشم هایم را بستم.

 _کار که عار نیست آبجی تو....

 _چیزی نگو آرمان.

تا خانه نه حرفی زدم و نه او کیزی گفت. کار عار 

اما آنقدرها نیاز مالی نداشتیم که بخواهد نبود، 

همیچین کاری کند  در شرایطی که مجبور باشیم، 

توانستم چیزی بگویم. ماهیانه اش را درست بود نمی

هم بیشتر از قبل کرده بودم، حتی در طول ماه هم 

بارها به او پول میدادم، مگر چه خرجی داشت که 

 کفاف نبود.
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ازه ی کافی کالفه بودم و حاال از دست آرمان به اند

باید حضور نابهنگام اختر را هم تحمل میکردم. تنها 

نبود مهسا و میثاق هم همراهش بودند. هردو با دیدنم 

با من روبوسی کردند هرچند میثاق همیشه این کار را 

میکرد اما از مهسا بعید بود. به اندازه ی نورا از من 

  یم هم نبود.بدش نمی آمد اما عاشق چشم و ابرو

 _خیرباشه؟

_میگه اومده عید دیدنی، ما سفر بودیم چند بار 

اومده. کلی هم دلخور که چرا خبر نداده ، عباس 

اینهارو جایی نمیبره حداقل تو ماشین جا بود یکی از 

بچه ها رو میبردیم اینقدر عقده ای نشن جایی رو 

 ندیدن.

 با تعجب نورا را نگاه کردم.
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خانم جون نبود تاحاال ده بار پرتش  _یعنی به خاطر

 کرده بودم بیرون.

 _خب چرا نمیرن کی اومدن؟

 آرمان هم به جمع ما در اتاق پیوست.

_نگاه خنگی این گفت اومدم عید دیدنی توام باور 

 کردی؟

 _پس چی؟

 _مهریه ات.

سری تکان دادم از تاسف. نورا تا نگاهی به آرمان 

 کرد.

 _تو چته؟

 کاره رو به آبجی گفتم._قضیه 
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 با دلخوری به نورا نگاه کردم.

_خدایی خیلی وقته بهش میگم بهت بگه خودش 

 نگفت من قایم نکردم.

 سالم جواب در که منی کرد صدایمان جان خانم 

فقط سرم را تکان داده بودم، وقتی پیششان رفتم  اختر

 اختر گفت.

هی رخوا_شما دخترها نمیخوایین بیاین از باباتون عذ

 کنین؟ 

 نورا: مگه تورو طالق داد؟ 

 اختر با اخم نگاهش کرد.

_روزی که تو رو طالق بده عذرخواهی که سهله 

 پاهاشم میبوسم.
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وقتی دیدم خانم جان چیزی به نورا نمیگوید من هم 

سکوت کردم. اختر همگی مارا عذاب داده بود، ماهم 

 به خاطر بابا تا جا داشت رعایت کرده بودیم.

_نگاه جان خوبیت نداره این همه با پدرتون قهر 

بمونین نورا بچه اس نمیفهمه تو که ماشااهلل عاقلی تو 

... 

_اختر برو سر اصل مطلب اینجا همه تورو میشناسن 

 واسه کی داری نمایش بازی میکنی؟

 میثاق: با مامان من درست صحبت کن.

 ه_ مگه چپ صحبت کردم؟ مامان تو کی به نگاه گفت

  نگاه جان این بار دوم باشه؟

 بهانه به باز آرمان اما نداشت جواب که حق حرف 

 .حیاط به برد و گرفت را میثاق دست ای



 

Romanzo_o 740 

مهسا: مامان راست میگه خب؛ برای گرفتن پول 

 خودمون هم باید منت بکشیم.

 نورا پوزخندی زد.

  _پولتون رو جا گذاشتین؟

برد و  برای مسخره کردنش دست در جیب هایش

خیلی اتفاقی بود شاید، یک هزار تومنی در جیب 

 شلوارش پیدا کرد، پرتش کرد به سمت مهسا.

_بیا اینم کاسبی آخر شبت، خداروشکر به گدایی هم 

 افتادی.

مهسا با عصبانیت تمام بلند شد و با فحشی به سمت 

 نورا رفت. اما جلویش پریدم و دستش را گرفتم.

 مهسا مراقب رفتارت باش. _اینجا خونه ی تو نیست
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با حرص دستش را از دستم بیرون کشید اختر هم 

 بلند شد و به سمت ما آمد.

 _من مراقب باشم یا خواهر هرزه ات؟

دهانم از حیرت چیزی که گفته بود باز ماند. اختر 

 بخاطر خانم جان با هشدار اسمش را صدا زد. 

_چیه خسته شدم همه زندگیمون شده این دوتا 

 ج***.

سیلی محکمی به او زدم. نه تنها مهسا بلکه اختر، نورا 

و خانم جان هم تعجب کردند. من همیشه خودم را 

کنترل میکردم ، بار آخر در خانه ی آنها از دستم در 

 رفت و حاال... دیگر نگاه همیشگی نبود.

_اختر خانم دست دختر و پسرتون رو بگیرین لطفا 

طی نه با شما نه با پدرمون برین بیرون ما دیگه ارتبا
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نداریم. بابا و خانم جون هم از وقتی بابا با شما 

ازدواج کرده بخاطر بی احترامی های شما رابطه ای 

 ندارن.

اختر مهسا را کشید کنار و رو به خانم جان که روی 

  مبل نشسته بود گفت.

_من بی احترامی میکنم ؟ من؟ نمیبینی ؟ این که 

ومدی میدیدی اون روز چطور چیزی نیست باید می

  پدرشون رو این دوتا چشم سفید زدن.

 بعدبرگشت سمت من.

_دروغ هم نگفته مهسا یه شهر از هرزگی شما 

 باخبرن.

خنده ی بی موقع نورا باعث شد نتوانم جواب بدم. 

 نورا مهسا را نگاه میکرد و میخندید.
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_مهسا ما راست میریم و راست برمیگردیم ، مامانت 

 میگه هرزه ، گه خوری های تو رو بدونه چی میگه؟

 قبل از دفاع اختر نورا رو به او گفت.

_عکس دخترت رو با چند تا پسر نشون بدم؟فیلم به 

قول خودش لب دادنش رو کوچه پشت مدرسه اش 

 رو نشون بدم؟

 روبه مهسا گفت. 

_ به عباس چی به اون نشون بدم؟ یا میخوای وایرال 

 کنم؟کنیم ،پخشش 

با نهایت حیرت نورا را نگاه کردم به این قیافه نمی 

آمد بلوف کند غیر از آن رنگ پریده و کپ کرده ی 

مهسا تاییدی بود. اما اختر باور نکرد یا نخواست باور 

کند. حمله کرد به سمت نورا اما اجازه ندادم نهایتا 
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 موهایش نورا و  باعث شد چنگ بزند به صورت من

ا هربار باید مثل وحشی ها به چر. شدبک و بگیرد را

 جان هم می افتادیم. 

مهسا ازحرص حرفی که شنیده بود و حقیقتی که نورا 

لو داده بود به سمت نورا رفت و موهای او را کشید. 

این زنجیره ی بی نهایت مضحک با کمک آرمان از 

 هم باز شد.
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ه تآرمان دو دست اختر را گرفته بود و محکم نگه داش

بود نورا خواست دوباره درباره عکس ها و کار مهسا 

بگوید اما بخاطر حضور میثاق اجازه ندادم. اما در 
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همان حال که آرمان اختر را میبرد سمت در، نورا 

گفت حتما عکس و فیلم ها را برایش میفرستد. اختر 

 تحت کنترل آرمان بود اما مهسا نه.

گوشی اش مهسا دوباره پرید سمت نورا میخواست  

را بقاپد اما نورا اجازه نداد ، گوشی اش را نگه داشت 

اما نتوانست تعادلش را حفظ کند و افتاد روی مبل 

مهسا بیخیال نشد به سمتش رفتم و به هرسختی بود 

با آرمان بیرونشان کردیم. بماند که چقدر لگد از میثاق 

خوردم. در کوچه اختر بیخیال نشد و بلند بلند داشت 

بیداد میکرد تا آبرو ببرد ولی غافل بود آبروی ما داد و 

 از وقتی پدرم با زنی مثل او ازدواج کرد از بین رفت.

 _وحشی، میبینه چه بالیی سرشون میارم.

 _نورا چی میگفتی چه فیلمی چه عکسی؟
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نورا بی توجه به سوالم به سمتم آمد و صورتم را نگاه 

 کرد.

 ._ببین زنیکه با صورتت چیکار کرد

 _جواب من رو بده.

_چه جوابی ، چند وقت پیش یکی از دوستهام از اون 

کوچه رد میشده خونه اشون اون سمته دیده اول 

 صبحی یه دختر و پسر...

 نگاهی به خانم جان کرد و حرفش را سانسور کرد.

_اول صبحی بلههه، اینم فیلم گرفته بود که ببین ما 

ن دختر پسر چیه و فالهم سن اینها بودیم نمیدونستیم 

 که دیدم دختر تو فیلم مهساست.

 دهانم باز ماند، خانم جان بیچاره بدتر از من.
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 _آرمان یه لیوان آب برای خانم جان بیار.

نشستم همانجا روی فرش، نورا کنارم نشست و 

آرمان بعد از دادن آب به خانم جان کنارمان نشست. 

به گریه و به نورا بود که چند لحظه بعد شروع کرد 

فاصله ی کمتر در حال گریه شروع کرد به خندیدن. 

 با تعجب نگاهش کردیم.

 _تو رو خدا وضعیت مارو.

خندیدم، حق داشت. آرمان نگاهی به صورتم کرد و 

 بلند شد، چند لحظه بعد با یک کرم برگشت.

 _بذار بزنم، جاش نمونه.

 _با توام حرف دارم، اما فعال کرمت رو بزن.

 خندی به لحنم زد.لب
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_آبجی چقدر این برخوردها به تو نمیاد، باز این نورا 

 رو بگی یه چی.

 نورا سریع خم شد و بازویش را گاز گرفت.

خانم جان: نکن دختر، دست های بچه سیاه و کبود 

شده بس که گاز گرفتی، پاشو میز رو بچین، شام 

 بخوریم، نگاه رنگ به رو نداره.

کتک مفصل هم از اختر و میثاق خسته بودم و یک 

 خورده بودم.

 _نا ندارم برای غذا خوردن.

 نورا: کار چطور بود؟

_حوصله سر بر. البته فکر کنم برای تو هیجان انگیز 

 میشد.
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 بلند شدم گفت چرا؟

 _حسابدارشون شبیه هنری کویله.

_جون من؟ چه خوش شانسم من، فردین 

های طوالنیه سالخواستگارمه، هنری کوئل هم 

 کراشمه.

با آرمان خندیدیم، خانم جان سری تکان داد و به 

 سمت آشپزخانه رفت. آرمان رو به نورا گفت.

 _بده ببینم اون فیلمه رو.

 خیلی آرام به سرش زدم.

 _خجالت بکش.

نورا: یکی دیگه عشق و حالش رو کرده این چرا 

 خجالت بکشه؟
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ن بروم اما نظرم میخواستم خودم به کمک خانم جا

 عوض شد.

ش بگیرم میز آماده باشه. خانم جان بیا _نورا تا دو

 بشین نورا میچینه.

_ _ _ _ 

 _چیکار کنم صورتم رو؟

 _آرایش کن.

دادم، نهایتش یک ضد من آرایش خاصی انجام نمی

 آفتاب و رژ لب بود.

 _یهو؟ بد نباشه؟

 باخنده گفت.
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هنری کویل آرایش  _ادیب ببینه میگه بخاطر همون

 کرده.

باخنده سری تکان دادم، حتی آنقدر پررو بود که 

 مستقیم میگفت.

 _میدونستی دکتره ؟

 _استادم بوده خیر سرم. 

_من نمیدونستم، توام نگفته بودی، دیروز فهمیدم 

 تعجب کردم.

_خدایی چطوری تحمل میکنی؟ از االن که میدونم 

 عزا گرفتم. ترم بعد یکی از واحدهای با اونه

 در دل گفتم به سختی...
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آرایش کردم، نه خیلی زیاد اما خب از حالت معمولی 

 هم بیشتر بود. نورا با دیدنم لبخندی زد.

_همیشه آرایش کن، بخدا خیلی مرتب و خوب دیده 

 میشی.

 _بدون آرای...

_نرو باال منبر، چی میشه آدم به خودش برسه؟ گناهه 

آرایش بی تاثیر نیست، مگه؟ خوشگلی اما خب 

 نمیتونی که انکار کنی.

نیتی هم برای انکار نداشتم. با وجود آرایش هم زخم 

روی صورتم مشخص بود، نمیخواستم بیشتر از این 

هم آرایش کنم. خانم منشی که هنوز هم اسمش را 

دانستم با دیدنم اول لبخندی زد، کمی بیشتر روی نمی

 زخم بود یا آرایشم.دانم برای صورتم مکث کرد، نمی
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اما رفتار اکباتان همان بود، مثل دیروز و همین حس 

خوبی داد که از حد نگذشته ام. کارهایم را دستم داد 

دانستم و خودش هم مشغول به کار شد. حاال می

مشکلی نیست اگر بروم برای خودم چای بریزم. بلند 

 شدم و به سراغ اتاقک مخصوص رفتم.

 _شما؟

دختر زیبا و قد بلندی که روبرویم  نگاهی کردم.

گفت قد بلند، اگر او را ایستاده بود، نورا به من می

 دید چه میگفت.می

 _دستیار آقای اکباتان.

 _اا، خوش اومدی.

 _ممنون.
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 _من کتی ام.

 _خوشبختم.

دوست داشتم بدانم کار او چیست اما چون نگفت، 

بود. من هم نپرسیدم. مشغول درست کردن قهوه اش 

من هم گل محمدی و هلی که آورده بودم را در قفسه 

ها جای دادم، چایی برای خودم ریختم و و گل 

محمدی را داخل فنجان گذاشتم. اگر خجالت 

 کشیدم حتما یک استکان می آوردم.نمی
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 _اهل چای هستی؟

 _بله.

 _با مهیار کار خوبه؟
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 _روز دوممه.

 نمیام. _میگم ندیدمت! البته من زیاد

 _اینجا کار نمیکنین؟

_من ادمین پیج اینستاگرام شرکتم. قبال اینفلوئنسر 

کردم، یه دوسالی هست بودم خودم به تنهایی کار می

 دارم با این شرکت همکاری میکردم.

دوست داشتم بدانم اینفلوئنسر چیست، اما حس کردم 

 اگر سوال را بپرسم به من بخندد.

 _ندیدی کارهام رو؟

 کجا؟_

 _تو پیج.

 _من اینستاگرام ندارم.
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با چنان حیرتی نگاه کرد که خوشحال شدم سوال 

 قبلی ام را نپرسیدم.

 _شوخی میکنی؟

 _نه.

 _االن کی ایسنتا نداره؟

 جوابش یک 'من' بود.

_چون تو اینفلوئنسری عالم و آدم باید اینستا داشته 

 باشن؟

 ادیب برگشتیم سمت درب کشویی که امیرمسعود

آنجا بود. تا چشم تو چشم شدیم نگاهی به صورتم 

 کرد، چند ثانیه بعد همان پوزخند مسخره اش!
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_نه، ولی تو این دور و زمونه همه دارن، نارملیا کی 

 میاد؟ قراره چند تا ویدیو اینجا باهم بگیریم.

 ادیب به سمتمان آمد، چشمش به فنجان افتاد.

 _این گلها کجا بودن؟

ه چای و او کردم. گل محمدی اینقدر سخت نگاهی ب

گفت 'از این گلها، از اون گلها'. به بود گفتنش که می

 قفسه اشاره کردم. خواستم رد شوم که گفت.

 _چایی رو میریزم بعد میندازم توش؟ همین؟

بدون جواب سرم را تکان دادم، یک لحظه خواستم 

ده فنجان خودم را به او بدهم اما بیخیال شدم او نز

رقصید و کلی مسخره ام میکرد، حاال کافی بود می

 بهانه ای دستش بدهم.
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 نهایتا جواب کتی را داد.

_میان، یکی دو روزه. تو کارهات رو انجام بده، خیلی 

 روی اون حساب نکن.

 _بوی چیه؟

سرم را بلند کردم و اکباتان را نگاه کردم. این غنچه 

 ای خودش.های گل محمدی هم داستانی شده بود بر

 _چای.

 ابرویی باال انداخت و با انگشت عینکش را باال داد.

دیشب با خودم فکر کرده بودم، که بخاطر برخورد 

ادیب صالح است کار را ادامه دهم یا نه. برای منی 

که هیچ وقت جایی کار نکرده بودم فرصت خوبی 

دانستم محیط های کاری دیگر چه جوی بود. نمی
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بهتر باشند و بدتر برای همین حس  دارند، ممکن بود

 کردم مدتی ادامه دادن این کار بهتر است برایم.

جلوی نورا راهم نتوانستم بگیرم و عکس و فیلم مهسا 

را برای اختر ارسال کرد، تهدیدش کرد اگر باز هم 

بخواهد به سراغمان بیاید یا اذیتمان کند برای بابا 

 فیلم ها بهمیفرستاد. اختر خوب میدانست اگر این 

گذارد، ناهید دست بابا برسد، بابا مهسا را زنده نمی

 باردار بود بابا رعایت حالش را نمیکرد چه برسد...

 _صورتت چیشده؟ با خواهرت دعوا کردی؟

 نگاه دوباره به زخمم کرد.

 _از اون خواهر تو بعید نیست.

 کاش میشد ناهارم را زمانی بخورم که او نیست...
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نجکاو منتظر جواب بودند اما من دوست بقیه هم ک

نداشتم چیزی بگویم. ادیب با چنان لحنی صحبت 

کرد که انگار نورا زن سابق او بود و چقدر او را می

 اذیت کرده و عذاب داده است.

 _زبونتم چنگ انداخته جواب نمیدی؟

 کتی که امروز به جمع اضافه شده بود خندید.

 د بگه._چیکار داری آخه شاید نمیخوا

م توانست'قربون آدم چیز فهم' تنها جوابی بود که می

بگویم آن هم خطاب به کتی. ادیب پوزخند دیگری 

 زد و خیلی ریلکس گفت. 

 _ خب بگه نمیخوام بگم. منکه مجبورش نکردم.
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شد شبیه احمق ها به شاید باز جواب ندادنم باعث می

 نظر بیایم. 

_مجبورم نکردین اما درک اینکه شاید دوست نداشته 

 باشم راجبش صحبت کنم هم خیلی سخت نیست. 

 و برای تاکید بیشتر گفتم. 

 _هست؟

هر چهار خانمی که حضور داشتند خنده اشان گرفت، 

اکباتان نگاهی به ما کرد و غذایش را خورد. ادیب هم 

 چشمی ریز کرد اما دیگر چیزی نگفت.

_ _ _ 



 

Romanzo_o 762 

من با حضور امیرواال در شرکت البته به همراه نارملیا 

متوجه شدم که آنها برگشته اند. آنها نیز از دیدن من 

 در شرکت تعجب کردند.

 _خانم پرستارمعلم، حسابدار هم هستن؟

فنجان چای به دست وسط سالن ایستاده بودم، حتی 

دانستم با چه صمیمیتی باید با آنها سالم و علیک نمی

 کنم.

 _خوش اومدین.

قبل از اینکه نارملیا جواب من را بدهد در باز شد و 

کتی داخل آمد و شروع کردند به روبوسی و احوال 

 پرسی.

 _ممنون خانم پرستار، نه خانم حسابدار.
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امیرواال را نگاه کردم که به جای همسرش جوابم را 

داد، سری تکان دادم که رد شوم اما دستش را دراز 

از اینکه به من دست بزند دستم را عقب کرد، قبل 

 کشیدم، خندید و فنجان را از دستم گرفت.

 _به نظرم این قسمت من بود. امیرمسعود هست؟

خانم رضاپور بله ای گفت و امیرواال به سمت اتاق 

برادرش رفت. سری با حرص و عصبانیت تکان دادم 

 و برگشتم تا دوباره برای خودم چای بریزم.

دیگر من در اتاق امیرمسعود بودم، با یک ساعت 

 حضور کتی، نارملیا، امیر واال و خانم رضاپور.

کتی: ببینید من و نارملیا تصمیم گرفتیم یه ویدیو هم 

ضبط کنیم که توش خودمون رو آرایش نکنیم، حاال 

 صورت هردو تون برای این کار مناسبه.
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امیرمسعود دست برد سیگاری برداشت اما وقتی دید 

ارم به دستش که سیگار در آن است نگاه میکنم، با د

پوزخندی انداخت روی میز. خانم رضاپور راضی بود 

 اما من نه!
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توانم صورت شوخی نورا داشت واقعی میشد، که می

 تبلیغاتیشان بشوم.

 _نگاه با حجابه فقط صورتته.

_من عالقه ای به این کار ندارم. میتونین با خانم 

رتون رو حل کنین، دوتا ویدیو رو کنار هم رضاپور کا

بذارین. اتفاقا اینجوری مقایسه اش هم راحتتره چون 

 روی یک پوست داره انجام میشه.

 امیر واال خندید.
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 _چندساله تو این کار، این به فکرتون نرسید؟

 کتی گفت خواستیم چیز متفاوتی امتحان کنیم.

 _پس نگاه با تو اینکارو بکنیم.

 من؟_چرا 

 _خوشگلی.

 _لطف داری کتی جان اما واقعا دوست ندارم.

 امیرواال: شوهرت اجازه نمیده؟

 کتی: مگه متاهلی؟

نمیخواستم، خیلی راحت و ساده اما چرا اینقدر اصرار 

کردند! چرا اینقدر زندگی خصوصی ام را بررسی می

کردند، درک نمیکردم من به هردلیلی که بود می

 دوست نداشتم انجام دهم. 
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امیرمسعود: کافیه، نمیخواد، چیز زوری ندارم، با 

رضاپور کارتون رو راه بندازین. یا وایسین این مدل 

فهمم هرچی مدل داشتین همه هاتون برگردن. من نمی

 رفتن مسافرت؟ اونم خارج از کشور؟

رفتن که اینقدر خودمون رو اذیت نارملیا: نمی

 نمیکردیم امیر.

امیر آخرش را با احساس و لحن خاصی گفت، 

شوهرش زل زد به او اما امیرمسعود عصبانی چشم 

 بست و باز کرد.

 م برسم؟_من میتونم برم به کار

 امیرمسعود: آر...

 امیرواال: نه نگفتی چرا قبول نمیکنی؟
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 دست برادرش را هم از پشت بسته بود. 

 _چون دوست ندارم.

خندید، من هم بلند شدم و با اجازه ای گفتم و بیرون 

 رفتم. چه خفقانی بود این شرکت و کار در این جا!

 _خانم والی؟

 برگشتم سمت خانم رضاپور.

 _بخاطر من گفتی نه؟

 با تعجب گفتم. 

 _بخاطر شما؟

_چون الویتشون شما هستی و شاید فکر کردی من 

 نا...
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_نه نه ابدا، چیزی نیست که من دوست داشته باشم، 

 یا از پسش بربیام.

حق داشت کتی خیلی رک گفته بود اولویتش من 

 هستم.

_و البته به نظر من روی صورت شما خیلی بهتر 

 میشه، شما خیلی خوشگلتر از من هستین. 

از تعریفم خوشحال شد اما من واقعا گفته بودم نه به 

دروغ. برگشتم که باالخره به اتاق خودم بروم، 

امیرمسعود را دیدم، پشت سرم بود و داشت نگاهم 

 میکرد.

ه ها ده بودم پنجشنبپنجشنبه بود، به خانم ادیب قول دا

سر بزنم، در طول هفته هم نتوانسته بودم تماسی 

بگیرم، خبر هم نداشتم پرستار جدید استخدام شد یا 
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بدر بود. آرمان گفته بود  13نه، از طرفی روز بعد هم 

شب حرکت کنیم و ویالیی در شمال اجاره کنیم! 

اما  رسیدواقعا دیگر داشت کم کم حسابم به صفر می

د، به حساب او و نوراست. هرچند دیگر گفته بو

 اجازه ندادم برای کار به باشگاه برود.

 _خانم ادیب هستن؟

 _آره دخترم، اتفاقا امروز از صبح منتظرت بود.

در دل خدارا شکر کردم که تنبلی نکردم و آمدم به 

دیدنش. چشم انتظار گذاشتن کسی کار خوبی 

اقش بود با دانستم. در اتنیست...  این را خوب می

 تعجب به سراغش رفتم.

 _نگاه جان.

 _چرا تو اتاقین حالتون خوبه؟
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 _خوبم عزیزم.

 دستهایم را در دستش گرفت.

 _خوابش رو دیدم.

با محبت نگاهش کردم. او روز به روز دلتنگ تر 

 میشد.

_کاش میتونستم ازش خبری بگیرم. میخوام ازش 

 بخوام من رو ببخشه.

 شما دلخوری داشته باشن. کنم از_فکر نمی

_اونها فقط از یک نفر نه، از طرف کل شهر طرد 

 شدن...

_پاشین بریم توی باغچه ی قشنگتون یه قدمی بزنیم، 

 برای روحیه اتون هم خوبه.
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عصایش را برنداشت، همان عصایی بود که من برایش 

 خریده بودم، با تکیه به بازوی من قدم زدیم.

ا نیست، من حتی این رو هم _نمیدونم زنده است ی

 نمیدونم.

_خیلی دوست دارم بهتون بگم دنبالش میگردم اما 

نمیخوام امیدوارتون کنم و بعد دستم خالی باشه، 

چون حتی نمیدونین تو کدوم شهرن، از مشهد کجا 

 رفتن؟!

 _من توقعی از تو ندارم.

 کمکش کردم روی نیمکت نشست.

چیز خوبی نیست، _نه منظورم توقع نیست. ناامیدی 

 این رو میدونم.
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 سری تکان داد.

 _چشمتون روشن پسرتون هم اومدن.

 آه عمیقی کشید.

_اگر اتفاق هایی که نباید نمی افتاد اصال از من دور 

نمیشد... تقدیر من به تنهاییه نگاه، این رو حس 

 میکنم.

خواستم بپرسم چرا؟ مگر چه شده است اما در حیاط 

ال و نارملیا داخل آمدند. همانجا دم در باز شد و امیروا

از کردند که دوباره در بایستاده بودند داشتند بحث می

 شد و ماشین امیرمسعود داخل حیاط آمد.

 نارملیا داخل خانه رفت اما امیرواال به سمت ما آمد.

 _من نفهمیدم باالخره شما پرستار مامان هستی یا نه؟
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خطاب به خانم ادیب  با سوال او، تازه یادم افتاد و

 پرسیدم. 

 _راستی پرستار چی شد؟

 _فعال حنا و ماه بانو کمکم میکنن، تا ببینیم چی میشه. 

_معذرت میخوام باید منتظر میموندم تا اول پرستار 

 پیدا کنین.

امیرواال: من رو هم تو این درام دو نفرتون جا بدین، 

 این همه تعارف تیکه پاره میکنین.

دست از این بحث های همیشگیت با زنت  _تو بهتره

 برداری.

سیگارش را از جیبش برداشت، در حال روشن کردن 

 گفت.
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 _داری میگی همیشگی چی همیشگی رو تموم کنیم؟

 بعد چشمکی به من زد و گفت.

 _اینطور نیست خانم پرستار؟
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سوالی استفهامی بود چون سیگارش را گوشه ی 

 خانم ادیب آهی کشید.دهانش گذاشت و رفت. 

  _موهات داره بلند میشه.

 با لبخند سری تکان دادم.

 _فکر نمیکردم بیای.

  این بار برادر دیگر بود.

 _کی؟
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  مادرش بود که پرسید اما او منظورش من بودم.

_پرستارت قول داده بود پنج شنبه ها میاد دیدنت ، 

 فکر نمیکردم بیاد.

 _نگاه زیر حرفش نمیزنه.

_که اینطور، پس پیشنهاد مدل شدن رو هم قبول 

 نمیکنی؟

 _من که گفتم نه.

 _کتی میخواد اصرار کنه.

 _نمیتونم. من دیگه کم کم برم.

 _برای ناهار با ما باش.

جای من امیرمسعود با اخم از مادرش پرسید که چرا 

  تا االن ناهار نخورده است.
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و بیام نگاه من ر_امروز حوصله نداشتم از اتاقم بیرون 

 آورده تو باغچه.

_به نظرم ناهارتون رو هم همینجا بخورین هوا خوبه 

 میرم بگم ماه بانو آماده کنه.

من فقط منظورم به خانم ادیب بود اما ناهار کل 

خانواده آنجا صرف شد. برای خانم ادیب یک شال و 

پتوی کوچکی آوردم پتو را روی پاهایش و شال را 

 ختم.روی دوشش اندا

 حنا: هوا خوبه.

 _آره ولی بهتره باشه.

این دو برادر چرا اینطور به من زل زده بودند هم 

جای سوال داشت و هم اذیت کننده بود. نوع 

 نگاهشان را نمیتوانستم تشخیص بدهم.
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امیرمسعود: ماه بانو هماهنگ کردی برای فردا؟ حنا 

 کی میره؟

 حنا: من که گفتم نمیرم.

 نظر نپرسیدم. _منم از شما

 نارملیا قبل از حنا پوزخند زد.

_من جایی نمیرم، دیگه نمیتونی به زور من رو 

 بفرستی؟

 _چرا اون وقت.

 _من هجده سالمه.

حرفش نه تنها من بلکه تقریبا همه را خندادند. نه 

اینکه حرفش اشتباه باشد اما لحنش آنقدر بچه گانه 
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آن میخواست بود که ناخودآگاه جمله ای که توسط 

 ثابت کند او بچه نیست را نقض میکرد.

 _من نمیرم ، دوست ندارم اونها رو ببینم.

 _اونها خانواده ی توان.

_اونها هیچ کس نیستن، فکر میکنی اون اگه یه بچه 

دیگه داشت من رو اصال آدم حساب میکرد؟ االن 

 مامان من رو اصال حساب نمیکنن.

 دخترک باز گریه اش گرفت.

مامان من اینجا کار میکنه چون خودش میخواد _

اونجا ولی ما مهمون میریم اما فقط مجبورش میکنن 

 کارکنه مثل یه برده باهاش برخورد میکنن.

 ماه بانو: کافیه حنا.
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 _نمیخوام اگر مجبورم کنین برم خودم رو میکشم.

گفتن این جمله همان افتادن لیوان از دستم همان. 

کرد او دلیل این واکنش را خانم ادیب نگاهم 

میدانست. من خواهری از سر خودکشی، آن هم به 

 بدترین شکل ممکنش را از دست داده بودم.

امیرواال: راست میگه وقتی نمیخواد چرا مجبورش 

 میکنی.

امیرمسعود دست هایش را کنار شقیقه هایش گذاشت 

 ، انگار باز سردرد داشت.

 _بچه اس نمیفهمه.

 فکر میکنی فقط تو میفهمی! نارملیا: تو

 امیرواال: ناری!
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نارملیا هم بلند شد و داخل رفت، تراژدی های این 

خانواده تمامی نداشت تا یک بار هم که شده در 

 آرامش کنار هم یک وعده غذا بخورند.

_خودکشی رواز کجا یاد گرفته این بچه؟هر دفعه 

دفعه میرم و میام انگار به ادم جدید رو میبینم. این 

 فاصله ی رفت و برگشتمم کم بود.

خانم ادیب ساکت بود تمام مدت، پسرش سیگاری 

  تعارفش کرد اما امیرمسعود سیگار را از او گرفت.

 _اینجا نکش.

 _بیخیال مامان مشکلی نداره. توام سیگاری هست...

 ادامه نداد برگشت سمت من.

 _خانم پرستار تو مشکلی داری با بوی سیگار؟
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 دارم میرم ، راحت باشین. _من

امیرواال برادرش را نگاه کرد اما من به خانم ادیب 

گفتم تا اتاقش همراهی اش میکنم تا استراحت کند. 

  در اتاق گفت برایش چیزی بخوانم.

 الالیی؟-

  _فرقی نداره.

درحال فکر کردن بودم که چه چیزی بخوانم که او 

 پرسید.

 _تو بودی چیکار میکردی؟

 ر مورد حنا؟_د

 سرش را تکان داد.
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_ماه بانو حتی اگر بدترین مادر روی زمین باشه، که 

اینطور نیست، باز مادر حناست، کسی که با چنگ و 

دندون مراقبش بوده وحفظش کرده ،میدونم حنا کمی 

حساسه گاهی نسبت به یه سری برخوردها اغراق 

ه رآمیز نگاه میکنه اما باز مادرشه طبیعیه طاقت نیا

 کسی بهش توهین کنه. 

 داشت نگاهم میکرد. 

_غیر اون چشم ها و لحن ماه بانو وقتی حنا رو صدا 

کرد معلوم بود حنا اغراق نکرده فقط ماه بانو بخاطر 

شما یا شاید آقای ادیب و یا خود حنا داره تحمل 

 میکنه، سکوت کرده.

 نفس عمیقی کشید و من برایش خواندم.

 گی" توی یک دیوار سن
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 دوتا پنجره اسیرن

 دوتا خسته، دوتا تنها

 یکیشون تو، یکیشون من

 دیوار از سنگ سیاهه

 سنگ سرد و سخت خارا

 زده قفل بی صدایی

 به لبای خسته ی ما

 نمیتونیم که بجنبیم

 زیر سنگینی دیوار

 همه ی عشق من و تو

 قصه هست، قصه ی دیدار

 آ ها ها، آها ها، آ ها ها ها
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 بودههمیشه فاصله 

 بین دستای من و تو

 با همین تلخی گذشته

 شب و روزای من و تو

 راه دوری بین ما نیست

 اما باز اینم زیاده

 تنها پیوند من و تو

 دست مهربون باده

 ما باید اسیر بمونیم

 زنده هستیم تا اسیریم

 واسه ما رهایی مرگه

 تا رها بشیم می میریم
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 آ ها ها، آها ها، آ ها ها ها

 این دیوار خراب شهکاشکی 

 من و تو با هم بمیریم

 توی یک دنیای دیگه

 دستای همو بگیریم
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 شاید اونجا، توی دل ها

 درد بیزاری نباشه

 میون پنجره هاشون

 دیگه دیواری نباشه

 کاشکی این دیوار خراب شه

 من و تو با هم بمیریم



 

Romanzo_o 786 

 توی یک دنیای دیگه

 دستای همو بگیریم

 ها شاید اونجا، توی دل

 درد بیزاری نباشه

 میون پنجره هاشون

 دیگه دیواری نباشه"

اشک گوشه ی چشمش را دیدم ، چشم هایش را 

بسته بود.دستش را فشردم و بلند شدم بیرون بروم. در 

باز بود و دو برادر، هردو تکیه داده بودند به دیواری و 

 در سالن ایستاده بودند.

ر واال صاف در را بستم و نگاهی به هردو کردم.امی

 ایستاد.
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من وقتی داشتی میخوندی فالگوش وایستادم این -

 قبل من بود. 

این را گفتی دستی تکان داد و به سمت اتاقش رفت. 

 دوباره دم در مکث کرد. 

 راستی بازم میگم صدات قشنگه.-

 به سمت پله ها رفتم.

_این پله ها برای خانم ادیب خوب نیست اگر 

کنین از اتاق های طبقه ی پایین تونستین راضیشون 

 استفاده کنن.

 _تو نفوذی بیشتری روش داری.

 ایستادم و پرسیدم.

 _صمیمیت من وخانم ادیب شمارو ناراحت میکنه؟ 
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اویی که انگار خیلی هم در این دنیا نبود با این حرفم 

 ای شانه اش خنده مقابل در شروع کرد به خندیدن.

 .انداختم باال

 باید برم خداحافظ._من دیگه 

از ماه بانویی که ناراحت و تنها در آشپزخانه نشسته 

بود خداحافظی کردم دیدم که امیرمسعود در سالن 

پایین است با دیدنم به در خروجی اشاره کرد اول 

متوجه نشدم دارد بیرونم میکند یا میخواهد صحبت 

 کنیم.

_مشکلی با صمیمت مادرم ندارم من مثل مادرم زود 

 تماد نمیکنم.اع

_چرا حس میکنین قراره چیزی از خونتون بدزدم یا با 

 خانم ادیب رو مجبورکنم به من پول بده؟ 
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_همه ی بی اعتمادی ها برای پول نیست، ما سالی 

چند پرستار رد میکنیم مادرم با هیچ کدوم مثل تو 

 صمیمی نبوده که حتی بخواد راجب حنا بگه.

اصال چرا من را در حیاط نگه نمیدانستم چه بگویم یا 

 داشته است.

 _بله.

 نورا جیغ میزد جای جواب.

 _جیغ نزن نورا نمیفهمم.

وقتی کمی آرامتر صحبت کرد متوجه شدم برای 

سیزده بدر خانم جان عابد و پدر و مادرش را هم 

دعوت کرده است. تعجب کردم خانم جان همچین 

ته بود جواب کاری نمیکرد، اما حاال چون نورا نتوانس
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خانم جان را آنطور که باید و شاید بدهد زنگ زده 

 بود به من و داشت جیغ و داد میکرد.

در آن محل اگر سحر خانم به دو نفر میگفت با ما 

برای سیزده بدر رفته اند دیگر همه تصور میکردند که 

نورا جواب مثبت داده است و همه چیز تمام شده 

 است.

 بت میکنم با خانم جون._دارم میام خونه ، صح

 _چیو حل میکنی؟ اونها حاضر و آماده دم درن.

 یک قدم دیگه از امیرمسعود فاصله گرفتم.

_نورا باید بیام خونه یا نه؟ چه جوری حل کنم از 

 اینجا؟

 میرسی؟ کی باشه ، اوففف_ 
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  _نمیدونم نزدیک یه ساعت دیگه.

 با جیغ بعدی اش گوشی را قطع کردم.

 جله داری برسونمت._اگر ع

خواست نگاهش کردم، حرفش اینقدر مهم بود که می

 من برا برساند و بگوید! 

 _نه ممنون، شما میخواستین چیزی بگین؟

_بعدا... برو تا خواهرت پشت تلفن پرده ی گوشت 

 رو پاره نکرده.

اصرار نکردم، سری تکان داده و راه افتادم. تا برسم به 

 بیست بار تماس گرفت.خانه نورا بیش از 

 _کجاست نورا؟

 _تو اتاقه آرمان.
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 _خانم جون سحر خانم رو دعوت کردی؟

_هرچی به این دختر میگم من دعوت نکردم تو کتش 

 نمیره.

 _پس چی شده؟

_گفتم ما امشب حرکت میکنیم اصرار کرد اونها هم 

بیان هرچی گفتم نه کلی قسم و آیه دیگه نتونستم نه 

 یچاره.بگم به زن ب

_د قربونت این خاله خان باجی های همسایه نمیان 

بگن که سحر اصرار کرده میگن نوه اش رو شوهر داد 

 رفت.

این حال چیزی نگفته ی نورا به خانم جان بود، اگر 

 میخواست چیزی بگوید چه میشد.
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_آروم نورا دیگه کاریه که شده، میسپریم به کسی 

 چیزی نگن.

 _اونم میگه چشم.

 _نورا داد نزن چاره ی دیگه ای نیست.

واقعا هم نبود... تقریبا همگی با اخم راهی شدیم، 

وسط های راه سحر خانم اصرار کرد که خانم جان 

برود به ماشین آنها و عابد با ما بیاید معتقد بود که 

جوان ها باهم راحت هستند. از وقتی عابد سوار شده 

دی که شنیدم بود همگی در سکوت کامل بودیم به ح

 آرمان گفت فکرکنم مزاحم جمعتون شدیم!

 نورا دیگر طاقت نیاورد.

 _چرا مامانت رو مجبور میکنی اینکارو بکنه؟
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 عابد برگشت و نورا را نگاه کرد.

 _چه کاری؟

 من که بهت گفتم ازت خوشم نمیاد و جوابم منفیه.-

 _نورا!

ن _چیه خب؟ من یه این آقا جوابم رو گفتم االن ای

 جا چیکار میکنن؟

چون من پشت صندلی آرمان بودم کامال به عابد 

اشراف داشتم دیدم که تعجب کرد اما در مقابل 

 جواب نورا فقط عذرخواست.

آرام به نورا گفتم چرا اینطور برخورد میکند شاید 

 اصال پسرک بیچاره خبر ندارد.

 _آره جون عمه اش.
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اجازه نداد هیچ  وقتی به ویالی کرایه ای که پدر عابد

کدام ما حساب کنیم رسیدیم ، دیدم که عابد در حیاط 

دست ماذرش را گرفت و نگه داشت، پدرش هم که 

نزدیکش شد حاال دو به یک شده بودند. برایم حدس 

 و  موضوع بحثشان سخت نبود. اما جایز نبود بروم

 دنگوی چیزی خانم سحر فقط اگر. ندهند ادامه بگویم

 .کافیست

متن ترانه ی نوشته شده مربوط به یکی از آهنگ  نکته:

های قدیمی 'گوگوش' هست و ترانه سرا 'اردالن 

 سرفراز'.
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صبح زود بیدار شدم دیدم که پدر عابد هم بیدار 

است، حتی شبیه کسانی بود که خیلی وقت است 

 بیدار است.

 _صبح بخیر.

  به احترامم بلند شد که خواهش کردم بنشیند.

 جایی میرین؟-

_ببینم این اطراف میتونم نون و یه سری وسایل برای 

 صبحونه بگیرم، چیزی نیاوردن.

اجازه نداد و گفت او میرود و من فقط دست به کار 

 شدم برای دم کردم چای.

 _صبح بخیر نگاه خانم.

 نگاهی به عابد کردم و لبخند زدم.
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 _صبح بخیر آرمان هنور خوابه؟

 _بله.

یکم زودتر بیدار میشدین پدرتون رفتن برای _کاش 

 صبحونه یه چیزهایی بخرن اجازه ندادن من برم.

 _شما چرا، کمکی هست؟

 کمی حرف و عذر خواهی شاید.

 من بخاطر برخورد نورا معذرت میخوام.-

_حق داشتن من نمیدونستم اینطوریه من و بابا فکر 

شدن، میکردیم ایشون و سروی خانم باهم هماهنگ 

 قصدم مزاحمت برای نورا خانم نبود.

_مزاحمتی نیست ماهم خوشحال میشیم فقط کمی 

نگران حرف و حدیث هاست نورا. شما هم بچه ی 
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همین محلی، میدونی اگر بفهمن ممکنه برداشت های 

دیگه ای داشته باشن. در صورتی که نورا هنوز جوابی 

 نداده.

 _من به مامان میسپرم خیالتون راحت.

ترها مثل آرمان او هم مرا آبجی سرم را تکان دادم. قبل

صدا میکرد، فقط با این تفاوت که اسمم را هم 

کنارش میگفت. چون تک فرزند بود، دوست داشت 

دانم چه شد، او هم خواهر یا برادری داشته باشد. نمی

شاید بخاطر رفتار نورا که خیلی تند بود دلم به حال 

 پسرک سوخت. 

 رو آبجی نگاه صدا میکردی، االنم میتونی._قبال من 

 مثال همان نوجوانی هایش دست پاچه شد. 

 _واقعا؟
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_بله واقعا، االنم اگر موافق باشین، بریم بیرون بساط 

 صبحونه رو پهن کنیم.

 سرش را تکان داد.

 _پس شما هم جمع نبندین.

 لبخندی زدم.

 حیاط قشنگی داشت، قیمت ویالهای کنار ساحل بی

نهایت گران بود، برای همین من خیلی تمایل نشان 

 ندادم، هرچند آقا فرهاد هم چیزی نمیگفت.

آقا فرهاد دست پر برگشت وقتی دید با عابد مشغول 

چیدن میز برای صبحانه هستیم در سکوت به کمک 

آمد، تعارف کردم که زحمت نکشد اما گفت این کار 

م با سلیقه را دوست دارد. جالب این بود بی نهایت ه

 بود.
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خانم جان و سحر خانم بیدار شده بودند، سحر خانم 

پکر بود، احتماال بخاطر مکالمه ی آخرش با پسر و 

همسرش بود. دستش را گرفتم کمی از بقیه فاصله 

گرفتیم و سعی کردم با آرام ترین لحن ممکن برایش 

 توضیح دهم.

 _میفهمم نگاه جان، من خودم کم نکشیدم.

 نگاهش کردم.با تعجب 

_طالق گرفته بودم و برگشته بودم خونه ی پدریم، 

هر کی اومد ازم بزرگتر بود و چندتا بچه داشت، یا 

زن داشت. من فقط یه نامزدی ساده بود، اما چون عقد 

 کرده بودیم....

 آهی کشید.
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_اما چه کنم، من هم کم نشنیدم تا فرهاد اومد، 

سایه مادرش خواست باهاش ازدواج کنم، هم

بودیم...خیالت راحت عزیزم من شاید زن باسواد و 

 مکتب رفته ای نباشم اما...

_این چه حرفیه سحر خانم، من یا نورا ابدا منظورمون 

این نبود. شما از زندگی ما کم و بیش خبر دارین، 

نورا واقعا اذیت شده، االنم... دارم تالشم رو میکنم که 

 باشه. مشکلی برای هیچ کدوم وجود نداشته

_نمیدونم اصال این دوتا جوون قسمت همن یانه، 

اصال بهم میان یا نه. شبیه پدرشه، تودار تودار. تو این 

همه سال باورت میشه اولین بار چیزی ازم خواست 

اونم بخاطر نورا. از گرسنگی بمیره هم صداش در 

نمیاد، بذارم جلوش میخوره، نذارم نمیخوره. پدر و 
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ختر نعمته، به سروی خانم هم پسر لنگه ی همن. د

میگم، میگم خدا خیلی دوستش داره دوتا خانم مثل 

 تو و نورا داره.

_لطف دارین، انشااهلل آقا عابد هم یه روزی ازدواج 

میکنن و کلی نوه های خوشگل و ناز دو تون رو 

 میگیرن.

_خدا از دهنت بشنوه مادر، من که نشد یه بچه بیشتر 

 که عابد کلی بچه داشته باشه. داشته باشم. انشااهلل

در حال رفتن به سمت بقیه، نه از سر فضولی فقط 

 برای اینکه صحبتی کرده باشیم و سکوت نکینم.

 _چرا بچه دار نشدین؟ خودتون نخواستین؟

 چنان آه عمیقی کشید که وجودم لرزید. 
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 _فرهاد نخواست.

 ناگهان ساق دستم را گرفت.

فرهاد بهش یاد داده اگر چیزی _عابد شبیه باباشه، 

نشد، اصرار نکنه، تقدیر رو مجبور نکنه برای قبولش، 

میدونم نورا به عابد گفته نه، اما میدونم دل پسرکم 

باهاش، میدونم برای اذیت نکردن نورا دیگه چیزی 

نمیگه، منم نمیخوام مجبور کنم نورا رو اما میشه بگی 

 یکمم فکر کنه، بخدا پسر بدی نیست.

ما خیلی ساله آقا عابد رو میشناسیم، در خوب بودن _

ایشون شکی نیست، نمیدونم سحر خانم، ازدواج 

چیزی نیست که با خواهش و اصرار و یا اجبار به 

 جای خوبی برسه.

 _درسته.
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 _اما چشم من حتما با نورا صحبت میکنم.

تشکری کرد و صحبت های من با عابد و سحر کمی 

توان گفت روز ان کم کرد و میاز انجماد فضای بینم

سیزده بدر خوبی را طی کردیم. یکی دوباری شنیدم 

که آقا فرهاد با وجود کم حرفی هایش نورا را دخترم 

خطاب کرد و ری اکشن نورا قابل دیدن بود. او هیچ 

وقت با چنین لحن پدرانه و محبت آمیزی این واژه را 

از از پدر خودش نشنیده بود. ما همگی پر بودیم 

عقده های عجیب و غریب... محبت هایی که 

 خواستیم و دریافت نکرده بودیم.می
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وسطی که چهارنفری بازی کردیم و عابدی که حتی 

در بازی دلش نمی آمد نورا را بزند، به حدی که داد 

آرمانی که با نورا هم گروهی بود را در آورد. کبابهایی 

ند و سحر خانم که به بهترین شکل ممکن پخته شد

گفت آقا فرهاد در دوران جوانی اش در کباب فروشی 

دانستم او هم معلم کرده و بلد کار است. میکار می

 بازنشسته است و عابد هم راه او را ادامه داده بود. 

در راه برگشت عابد دیگر با ما نیامد، هر اندازه ای هم 

 د.به نورا عالقه مند بود باز پسر با مالحظه ای بو

_اگه عابد اوسکول نبود، بخاطر باباش هم که شده 

 حتما زنش میشدم.

خانم جان و آرمان در صندلی عقب بودند، خانم جان 

دراز کشیده و سرش را گذاشته بود روی پاهای 
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دردانه اش. آرمان هم تکیه داده بود به صندلی، 

ناخودآگاه خوابش برده بود. رانندگی به عهده ی من 

 بود.

 مادرش گفته جواب منفی دادی._به 

 _چی؟

_سحرخانم بی خبر از عابد هماهنگ کرده، مادره 

بخاطر دل پسرش خواسته یه کاری بکنه، رفتارت 

 خوب نبود.

 نورا شانه ای باال انداخت.

 _من از کجا باید میدونستم.

 _میتونستی اینقدر راحت پرخاش نکنی بهش.

 _االنشم برگرده و بگه ب...



 

Romanzo_o 807 

سحر خانم صحبت کردم، پسر و همسرش هم  _من با

صحبت کرد، چیزی نمیگه، نگران نباش، از کی تاحاال 

 تو حرف بقیه برات مهم شده؟

 کمی کمربندش را کشید، صندلی را خواباند.

 _نمیدونم خودمم نمیدونم.

شلوغ بود، ترافیک وحشتناکی بود، هر سه نفر 

یدار کنم، خوابیده بودند، دلم نمی آمد هیچ کدام را ب

فقط خدا خدا میکردم من هم خوابم نبرد. شیشه را 

 پایین کشیدم تا کمی هوا به صورتم بخورد.

اما باد که خورد باعث شد نورا بیدار شود، خمیازه ای 

 کشید. 

_نرسیدیم؟ اوفف چه خبره؟ خسته شدی آرمان رو 

 بیدار کنم؟



 

Romanzo_o 808 

 _نه بذار بخوابه. 

و پایین کردنش گوشی اش را برداشت در حال باال 

 گفت. 

 _نارملیا ایرانه؟ 

 _آره. راستی اینفلوئنسر چیه؟ 

 لبخندی به سوالم زد. 

_ تو اینستا از اینها که یه کاری میکنن و یه چی یاد 

میدن و اینها، بهشون اینفلوئنسر و بالگر میگن. 

 چطور؟ 

 _کتی رو میشناسی؟ 

 _آره، میکاپ آرتیست. 

 _چطور؟
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 آشنا شدیم._هیچی، تازه 

_کارش خوبه، میگم ادیب اینها به کارمندهاشون از 

 این لوازم آرایشیشون هدیه نمیدن؟

 _چطور؟

_گرونه المصب، ببین نگاه هرچی دادن نصف 

 میکنیما. منم یه سهمی در معرفیت دارم به ادیب.

 لبخندی زدم.

 _بهم پیشنهاد دادن چهره ی آراییشیشون شم؟

 از جایش پرید.

 من؟ _مرگ

 سرم را تکان دادم.

 _آره.



 

Romanzo_o 810 

 _چی گفتی؟

 _به نظرت؟

_نگاه میدونی اگر قبول میکردی نونت تو روغن بود. 

ولی چرا به من نگفته گفتی نه؟ نگاه میدونی چه پولی 

در میارن؟ اوفف، شانس رو ببین. من خودم رو 

میکشم عمرا یکی به من همچین پیشنهادی بدن بعد 

 نه.خانم خیلی راحت گفته 

 _چرا باید قبول کنم؟

 _پول.

 _دارم کار میکنم.

 _خره حقوق یه ماهت رو تو یه روز میدن.

 سری تکان دادم.
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_اگر کسی رو انتخاب نمیکردن حتما معرفیت 

 میکردم.

 _کی انتخاب شد؟

 _یکی از کارمندهای شرکت.

 _چرا حاال به شما گفتن؟

_گفتن هم نیو فیس میخوان هم مدلها همگی 

خارجن، برای تعطیالت. میخواستن امروز آپلود کنن، 

 نکردن؟

نورا دوباره گوشی اش را برداشت. در حال رانندگی 

نتوانستم مستقیم نگاه کنم، اما دیدم که خانم رضاپور 

زیر دست کتی و نارملیا بود، همانطور دو فیلم 

 همزمان کنار هم بودند.
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ردو آرایش نورا عکس خانم رضاپور را نشانم داد. با ه

 واقعا زیبا شده بود، هرچند خودش هم زیباست.

 _با هردو قشنگه.

 _من ماله نارملیا رو پسندیدم.

 _خانم رضاپور خودش هم خوشگله.

_فکر کردم برای تبلیغ میخوان، متوجه نشدم از اینها 

 میگی.

 _پس کار خوبی کردم گفتم نه؟

 _میخواستی وارد کار بشی، شروع خوبی بود.

 یتی ندارم._ن

 _باشه بابا.

_ _ _ _ 
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شرکت بعد از عید حال و هوایی کامال متفاوت از 

هفته ای که رفته بودم داشت. هم شلوغ و پرکار و هم 

شناختند و باهم کارمندهای بیشتر. همه همدیگر را می

دوست بودند. من با کسی صمیمی نشده بودم. یعنی 

 فرصتی پیش نیامده بود.

نهار به سالن غذاخوری رفتم این حتی وقتی برای 

تنهایی را بیشتر احساس کردم. یاد دوران راهنمایی ام 

افتادم، یک سال تمام هیچ دوستی نداشتم، چون سال 

دوم به مدرسه ی جدیدی رفته بودم، همه از سال قبل 

شناختند و دوست بودند و کسی سمت همدیگر را می

دادند. تا من نمی آمد من را هم در گروهشان راه نمی

اینکه آخر های سال دونفر که دوستان صمیمی بودند 

باهم قهر کردند و سال بعدشان یکی از آنها آمد و 
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پیش من نشست و باهم دوست شدیم. در اینکه من 

توانستم هم روابط اجتماعی ام ضعیف بود و نمی

دوستی پیدا کنم شکی نبود. آن موقع ها مرگ ناهید و 

 وی من داشت.مامان تاثیری بیشتری ر

 _چرا تنهایی؟

واقعا برای این رفع تنهایی باید امیر واال می آمد 

سراغم این در حالی بود که با دو میز فاصله همسرش 

 با چند نفر دیگر نشسته بود.

 _میشه بشینم؟

 _بهتر نیست برین پیش همسرتون؟
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بی اهمیت صندلی را کشید و نشست، برایش غذا 

سرویس بود اما گویا برای رئیس آوردند. سلف 

 هایشان استثنا قائل بودند.

 _همسرم حسود نیست نگران نباش.

 پوزخندی زد و گفت.

 _میدونه غیر اون زن دیگه ای رو نمیبینم.

ابروهایم را باال دادم، چیز دیگری نگفتم و غذایم را 

خوردم. اما او قاشقش را دستش گرفته بود و زل زده 

معذب و هم کالفه شدم و همینکه بود به من. هم 

دوست نداشتم کسی برداشت نامناسبی داشته باشد. 

هرچند دیده بودم کسی به دیگری کاری ندارد و همه 

 باهم راحت هستند.

 _میدونی چرا زل زدم بهت؟
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 سوالی نگاهش کردم.

 _کنجکاوم بدونم چی داری؟

 _چی دارم؟ یعنی چی؟

 شده... _تو یه چیز متفاوت داری که باعث

 ادامه نداد و فقط گفت. 

 _زمان میبره متوجهش بشم.

با تعجب بیشتری نگاهی کردم اما حاال او بود که بی 

توجه به من مشغول غذا خوردنش بود. در همان حال 

برادرش به همراه مهیار اکباتان وارد سالن شدند و 

امیرمسعود با دیدن من و بعد از اینکه چشمش به 

 ه سمت ما آمدند.برادرش افتاد ب

 _کی میرین؟
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مهیار با صدای گوشی اش بلند شده بود و سر میز 

 نبود، من بودم و دو برادر.

 _هستیم فعال.

_شرکت رو ول میکنی به امون چندتا اجنبی، کار 

 پیش نمیره؟

_چته داداش، اون اجنبی ها کارشون درسته درسته، 

 نگران نباش.

 با مکثی گفت.

جلوی خانم حسابدار نبر فکر کنه _حاال آبروم رو 

 داداشم داره بیرونم میکنه.
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لحن او معلوم بود بیشتر شوخی است یا اذیت 

دانم اما امیرمسعود به طرز مشکوکی نگاهش کرد نمی

 و گفت.

 _حاال آبروت بره چی میشه؟

 _هیچ، دیدی یه موقع الزم داشتی از من مایه بذاری.

را عصبانی تر کرد. با  این جمله ی امیر واال ، برادرش

زدند نه با لفظ. زل زده بودند به چشم باهم حرف می

گویند و حرفشان هم. سر در نمی آوردم، چه می

 چیست.

از وقتی در این شرکت بودم، تنها چیزی که نصیبم 

میشد این بود که نتوانستم درست و حسابی وعده ی 

غذایی ام را بخورم. بلند شدم و با اجازه ی آرامی 
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گفتم، شنیدم امیر واال آرام یا شاید هم به عمد با آن 

 تن صدا به برادرش گفت.

 _فراریش دادی.

خانم ادیب همچنان پرستار نداشت، به او سر میزدم و 

گاهی تلفنی صحبت میکردیم، اما میگفت امیرمسعود 

کند و اگر او قبول کند از صافی خود کسی را قبول می

نارملیا هم در خانه  شود. حضورخانم ادیب رد می

گویا برایشان خیلی شیرین نبود. از بار آخری که رفته 

بودم دیدنش متوجه شدم کنتاکت شدیدی با حنا دارد. 

خانم ادیب میگفت بسیاری از رفتارهای عروسش را 

تایید نمیکند اما در این جریان به نظرش تقصیر 

حناست و چون امیرمسعود بار قبل قبول و کرد و او 

ر کند به خاطش پدرش نفرستاد حاال تو حس میرا پی
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خواهد همه چیز تهدیدش برای خودکشی است و می

خواهد. نظری نداشتم بیشتر آنطور باشد که او می

 ترجیح میدادم دخالت نکنم.

 _چیزی شده نورا؟

 سرش را از کتابش بلند کرد.

 _نه!

 _دمغی.

 _نه.

م _چند روزه دمغی، آرمان گفت حتی با اون ه

 صحبت نکردی.

 _رفتی آمار بگیری؟
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تری خواستم بدونم اون _نه اما چون با آرمان راحت

 چیزی میدونه یانه. نمیخواستم دقیق بهم بگه.

 نفس عمیقی کشید.

 _بچه ی مسیح به دنیا اومده.

 _ این ناراحتت میکنه؟

 توانستم بفهمم چه حسی دارد.نگاهم کرد، نمی

طالقش میدم، سر حرفم  _ولم نمیکنه نگاه، میگه

هستم، تو برگرد پیشم. من نمیخوام یه بچه رو بی پدر 

 کنم، من...

سرش را خم کرد. به طرفش رفتم و دستم را دور 

 شانه ی او انداختم.

 _میدونی یه خصلت بدی داری.
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 _اصال مگه خصلت خوب هم دارم؟

_آره، داری اما خصلت بدت اینه، یه جوری برخورد 

ی میکنی خودت رو جلوه بدی که خیلی میکنی یا سع

 ها فکر میکنن آدم بدی هستی در صورتی که نیستی.

 _چه ربطی به مسیح داره؟

_ربطش اینه اون فکر میکنه تو به اندازه ی اون آدم 

خائن و بی مالحظه ای هستی که حاضری همچین 

 شرایطی رو قبول کنی.

 _من باعث شدم؟

هم حقیقت های  _شاید... تا چند ماه پیش به من

جامعه و زندگیت رو خیلی بد گفتی. حتی باعث شد 

 کلی فکر بد راجب تو و آرمان داشته باشم.
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 _چیکار کنم؟ دیوانه اس. باهاش هنوز هم درس دارم.

 _این ترم؟

_حذف کردم، اما هرموقع بردارم مجبورم با اون 

بردارم. کاش ترم تابستونی ارائه بشه، اینطوری شاید 

شانس باشم و یه استاد دیگه باشه. تموم میشد خوش 

 این دانشگاه لعنتی راحت میشدم.

_چیزی نمونده. نگران مسیح هم نباش، ما هستیم 

 پیشتیم.

ما بودیم اما نکته این بود، مسیح خیلی پرروتر از 

شد تصور کرد. نورا گفت چند بار چیزی بود که می

بش را رود و جواسر راهش سبز شده، آرمان گفت می

دهد اما جواب او کتک و داد و بیداد نبود. این آدم می

ترسی از کسی نداشت و اعتماد به نفس شدیدا زیادی 
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دانم. اما فشار گرفت نمیهم داشت. از کجا نشات می

 شدید روانی اش را روی نورا حس میکردم.
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برای تغییر روحیه ی نورا به سراغ قسمت فروش 

ی لوازم آرایشی  بخرم تا شاید شرکت رفتم تا مقدار

کمی خوشحال شود. حق با او بود خیلی گران بود اما 

باید خوشحال میبودم تخفیفی قابل توجهی برای 

کارمندها داشت، خصوصا در خرید اول که شامل 

حال من میشد و البته مسئول فروشی کلی تعجب 

کرده بود که تا به امروز چطور طاقت آورده ام و هیچ 

 داشته ام.خریدی ن

 _خیلی اهلش نیستم، اینهارم دارم هدیه میخرم.

 _برای کی؟
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 _خواهرم.

_باید بگم خوش به حالشه، خواهر من که شده رابین 

کنه، تازه هود، هرچی لوازم آرایشی دارم غارت می

 بدهکار هم هستم.

من لبخند زدم اما او و همکارش خندیدند. داشتم 

وضوع بحثشان رسید بروشورهارو نگاه میکردم که م

 به نارملیا.

 _جمع کردن شرکت فرانسه رو؟

_نمیدونم، یه ماه شده اینجان. البته نارملیا کال دلش 

 نمیخواد بره، اما انگار بخاطر شرکت میرن.

_من باشم هیچ وقت برنمیگردم ایران این دلش 

 نمیخواد بره! خدا شانس رو به کیا میده.
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 دیگری آهی کشید.

اون من امیرواالرو می دیدم هم خوش _کاش قبل 

 قیافه اس، هم خوش اخالقه هم پولدار.

 _دکتر که هست، هنوز مجرده.

_خوش اخالقه رو روهوا زدن، این اخالق نداره که 

 مجرده.

لبخندی به غیبت طوالنیشان زدم، خریدم را تمام 

 کردم و تنهایشان گذاشتم تا ادامه بدهند.

قابل باور نبود. نورا، عابد، صحنه ی روبه رویم برایم 

مسیح و مهدی جلوی چشمم بودند. یک قاب 

 نامتقارن، آن هم جلوی در خانه!
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مسیح واقعا به چه جراتی به خودش اجازه داده بود تا 

دم در خانه بیاید! از آن بدتر مهدی اینجا چکار میکرد 

بعد از این همه مدت. مهدی اولین نفری بود که مرا 

 مد.دید. به سمتم آ

 _اینجا چیکار میکنی؟

_یه حالی از شوهر سابقت نمیپرسی؟ چه تیپی هم 

 زدی، خونه ی من بودی از این غلطها نمیکردی!

 چشم چرخاندم و به سمت نورا رفتم.

 _شما اینجا چیکار میکنین؟

_چه موقع خوبی اومدین، این پسر با نورا چه نسبتی 

 داره؟ 

 باشین.عابد: مراقب نحوه ی خطابتون 
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مسیح بی توجه به او دوباره سوالش را از من پرسید. 

معلوم بود نورا بلوفی زده است، وگرنه عابد هم آدم 

 دخالت کردن نبود.

_مگر درست و واضح براتون توضیح ندادن؟ استشهاد 

محلی میخوایین؟ بریم در خونه ها رو بزنیم تا براتون 

دم به زنگ نزثابت بشه؟ شما به چه حقی اینجایین؟ تا 

پلیس لطفا برین و دیگه هرگز سر راه خواهر من سبز 

 نشین.

مسیح با عصبانیت نگاهی به عابد کرد و سری برای 

نورا تکان داد. معلوم بود باور نکرده است، حاال 

 هرچه که نورا گفته بود.

 _چی گفتی بهش؟

 _گفتم عابد دوست پسرمه، داریم ازدواج میکنیم.
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روی پیشانی ام بردم که مهدی دوباره با درد دستم را 

 جلو آمد.

 _احوال باجناق، نگاه کارت دارم.

 عصبانی گفتم

_ تو چیکار داری؟ نورا برو داخل، آقا عابد میشه شما 

هم چند لحظه تشریف بیارین خونه ی ما کارتون 

 دارم.

نورا دست برد به کیفش تا کلیدش را بردارد و من 

 چکار دارد. برگشتم سمت مهدی تاببنیم

 _چی میخوای. ؟

 _یکم پول داری بهم بده؟

 _چی؟
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 _پول.

 _زده به سرت، واقعا زده به سرت.

تا خواستم بروم داخل ساق دستم را گرفت، سریع  

 دستم را کشیدم.

 _ به من دست نزن.

تا این را گفتم انگار نورا و عابد که در حیاط بودند 

آمد و مهدی را از شنیدند، عابد قبل از نورا بیرون 

جلوی در دور کرد گفت ما داخل برویم و چند دقیقه 

 بعد خودش هم آمد به حیاط خانه.

 _آقا عابد من... ببینین...

نورا: چرا میپیچونی؟ دیدی این یارو رو؟ دوست 

 پسرم بود. 
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 _نورا! 

_اما یه مدت بعدش فهمیدم زن داره، گفت طالقش 

 میدم. 

 تنایی نکرد.دستش را گرفتم اما اع

_اما دوباره یه مدت بعدش فهمیدم زنش حامله اس. 

حاال هم با پررویی باز میاد جلوم سبز میشه، باز 

میخواد خرم کنه! االن تو دلت میگی چرا بهت جواب 

منفی دادم بخاطر این یارو. درست فکر میکنی به 

خاطر این یارو نه اینکه هنوز عاشق چشم و ابروش 

ث شد از همه ی مردها متنفر شم. باشم، نه. چون باع

حاال هم برو به هرکی میخوای بگو، هرجا خواستی 

 آبروم رو ببر.

 اینها رو گفت و دوید داخل.



 

Romanzo_o 832 

 _متاسفم دوست نداشتم که...

 عابد: میشه بعدا بهم بگین چیکار دارین، االن باید برم.

او هم مثل نورا صبر نکرد، خیلی سریع بیرون رفت. 

اط تمیز خانم جان با گل هاش! من موندم و حی

توانستم اتفاق هارا کنار هم جای بدهم. آمدن نمی

مسیح، بدتر از آن مهدی و پول خواستنش؟! من را 

چه تصور کرده بود! سراغ نورا رفتم، همه چیز را 

 جمع میکرد در دلش و نمیگفت، هیچ چیز را.

_چرا ولم نمیکنه، نگاه زنش رو ببینی، به تیکه 

 ن چیکار کردم؟!جواهره. م

پس دیده بود... رفته بود سراغش که میدانست زنش 

چه شکلی است... شاید هم زنش سراغ خواهر بیچاره 

 ی من آمده بود.
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_ _ _ _ 

 _آقای ادیب هستن؟

گفتند دکتر غیر از من، در این شرکت همه به او می

 همچنان آقای ادیب خطابش میکردم.

 _چیزی شده؟

خواهشی داشته باشم، یا یه کمک _میخواستم... یه 

 نمیدونم دقیق.

 _بشین.

 _دوستتون...

 _کدوم دوستم؟ 

 _مسی...

 _خب؟
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_سر راه نورا سبز میشه، مزاحمت هاش خیلی بیشتر 

 شده.
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دونست زن داره بعدش که _خواهرت اولش نمی

 فهمید چرا کنار نکشید؟

حتی نگذاشت جمالت را درست و حسابی کنار هم 

بچینم و درخواست کنم، چه اشتباهی کرده بودم که 

فکر کرده بودم شاید او بتواند کمکم کند، از جایم 

 بلند شدم.

 _ببخشین وقتتون رو گرفتم.

 _کجا بشین... از واقعیت ها که نمیتونی فرار کنی.
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_نه از واقعیت ها نمیتونم فرار کنم، اما کاش شما هم 

هر آدمی اشتباه  در نظر بگیرین نورا چند سالشه!

میکنه، چرا نورا نکنه؟ چون یه زنه و شما با زنها 

 مشکل دارین؟

 با تعجب پوزخندی زد.

_زبونت چیزی کمتر از خواهرت نداره، فقط تو دیر 

 رو میکنی.

 _من بهتره برم به کارم برسم.

_مسیح کله شقه، حرف قبول نمکینه اگر اومدی اینجا 

  بگی تا من باهاش حرف بزنم...

 _من همچین درخواستی از شما ندارم.

 _پس چی؟
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بخاطر نورا مجبور بودم. این را چند بار در دلم تکرار 

 کردم.

_شما میشناسینش، خواستم بدونم راهی هست کاری 

کنیم دست از سر ما برداره؟ شکایت کنیم نمیدونم با 

 همسرشون صحبت کنیم یا هرچیزی.

 پوزخند دیگر. 

بر نداره؟ چند درصد احتمال _فکر میکنی زنش خ

 داره یه زن تو زندگی شوهرت باشه و نفهمی؟

 هرچند تلخ بود اما واقعیت بود. 

 _میدونی رابطه اش در چه حد بوده با خواهرت؟

 _یعنی چی؟ چندماهی دوست بودن فکر کنم. 



 

Romanzo_o 837 

جوری نگاهم کرد که احساس خنگ بودن به من 

 دست داد.

_االن میگم باز قاطی نکنی بگی من بد حرف میزنم، 

رابطه منظورم! صمیمیت بینشون، رابطه ی 

 شون؟ فیزیکی

با تعجب نگاهش کردم، احساس کردم داغ شدم از 

 خجالت، از عصبانیت.

_سوال پرسیدی منم جوابت رو دادم. اگر رابطه ای 

که فهمیدی منظورم چیه نداشتن، مسیح هیچ غلطی 

کنه، نهایتش شکایت کنین، خواهرت که نمیتونه ب

 خواستگار داشت شوهرش بدین بره.

و این استرس در جان من افتاد که اگر چیزی که او 

 گفت بینشان بوده باشد چه باید کنم...
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 _اگه... اگه که... یعنی...

 _چیزی بینشون بوده؟

با عجز نگاهش کردم، با یک مرد غریبه در این باره 

 سخت بود... صحبت کردن چقدر

 _نمیدونم.

 باورم کرد انگار.

_بپرس از خواهرت، این همه اصرار مسیح باعث 

میشه من فکر کنم چیزی بوده، که بخاطرش تهدیدش 

میکنه و نمیدونم... اما باز بپرس، که اگر بود بعد بهش 

 فکر کنی.

حس میکردم سرم سنگین شده است، پاهایم قدرت 

سرنوشت ناهید تکرار  تکان خوردن نداشت. اگر، اگر
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میشد من چه میکردم. بابا پدری نمیکرد اما اگر مسیح 

 به سراغش میرفت، با داس می آمد به سراغ نورا.

آخرین چیزی که به یاد می آوردم، تالشم بود برای  

بیرون رفتن از اتاق ادیب. اما االن روی یک تخت 

سفت بودم با سرمی به دستم. امیرمسعود کنار تخت 

 د.ظاهرش

_تو اینقدر شجاعی، باهمین شجاعت میخوای جلوی 

 مسیح وایستی؟

 _چرا اینجام؟

 _چون فشارتون داشت میرسید به صفر.

 دانم.اغراقش برای شوخی بود یا چه نمی

 _ببخشین زحمت شده، چطوری اومدم تا اینجا؟
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_بیدارت کردیم تا بیمارستان دوییدی دوباره رو تخت 

 غش کردی.

 د اما نای خندیدن نداشتم. شوخی میکر

 _به خونوادت خبر ندادم، میخوای زنگ بزنم؟

 _شما برین، ممنون. 

نگاهی کرد و سری تکان داد بلند شد و رفت. چشم 

، دانستم چه کنمهایم را بستم تا سرمم تمام شود. نمی

توانستم از نورا همچین سوالی را بپرسم. من نمی

اهرم را تحقیر توانستم با یک شک مسخره خونمی

 دانم... کنم. حاال چه باید میکردم نمی

 _ببخشید؟

 پرستار نگاهم کرد.
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 _تموم شد میتونم سوزن رو دربیارم؟

 _نه صبر کن االن میام.

 _تموم شد؟

 ترسیدم از صدای امیرمسعود او مگر نرفته بود؟! 

 _نرفتین؟

 _نشنیدم زنگ بزنی به کسی.

 _ حالم خوبه، نیازی نبود.

 _نمیخواد کاری بکنی، من مسیح رو حل میکنم.

 _نه ممنون ش....

 _قرار باشه تو حل کنی سه بار تا برسی غش میکنی.

 کنار تختم نشست کمی خودم را جمع کردم.
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_یجور اومد دنبال چاره بگرده گفتم دختر رستم شده 

 واسه خودش.

 خطابش در اصل به من بود هرچند مستقیم نمیگفت.

اشینش شدم، گوشی اش زنگ زد قبل از سوار م

 حرکت جواب داد.

 _"چیه؟"،" آره"،" خوبه"،" نه".

 و قطع کرد.

 _میری خونه ات یا میای شرکت؟

 _شرکت.

 _میتونی مرخصی باشی.

 _نه کارهام مونده باید تموم کنم خوبم.

 به جای شرکت جلوی رستورانی نگه داشت.
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 _بیا ناهار بخور.

 گ..._نه ممنون 

_من حوصله نازکشیدن ندارم، االن تو شرکت تایم 

ناهار تمومه، بخاطر توام من ناهار نخوردم، نمیخوری 

بشین من ناهارم رو بخورم بریم. البته تو راه باز غش 

کنی میذارم همونجا بمونی، چون این دفعه از 

 گرسنگی قراره غش کنی و حقته.

ن هم پیاده پیاده شد، دیدم مکث کرد به همین دلیل م

شدم، ادیب همین بود، به قول خودش حوصله ی ناز 

کشیدن نداشت، چرا باید ناز یک کامند را هم 

کشید. دزدگیر ماشینش را زد و به داخل رستوران می

 رفتیم.

 _چی میخوری؟
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 نگاهی به منو کردم و انتخاب کردم.

 _پدر و مادرت زنده ان؟

 دادم بدتر میگفت. جواب نمی

مودبانه اش میشه پدر مادرتون در قید _صورت 

 حیاتن! پدرم فقط.

 پوزخندی زد.

 _پس برای همینه اینقدر تو دنبال خواهرتی؟
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 دنبال خواهرم بودم؟! 

 _چند تا خواهر برادرین؟
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 .5_دوتا، سه! در واقع 

 خندید.

 _تعداد خواهر برادرات رو هم نمیدونی؟

 خانواده ی درهمی داشتم من. 

 _پدرم از ازدواج دومش هم دوتا بچه داره.

 _و حساب نمیشه؟

 جوابش را ندادم.

_این پسر خواهرت پس از ازدواج دوم نیست، چون 

 سنه پسره کم نیست.

 _آرمان اسمش، بله پسر خواهر بزرگترم.

 _همتون باهم زندگی میکنین؟

 _چرا میپرسین؟
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 شانه ای باال انداخت.

در خونتون، اینکه پدرت باشه  _گفتی مسیح اومد دم

و به خودش جرات بده یکم... مگه اینکه چندتا زن 

 باهم زندگی کنن.

 پوزخندی زدم.

_هم جنس های شما فقط خودشون رو حساب 

 میکنن، زن باشه....

 چشم هایم را بستم و ادامه ندادم.

_ببخشید مخاطب من شما نیستین، دلیلی نداره 

 کنم. عصبانیتم رو سر شما خالی

چشم که باز کردم داشت نگاهم میکرد، پوزخند 

 داشت اما پوزخندش این بار بد نبود، مسخره نبود.
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_عصبانیت تو نمیتونه خیلی رو من تاثیر بذاره، حرفتم 

درسته، همیشه همین بوده. پس حدسم درسته یه 

خونه با چندتا زن و یه پسر بچه. با پدرت زندگی 

ی؟ یا چون دوباره نمیکنی، چرا چون طالق گرفت

 ازدواج کرده؟

 _هردوش.

_یه اشتباه بزرگه خواهرت اینه راجب طالق تو به 

 مسیح گفته.

 دانستم...می

 _خوب میدونه ضعفه.

 _طالق ضعفه؟
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_تو این کشور ازدواج یه دستاورد، پس طالق هم یه 

شکست، تو که تجربه کردی، یعنی تو این مدت 

 نفهمیدی؟

اما حقیقت ها را با سیلی محکمی مگر میشد نفهمم! 

 به صورتم میزد.

 _نگفتی؟

 کنیم، من_با خانم جونم، یعنی مادربزرگم، زندگی می

 و نورا و آرمان.

 _پدر و مادر آرمان؟

آرام گفتم، زنده نیستند. هرچند پدر آرمان را اصال 

شناختیم که بدانیم زنده است یا نه، ابروهایش باال نمی

 رفت.
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یه خونواده ی متموله، شکایت کنین به _مسیح از 

جایی نمیرسه. هزارتا وکیل میریزه هر کدوم یه قانون، 

شمارم مقصر اعالم میکنن، نمیگم صد درصد اما به 

 احتمال زیاد به جایی نرسه.

 _دست از سر نورا برنمیداره؟

 _بذار صحبت کنم باهاش!

 _نمیخوام به شما زحمت بدم.

 _میتونی به بابات بگی؟

 به بابام؟! این بار من پوزخند زدم یک پوزخند تلخ.

 _صحبت میکنم، بذار به حساب کمکت به مادرم. 

 _من کمکی به ایشون نمیکنم.

 _بهش سر میزنی.
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 _برای ک...

_هردلیلی که داری، بذار به حساب اون. حالش رو 

خوب میکنه، توام فکر کن منم میخوام در عوضش 

 حالت رو خوب کنم.

اینکارو نمیکنم تا کسی چیزی رو برام جبران  _من

 کنه.

بی حوصله شد، حس کردم این آدم حرف زدن را 

 دوست ندارد. 

_اگه با این هدف اینکارو میکردی که حال مادر 

خوب نمیشد، محبتی که با چشم داشت باشه، به دل 

 نمیشینه، غذات رو بخور.

 رقصکند، به زندگی انسان را به کجاها که پرت نمی

در باد، یا باران، راه رفتن با پاهایی برهنه روی آتش و 
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دست به دامن یک غریبه شده بودم، آن هم غریبی 

 که...

 _رنگ به رو نداری مادر!

 _خوبم، خسته شدم امروز. نورا نیومده؟

 _آرمان رفته دنبالش.

یادم افتاد خودم دیشب به آرمان گفتم مدتی او نورا را 

 برگرداند.برساند و 

 _چیشده مادر چرا چند روزه همتون مشکوکین؟

_چیزی نیست قربونت برم. خانم جون مهدی اومده 

بود، بازم اگر پیداش شد باهاش صحبت نکن زنگ 

 بزن به پلیس.

 _کی؟
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 _دیروز.

 _چی میخواست؟

_پول، به من نه نفقه داد نه مهریه، بابام دنبال پولیه که 

خوردم، حاال خودش هم دوباره به من ندادن، کتکشم 

 شده بالی جونم.

 _ زنگ میزنم به مادرش. 

وظیفه ی او نبود، وظیفه ی پدرم بود، وظیفه ی 

اختری که این لقمه را گذاشت در دامن من. اما چه 

 میگفتم؟! 

با آمدن نورا و آرمان دوباره نگاهی به نورا کردم. با 

.. کاش دیدنش وجودم لرزید، در دل دعا کردم کاش.

 چنین اشتباهی نکرده باشد.
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 _چیه؟ اومد سراغ تو؟

 _کی؟

 _مسیح.

 _نه، مگه بازم اومد؟

 _شبیه میت ها شدی.

 _خوبم خسته شدم.

 _عابد پیام داد.

 _چیکار داشت؟

 خندید، یک خنده ی بی روح، بی احساس. 

_گفت من مشکلی ندارم، اگه بازم اومد بگو من 

اوسکول واقعا یا داره از آب گل نامزدتم. نمیدونم 

 آلود ماهی میگیره.
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 _چه ماهی؟

 _فکر میکنه عاشق چشم و ابروش میشم.

 _تو زنش رو دیدی؟

 نگاهم کرد.

 _چطور؟

 _گفتی خوشگله، از دور دیدی یا اومد سراغت؟

 جوابم را نداد بلند شد و به اتاق رفت.

 فهمیدم...از سکوت های او چه باید می

هایمان همراه آرمان راهی شدیم، تا اول نورا و صبح 

بعد من را برساند. نگرانش بودم، حس میکردم هم 

تحت فشار ذهنی است و هم احساسی. کاش 

 توانستم متقاعد کنم مدتی سرکار نرود.می
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توانستم از ادیب سه روز بود... سه روز بود که نه می

 بپرسم صحبت کرد و نه طاقت داشتم سکوت کنم.

ز طرفی حق میدادم چون کار خودش نیست، مسئله ا

ی خانوادگی خودش نیست، به این اندازه پیگیر 

 ماجرا نباشد.

ریختم که وارد اتاقک شد، نگاهی کرد داشتم چایی می

 و آرام درب کشویی را بست.

 _دنبالت بودم.

 تنها یک دلیل میتوانست داشته باشد، مسئله ی مسیح!

 ج میکنه؟_بهش گفته داره ازدوا
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 سرم را تکان دادم.
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 _واقعیه یا...

 _واقعی نیست.

 _از کجا پیدا کرده همون لحظه یکی رو؟

 _پسر همسایمون؟

 خنده اش گرفت انگار اما خودش را کنترل کرد.

_داره تحقیق میکنه مطمئن شه، من حرف رو یجور 

مطرح نکردم فکر کنه از طرف شما صحبت میکنم، 

راحت گفت، فکر میکنه دروغ گفته برای همین 

 خواهرت، که البته دروغ گفته.

_نمیشه که به دروغ از پسر همسایه بخواییم نقش 

 نامزد نورا را بازی کند.
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هرچند عابد داوطلب بود و من برعکس نورا حس 

خواهد این کار را بکند، نه از میکردم برای کمک می

 روی فرصت طلبی.

 شکایت میکنیم._شهر که بی قانون نیست، 

 _چرا به پدرت نمیگین؟

 چه میگفتم؟ با پدرم کتک کاری کردیم؟

 _بخاطر... یعنی...

 _در ارتباط نیستین؟

 _تقریبا.

_ میتونین شکایت کنین، اما یه مرد بود، شاید راحت 

 تر بیخیال میشد.

 _ممنونم از کمکتون، خیلی زحمت شد.
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 _شوهر سابقت معتاد بود؟

 موقع مهدی آن روز دم در...حضور بد 

 _چرا میپرسین؟

 شانه ای باال انداخت.

 _هیچ، مسیح گفت.

_فکر میکنم کم و بیش بانی خیر شدم، بعد از مدتها 

با دوستتون نشستین تا جا داشته تخمه شکستین و 

 غیبت کردین.

متوقع بودن دقیقا همین برخوردی بود که من داشتم، 

بود. زندگی و جدایی خوبی آن هم بخاطر نام مهدی 

  نداشتم، هرچند جدایی هیچ کس خوب نیست.
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دستم را به سمت صورتم بردم و با انگشت هایم 

 ابروهایم را باال بردم.

  _ببخشین.

داشت نگاهم میکرد، او هم برخالف شخصیت تند و 

 تیزش چیزی در جوابم نگفت.

_خوبه در مورد تو الزم نیست آدم مگسی شه به 

فشار بیاره جوابت رو بده، خودت زود خودش 

میفهمی. من برای دعوا با مسیح نرفته بودم چون 

لجبازه دعوا کنی بدتر میکنه دقیقا وقتی که فهمیدم با 

خواهر تو صنمی دارن! هرچی گفتم نکن بدتر کرد. 

االنم از این حرفهایی که بهت گفتم استفاده کن ببین 

  کدومش به دردت میخوره.

 گرداند و به سمت در قدم برداشت.رویش را بر
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 _ممنونم آقای ادیب.

دستش را تکان داد اما برنگشت. از حرفهایش چه 

استفاده ای میتوانستم بکنم؟! در حق عابد نمیتوانستم 

بدجنسی کنم و بخاطر خواهرم با احساسات او بازی 

کنم هرانداره که میخواست کمک کند این کمک به 

نورا به نظر نمی آمد هیچ معنی آسیب به خودش بود. 

وقت به او دل ببازد. باید خانم جان را هم در جریان 

 ماجرا میگذاشتیم.

 _تو چی میگی آبجی؟

نگاهی به آرمان کردم در حیاط نشسته بودم و یک 

 مجلس سنای سه نفره تشکیل داده بودیم.

  _نمیدونم.

 _تو راضی نیستی عابد...
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خوب میدونیم اون به _گناه داره آرمان هر سه مون 

 نورا عالقه داره.

نورا: ول کنین، چقدر میخواد بره و بیاد؟ خسته میشه 

 خب.

 با ترس گفتم.

 _اگر تهدیدت کنه؟ اذیت...

 _چه تهدیدی بابا؟ میخواد بکشتم؟ یا فراریم بده؟

نمیدانم آن آدمی که من دیده بودم یک دیوانه بود. 

چند من از نگرانی هیچ کدامشان از او بعید نبود. هر

که ادیب هم بابت نوع رابطه ی میان نورا و او ترس 

 داشتم. 

 _سیاوش هست بخوام نه نمیگه.
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 نورا با خنده گفت.

_چیکار کنه؟ بادیگاردم باشه؟ یا بگیم عابد یهو قیافه 

 اش رو عوض کرد این یارو نامزدمه.

_بادیگارد فکر خوبیه؟ هزینه اش خیلی زیاده آرمان؟ 

 ی میگیرن؟ چجور

 نورا به حالت مسخره ای نگاهم کرد و خندید.

 _قربونت فقط شبیه جیسن استاتهام باشه.

 آرمان خندید من را هم به خنده انداخت.

  _مهدی آبرومون رو برد.

آرمان: اون رو که من پیدا کنم میزنم لهش میکنم 

 بیشرف رو.

 نورا: خانم جون با ننه باباش حرف زده؟
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 _آره.

 _چی گفتن؟

_گفته خبرنداریم، چندبار هم اومده از من پول گرفته 

 دیگه باباش نمیذاره و از این حرفها!

_اصال چیشد یهو این اینطوری دستش بند شد من 

 خدایی هنوز هم تو شوکم.

 _دوستهاش.

 تا این را گفتم نورا یکی پس سر آرمان زد.

 _نبینم رفیق ناباب داشته باشی.

 نورا._مسخره نکن 

_پس چرت نگو، خودش خر بوده چه ربطی دارهبه 

 دوستهاش؟ 
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_مگه میشه آدم کسایی که باهاشون معاشرت میکنه 

تاثیری روش نداشته باشن، تو االن به جای آرمان از 

من مشورت میگرفتی در مورد مسیح داستان به این 

 جا میکشید؟

 هب یکی خواهرت با خانم، آبجی نکنه  _دستت درد

میکنی چرا از من مایه میذاری؟ بعدشم مگه من به دو 

 این گفتم برو با یارو دوست شو.

نه نگفتی، نگاه انتخاب من بود، هزاری هم تو -

 میگفتی آخرش من کار خودم رو میکردم.

 _باشه.

 از جایم بلند شدم.

  _بفرما قهر کرد.
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 _قهر نکردم بریم شام خانم جون رو هم...

یدم چون سرپا بودم رفتم سمت صدای زنگ در را شن

 در و باز کردم.

_اا نگاه جون خوبی؟ خوب شد اتفاقا اومدم سراغ 

  سروی خانم، در اصل باخودت کار داشتم.

 _چیزی شده؟

 _دختر دعوت نمیکنی؟ 

چه موقع بی خبر مهمان امدن بود که من هم دعوت 

 کنم!

  _خواهش میکنم بفرمایین.

ضیه خانم بلند شدند و نورا و آرمان با دیدن مر

سالمی دادند. هرچند نورا معلوم بود از شب 
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چهارشنبه سوری از او به دل گرفته است. با رفتن آنها 

به خانه به سمت صندلی ها اشاره کرد و گفت همین 

 جا خوب است بنشینیم.

 _خوبی؟ سروی خانم میگفت سرکار میری.

 _بله.

 _چی هست کارت؟

118 

 _کمک حسابدارم.

_محیطش خوبه؟ اخه میگن این شرکت های 

 خصوصی اعتباری بهشون نیست.

 لبخندی زورکی زدم.

 _خوبه خداروشکر.
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 _همکار خانم داری؟

 کالفه بله ای گفتم.

 _نگاه جان نمیدونم سروی خانم بهت گفته یا نه.

موضوع برادرش بود، همین که در را باز کردم و گفت 

زد اما او داشت حرف می با من کار دارد متوجه شدم.

من ناخودآگاه حواسم رفت پی رنگ موهایش که 

معلوم بود تازه رنگ شده است. رنگش برای من 

زننده بود، آنقدر محو موهایش شدم که متوجه نشدم 

چه گفت. حرفهایش که تمام شد نظرم را پرسید، 

 زشت بود بگویم گوش ندادم.

 _خانم جون مگه خودشون به شما...

 ومدی مرضیه، چه بی خبر؟_خوش ا
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برگشتم سمت خانم جون، چادر به سر بود، حتما 

 داشت نماز میخواند.

_من که همیشه مزاحمم سروی جون، دیگه خود نگاه 

رو دیدم گفتم با خودش راحت صحبت کنم، دختر 

آفتاب مهتاب ندیده که نیست به هرحال تجربه داره و 

 خودش راحت میتونه نظر بده.

تعجب نگاهش کردم االن داشت توهین با نهایت 

میکرد تعریف مبکرد یا کال نحوه ی صحبتش اینقدر 

 زننده بود.

 خانم جون از پله ها پایین آمد و گفت.

_دختر آفتاب مهتاب ندیده کجا بود تو این دوره 

زمونه، دختر باید حواسش به خودش باشه. اما ما 
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ر رسممون همیشه یه چیزه. چه بار اول باشه چه با

 چندم، نگاه مادر برو تو خواهرت کارت داره.

در دل یک آفرین به خانم جان گفتم. خوب که دقت 

میکردم نورا به خانم جان رفته بود فقط نورا ورژن 

 امروزی او بود.

لبخندم را خوردم سری برای مرضیه خانم تکان دادم 

 و داخل ر فتم.

 _چی میگه؟

 _داداشش.

 آرمان: داداشش چیشده؟

 خواستگاری._

 آرمان با دلخوری گفت.
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 _بذار یه سال شه از مهدی جدا شدی.

 _چرا مگه سیاه پوششه؟

 _نورا!

_چیه خب چرت و پرت میگه ، نمیگما برو زن 

داداش این زنیکه شو، اینها از اون مادرشوهر عفریتت 

 هم بدترن.

 آرمان: مادر شوهر سابق.

 _حاال هرچی ! 

ندارم اینقدر زود ازدواج آرمان: آبجی من دوست 

 کنی.

نورا خندید و من بغلش کردم. همه ی این سالها او 

بود و خانم جان، رفت و آمد میکردیم اما متوجه بودم 
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که چقدر حضور ما را در این خانه علی رغم اینکه 

دلیل های اولیه اش خوب نبود دوست دارد، چقدر 

 برایش شیرین و لذت بخش است.

 هستم البته اگه از گرسنگی نمیرم. _من جایی نمیرم،

 گونه ام را بوسید.

 _من نوکرتم هستم االن برات شام میارم.

_چه چاپلوسی میکنه، دو روز دیگه خودش بخواد 

 زن بگیره همچین میره پشت سرشم نگاه نمیکنه.

 _من شکایتی ندارم.

 نورا با تاسف سری برایم تکان داد.

ی  فیلم دیدن کنار او شب در حال پذیرایی به بهانه

 جا انداختم.
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 ترسی؟_می

 _از فیلمه؟

 _مسیح!

ترسم، بدترشم _نه، من تو این دنیا از هیچی نمی

 دیدم، فقط میبینمش اعصابم خط خطی میشه.

این خصلت نورا... مثل پسر بچه ها بود که همیشه 

دوست داشت به همه ثابت کند او از چیزی 

 معنی آره بود. ترسد. این نه گفتنش بهنمی

 _نگران چیزی نباش من هستم.

خندید، میدانست من ترسو هستم شاید داشت به 

 خندید.همین می

 _خوبه که هستی!
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 نمیدانم چقدر حرفش از ته دل بود چقدر نه!

صبح تا پیاده شدم از ماشین آرمان، داشتم به سمت 

ورودی میرفتم که مهدی پرید جلویم. جیغ کوتاهی 

 م را گذاشتم روی قلبم. زدم و دست

 _پس اینجا کار میکنی.

 _اینجا چیکار میکنی.

 _خوبه! پولش هم خوبه.

 _برو از اینجا من اینجا آبرو دارم.

_باشه، برای شر درست کردن نیومدم، پول الزمم یکم 

 بده با قسط مهریه ات میریزم برات.

 پوزخندی زدم.
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م خواستم در ستخواستم رد بشوم اما دستم را گرفت. 

را از دستش بیرون بکشم اما زورم نرسید، آنقدر الغر 

شده بود که به نطر نمی آمد همچین زوری بتواند 

 خرج کند.

 _ولم کن تا جیغ نزدم همه بریزن اینجا.

 _بزن، از کی زن و شوهر رو از هم جدا میکنن.

 _تو شوهر من نیستی ولم کن مهدی.

ه ای روی دست مهدی در تقال بودیم که دست مردان

قرار گرفت. نگاهی کردم ادیب بود. یک آبروریزی 

 دیگر، همین را کم داشتم.

 _تو کی هستی؟

 نگاهی به من بعد دوباره نگاهی به ادیب کرد.
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 _این همون یارو نیست که از ماشینش پیاده شدی؟

 حافظه ی تصویری اش همیشه خوب بود.

 ه.صیغه میشگفت اختر گفتی _پس مامانم راست می

چشم هایم تا حد ممکن باز شد، من صیغه می شدم 

 و این را اختر گفته بود؟!

 ادیب دستش را از دستم کشید.

 _ببین یارو صیغه اته اگر باید بگم زن سابق منه ا...

 _باشه فهمیدم، هّری.

مهدی خط نشانی با چشم هایش برایم کشید و رفت، 

 ترسیده بود.بدون شک از قد و هیکل ادیب 

 _دنبالت کرده؟

 _نمیدونم.
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_ماشااهلل دور و برتون هم یکی از یکی دیوانه تر، راه 

 بیفت، میتونی راه بری یا باز غش میکنی؟
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به اندازه ی کافی خجالت زده بودم، او هم قصد 

 داشت با خاک یکسانم کند.

 _نمیخوای بری سرکارت بگو من تکلیفم رو بدونم.

 برای کمکتون. _ممنون

 بی حوصله سرش را تکان داد.

دانستم به متلک ادیب فکر کنم، به حرف هایی که نمی

اختر در موردم گفته بود، به آبروریزی ام مقابل چشم 

های ادیب که به نظرم هیچ رقمه دست این آدم 
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نمیشد آتو داد. حاال این صیغه را کی و چطور قرار 

 بود به سرم بزند نظری نداشتم.

نکته ی عجیب دیگر این بود که به درد و دل کردن با 

خانم ادیب عادت کرده بودم، االن نیاز داشتم بنشینم و 

 با او صحبت کنم، کمی خودم را خالی کنم.

 _پرستار مادرتون؟

 _یه نفر آزمایشی هست.

_امروز میتونم برم بهشون سر بزنم؟ یعنی اطالع 

 دارین خونه تشریف دارن یا نه!

 _خونه اس.

 خوب بود.

 _با امیرمسعود رفت و آمد میکنی؟
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از گوشت موجود در خورشت چشم گرفتم و امیرواال 

 را نگاه کردم.

 _بله؟

 روبه رویم نشست.

 _صبح انگار باهم اومدین؟ 

 _دم در دیدمشون. 

 به جوابم خندید، نگاهش کردم. 

ولش پرسیدم، ا_االن اگر همین سوال رو از نارملیا می

میگفت، چیشده؟ بعد میگفت چرا میپرسی؟ آخرش 

 هم میگفت، فرضا اومدم به تو چه؟! 

دقیقا همان چیزی بود که االن من میخواستم به او 

بگویم که به من چه نارملیا چه جوابی میداد؟! نارملیا 
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مثل من یک زن مطلقه نبود که بگویند صیغه ی این و 

 شود...آن می

 برداشتم.بلند شدم و سینی را 

 _بشین غذات رو بخور من میرم یه جا دیگه.

 _سیر شدم.

 _با نگاه کردن به غذا؟

 _خیلی میل نداشتم.

حضور در حیاط خانه ی ادیب، هم صحبتی با خانم 

ادیب واقعا خوب بود برایم. پرستارش خانم بدی به 

رسید. با حضور من و نشستن ما در حیاط او نظر نمی

 به خانه رفت.

 _راحتین باهاش؟
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_اون با گوشیش راحته، تو اولین کسی بودی که 

 دست به گوشی نبودی.

لبخندی زدم، بس که غریب بودم با تکنولوژی. از 

مسیح و مهدی گفتم  کمی از عابد عاشق گفتم و 

 اختر.

_قرار نیست تو با حرف هر کسی اعتماد به نفست رو 

 از دست بدی، تو دختر محکمی هستی.

 نورام. _نگران

_من هیچ وقت این دوست امیرمسعود رو دوست 

 کنم اتفاقی برای خواهرت بیفته.نداشتم. فکر نمی

_نورا دختر ترسویی نیست، یعنی مثل من نیست. اما 

زنم بی دلیل نباشه، رو میبینم و حدس می من نگرانی

 کاری کرده اون آقا حرفی زده نمیدونم واقعا.



 

Romanzo_o 881 

 ی کنم._من با امیرمسعود صحبت م

 _ایشون تا همینجا هم کلی کمک کردن.

تعارف نکرده بودم واقعا گفته بودم، تا آمدن پسرها و 

عروس خانم ادیب باهم تخته نرد بازی کردیم و 

صحبت کردیم و البته پرستارش وقتی دید کاری 

نیست زودتر رفت، که این کارش باعث شاکی شدن 

 ست.امیرمسعود شد وقتی آمد به خانه و دید نی

 _من دیگه برم.

 _شام بمون.

 _نه، ممنون، برم بهتره.

 _پنجشنبه بیا این حساب نیست.

 خندیدم.
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 _حتما.

 امیرمسعود: میخوای برسونمت؟

شاید بخاطر حضور ناگهانی مهدی بود فکر میکرد 

 میترسم. 

 حنا: میخواییم شام بخوریم.

لبخند با این جمله ی حنا، نارملیا پوزخند و امرواال 

 شیطانی زد.

 _نه ممنون.

حسش را به مادرش تحسین کننده بود. بخاطر این که 

خانم ادیب با من رابطه ی خوبی داشت او هم با من 

 خوب برخورد میکرد.
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پشت سرش امیرواال با لحن طعنه و شوخی گفت رو 

 به حنا گفت.

  _من برسونم مشکلی نیست حنا؟

در جواب امیرواال حنا انتظارش را نداشت، اما تند 

 گفت.

 _همه منظورمه.

و رویش را برگرداند و رفت. دیدم که امیرمسعود 

 عصبانی برادرش را نگاه کرد. 

 _من باهاش کاری ندارم.

 بعد با خنده گفت.

 _این با تو کار داره.
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نارمیال بی توجه به حرفشان با نگاهی به همسرش باال 

 رفت.

 بخوای برسونمت. _ولی جدی خانم نگاه خانم اگر

 _ممنون نیازی نیست.

_ _ _ _ 

حس میکردم بابت حضور مهدی باید شکایت کنم اما 

مهدی کجا بود که پیدایش کنم و شکایت کنم از او. 

در مورد اختر و حرفهایش فقط به خانم جان گفتم 

حسابی عصبانی شد و برای اولین بار در طی این 

ت. چه گفت و چه سالها به در خانه ی بابا و اختر رف

ضوع را آمان و نورا پنهان مو  شنید چیزی نگفت. اما

فهمید، فیلم مهسا را کردم، شک نداشتم نورا اگر می
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برای بابا میفرستاد، هرچند مادر و دختر نه بامن نه با 

 خواهرم خوب تا نکردند.

سحرخانم به بهانه ی جبران سیزده بدر ما را برای 

کرده بود، از شب قبل نورا شام پنج شنبه شب دعوت 

اعالم کرده بود نمی آید و خانم جان گفته بود من 

شوم. سیزده بدر با همراهی دو حریف این دختر نمی

خانواده بود، ویال برای ما نبود که البته هزینه اش را 

همسر او پرداخت کرد، خورد خوراک هم همگی 

چیزهایی برده بودیم، اصل مطلب چیز دیگری بود که 

 گی در جریانش بودیم.هم

بعد ازکار با عجله رفتم به خانم ادیب سری زدم و 

خودم را به خانه رساندم دوشی بگیرم. موهایم بلند 
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شده بود اما مدلش به هم ریخته بود، شدیدا نیاز به 

 مرتب شدن داشت، اگر وقت میکردم البته.

 _نورا آماده نشدی؟

 _گفتم که نمیام.

 زن بیچاره. _زشته نورا دعوت کرده

 _بابا من جوابم...

 _منفیه، منم میدونم سحر خانم هم میدونه.

 _خب پس این مسخره بازی ها چیه؟
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 _مهمونی!

 _نمیام.
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_نورا واقعا کارت درست نیست، میریم مهمونی برای 

 کنیم.چیزی مجبورت نمی

 آرمان دم اتاق ظاهر شد.

نی رو فکر _شاید سحر خانم اونی که تو فکر میک

 نمیکنه. 

نورا دهانی برای آرمان کج کرد، ادای حرف زدنش را 

 درآورد.

 _من چه فکری میکنم؟

_تو فکر میکنی میخواد راضیت کنه مهر پسرش به دل 

 تو بیفته.

 _غیر اینه؟
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آرمان سری تکان داد، کنجکاو منتظر ماندم چه 

 گوید.می

م ه _شاید میخواد به پسرش نشون بده همچین پخی

 نیستی.

آرمان تا این را گفت در رفت، نورا جیغ زد و به 

دنبالش دوید و من پشت سرشان بلند خندیدم، چه 

 خوب بود که داشتمشان.

با حرف آرمان بود، یا تنبلی اینکه باید برای خودش 

 شام درست کند، حاضر شد و با ما آمد.

 آرمان دم در خانه ی آنها گفت.

 تگاری بدون گل نمیشه._گل یادمون رفت، خواس
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نورا درحالی که به اطراف نگاه میکرد تا کسی ما را 

 نبیند، گفت.

 _یه گلی نشونت بدم بیا و ببین. 

آرمان قیافه ی مطمئنی به خودش گرفت که یعنی 

 عمرا. 

 نورا به من نگاه کرد و گفت.

 _میدونستی آرمان گل میکشه؟

 ما قبل ازکشد؟ امن خواستم بگویم یعنی چه گل می

 من آرمان گفت.

 _دروغ میگه آبجی، من غلط بکنم با خودش.

در باز شد و مکالمه ی پرمعنی ما نصفه نیمه ماند. 

 رسید، یا اتفاقیعابد مثل همیشه سرحال به نظر نمی
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خانوادگی و شخصی بود، یا نشات گرفته از دیدار 

آخر ما با حضور مسیح، به هرحال دو هفته ای میشد 

بودمش، نورا هم گفته بود، بعد از آن پیامش که ندیده 

تواند روی او حساب کند، دیگر نه پیامی گفته بود می

 داده بود نه سراغی گرفته بود.

اما سحر خانم نهایت سلیقه اش را به خرج داده بود و 

واقعا زحمت زیادی کشیده بود. آرمان کنار عابد 

نشست. گه گاه چیزی میگفت حس کردم از جانب 

 شود.عابد استقبال نمی

سحر خانم هم صحبت خانم جان شد، من، نورا و آقا 

فرهاد ساکت بودیم. خانم جان به نورا اولتیماتوم داده 

بود دست به گوشی نشود و خدا میدانست چقدر 

 حوصله اش سر رفته است.
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_عابد مادر پاشو کباب هارم درست کن دیگه شام 

 بخوریم.

دانم دهد، نمیگفت او انجام میآقا فرهاد قبل از عابد 

چه شد نورا رو به فرهاد گفت اگر اجازه بدهد او 

کمکش کند. من، آرمان و خانم جان مشکوک به او 

شناسیم. سحر خانم با نگاه کردیم چون نورا را می

خوشحالی نگاه کرد، شاید حس میکرد عروس آینده 

کنند. حس و پدر شوهر آینده باهم دارند اختالط می

دم عابد ناراحت نگاه می کند، شاید او فکر کرد کر

خواهد با او  یک جا باشد. با همه ی این نورا نمی

حدسیات و شایدها ما نشستیم و آقا فرهاد و نورا 

 رفتند به حیاط برای درست کردن کباب ها.
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نگران بودم نورا برنامه ای برای این کار داشته باشد، 

که به سحر خانم مثال از طریق آقا فرهاد بخواهد 

بگوید بیخیال او شود...هرچه که بود به این پیشنهاد 

نورا حس مثبتی نداشتم، اما در آن واحد خجالت 

 میکشیدم سری بزنم و متوجه داستان شوم.

سحرخانم آن همه خورشت درست کرده بود واقعا 

کبابها اضافه بود. میز غذا خوری داشتند اما خواست 

میمی تر است و هم اینکه  سفره پهن کند، گفت هم ص

همسرش سفره را بیشتر دوست دارد. برای کمک 

رفتم تا وسائل ها را بیاوریم سر سفره که ناخودآگاه 

چشمم به یک قاب عکس روی دیوار در سمت دیگر 

حال پذیراییشان بود افتاد، از اپن موجود در آشپزخانه 

 قابل دید بود.
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 _خیلی پیرشدم؟

و سحر خانم را نگاه از قاب عکس چشم گرفتم 

کردم. من به او نه در واقع داشتم به عکس جوانی 

های آقا فرهاد نگاه میکردم  که چند ثانیه اول اصال 

متوجه نشدم اما بعد از تکرار اسمش به یاد آوردم. 

باورم نمیشد... مگر میشد؟! مردی که... مردی که 

خانم ادیب در به در دنبالش بود، او همسایه ی 

چند ساله ی مادربزرگ من بود. آنقدر چندین و 

شوکه شده بودم که بی دلیل نگاهم از سحر خانم 

 میرفت به قاب عکس و از قاب عکس به سحر خانم.

_فرهاد از عکس گرفتن خوشش نمیاد، اینم روز 

 عقدمون به زور گرفتیم.
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شاید خاطره ی خوبی نداشت! من در مورد عکسی 

جمع کرده و گرفته که با هزار زور و زحمت پولش را 

 دانستم...بود می

دیگر در جمع نبودم، دیگر حواسم به جمع نبود، به  

مهمانی نبود، نگاهم راکه ناخودآگاه کشیده میشد به 

 سمت آقا فرهاد کنترل میکردم.

آرمان آرام به دستم زد تا چیزی بخورم چرا که زل 

زده بودم به محتوا بشقابم، دستش را کشید اما دوباره 

 روی دستم گذاشت.

 _چرا سردی؟

 نگاهش کردم و آرام گفتم. 

 _خوبم.
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 _نیستی. 

دوست نداشتم توجه بقیه به من جلب شود، باید فکر 

میکردم و تصمیم میگرفتم، همین یکی دو هفته پیش 

توانستم دنبال فرهاد به خانم ادیب گفتم اگر می

ینکه ابرایش میگشتم اما حاال واقعا جراتش را نداشتم، 

چه اتفاق هایی ممکن بود بیفتد هیچ نظری نداشتم و 

 ترساند.همین من را می

 _نگاه خانم، چیزی نخوردین دخترم.

با صدای آقا فرهاد نگاهش کردم، چه برسرش آمده 

بود، زندگی او را از کجا و چطور به اینجا کشانده 

بود... چه عجیب بود هردو باز در یک شهر بودند، 

 ک شهر اما خیلی دور از هم...دور... در ی

 _ممنون، خوردم، خیلی خوشمزه اس.
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میتوانم بگویم نه چیزی از مهمانی فهمیدم، نه از 

جمع. بعد از آن عکس دیگر در حال و احوال خودم 

 نبودم.

ه دانستم با چنیاز داشتم با کسی مشورت کنم اما نمی

ه یکی از کسی، نورا ممکن بود از دهانش در برود و ب

دوستان و یا همکالسی هایش بگوید، آرمان هم 

ممکن بود به نورا بگوید و همان چرخه، به هر حال 

ادیب آنجا استاد دانشگاه بود، ممکن بود برایش 

صورت خوشی نداشته باشد یا حتی نخواهد کسی در 

 مورد زندگی خصوصی اش چیزی بداند. 
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ذارم، اما از به خانم جان فکر کردم که با او در میان بگ

او هم میترسیدم، پیش سحر خانم ممکن بود چیزی از 

دهانش خارج شود، یا رفتار و نگاه هایش، شاید هم 

 دانم.من بیش از حد حساسیت نشان میدادم، نمی

به هرحال هرچه که بود این فکر من را تنها نگذاشت، 

چه تا روز بعدش، چه روز های بعدش. برای اولین 

دچار خطا شدم آن هم چون فکرم بار در محاسبات 

میرفت سمت آقا فرهاد. در شرکت خبر پیچیده بود 

دانم چرا خواهند برگردند. نمیکه امیرواال و نارملیا می

اینقدر کارکنان شرکت درباری حضور آن ها کنجکاو 

 شده بودند.

 _حواستون کجاست خانم والی؟

 _معذرت میخوام، االن درستشون میکنم.
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 همیشه نیستین اتفاقی افتاده؟ _امروز مثل

پرسید؟! باید حتما حالم اکباتان داشت حال من را می

رسید، وگرنه او اهل این احوال بسیار بد به نظر می

پرسی ها نبود، در تمام این مدت، سالم و صبح بخیر 

اوج چاق سالمتی ما بود، باقی مگر زمانی  مسئله ی 

 کاری وجود داشته باشد.

 ، چیزی نی..._خوبم ممنونم

صدای دادی که شنیدم باعث شد نگاهم سمت سالن 

 رود. اکباتان معموال در اتاق را نمیبست.

کتی بود که داشت با داد و بیداد با نارملیا صحبت 

کرد. این دو یا بیش از حد برای هم نوشابه باز می

کردند و قربان صدقه ی هم میرفتند یا باهم دعوا می

 ر جدل بودند.کردند، معموال دمی
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بی توجه به بحثشان سرم را گرم اصالح کارهایم شدم 

که این بار صدای ادیب را شنیدم که عصبانی به هردو 

میگفت اینجا مهد کودک نیست. کتی میگفت نارملیا 

کند، نارملیا میگفت چون حق با حرف قبول نمی

 دانم.اوست، حال بحث چه بود نمی

م کردند میرفتا دعوا میاگر میرفتند در یکی از اتاق ه

برای خودم یک دمنوش می آوردم کمی سرحال شوم، 

 تا بتوانم به کارم ادامه دهم.

بحث آنها تمامی نداشت، حاال امیر واال هم در سالن 

بود، اما او هیچ کدام را جدی نمیگرفت، داشت 

خندید، اکباتان هم از اتاق بیرون رفته بود، دید می

امیرمسعود و امیرواال ایستاده نداشتم اما انگار پیش 

 بود.
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صدای این دو سوای حواس پرتی داشت سر درد هم 

به من هدیه میکرد. بلند شدم، کیفم را بازکردم لیوان 

دمنوش و چند دمنوش جدید خریده بودم، هل و 

غنچه ی رزهایی که آورده بودم تمام شده بود! به نظر 

 فقط من استفاده نمیکردم.

بیرون گذاشتم نگاهی به کتی و نارملیا تا درم را اتاق 

کردم، خسته نشده بودند از بحث؟ وقتی برگشتم 

سمت سه آقایی که به تماشای این دو نفر استاده 

بودند، امیرواال با دیدن من زد زیر خنده. خنده اش 

آنقدر بلند بود که حتی از شدتش خم شد، در همان 

ز این حال خنده منقطع گفت ' در این دعوای دل انگی

صحنه کم بود'. با این حرفش ادیب و اکباتان هم 

 نیمچه لبخندی زدند، به من یا امیر واال؟!
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_اینهارو از کجا میخری، لیستش رو بنویس تو خرید 

های ماهیانه، اون گلهارم من بیشترش رو استفاده 

 کردم.

اکباتان با لبخند شیکی گفت 'و من' امیرواال هم در 

 منم'. میان خنده اش' دینگ،

 _مشکلی نی...

_لیستش رو بنویس با محل خریدش بده به خانم 

 میرزائی، هزینه ی قبلی ها رو اینهارم بنویس.

کند به همین دلیل بحث نکردم. دانستم قبول نمیمی

سری تکان دادم و خواستم از کنارشان رفتم امیرواال 

دست راستش را مقابل گرفت، ناخودآگاه خودم را 

 عقب کشیدم.

 _برای منم.
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 با ابرو به نارملیا و کتی اشاره کرد.

_همسرم داره میجنگه بذار انرژی داشتم باشم بهش 

 روحیه بدم.

 جا داشت چشم غره ای می آمدم. اما کتی اجازه نداد. 

 _باشه من روی نگاه امتحان میکنم. 

 برگشتم سمتشان. 

 _چرا تو روی نگاه، نگاه با من. 

 م.کتی: من اول گفت

 امیرواال: بیا برو تا تو رو بین خودشون نصف نکردن.

 همین کافی بود، چون نارملیا گفت فکر خوبیه.

 _نصف صورتش من، نصف دیگه اش تو.
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رسید. برگشتند به من نگاه کتی راضی به نظر می

کردند، بی اعتنا به هردو رویم را برگرداندم و به 

امیر واال که آرامی سرم را خم کردم و از زیر دست 

همانطور در هوا بود رد شدم. صدای خنده ی همگی 

را شنیدم. کتی اولین نفر بود که پشت سرم گفت 'من 

راضیش میکنم'. من در حال دم کردن دمنوشم بودم او 

در حال حرف زدن، مثال داشت من را راضی میکرد. 

 لیوان را برداشتم جمع همگی در سالن بودند.

 _نگاه با توام.

 فقط کتی رو به همه گفتم.نه 

 _من دوست ندارم، یعنی عالقه ای ندارم.

 کتی: این کار برای شرکت خیلی مهمه.

 _من اینجا فقط کمک حسابدارم.
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 نارملیا: میتونی یه کمک کوچیک بکنی.

 _کمک دلیه نه زوری.

 پوزخند ادیب را دیدم.
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 _نگاه اگر نگرانی ممکنه...

 _گفت...

 خوبی داری، واقعا برای تبلیغ یه برند..._پوست 

امیرمسعود: کافیه نمیخواد، شما دوتا هم تموم کنین 

 این بحث مسخره رو.

کتی: همین بحث مسخره کمک میکنه درآمد چندصد 

میلیونی داشته باشی، تو نگاه رو راض کن، قول میدم 

 یه کار کنم فروش این ماهت سه برابر شه.
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 ._یکی دیگه رو پیدا کن

من اگر میخواستم بار قبلی قبول میکردم! در این 

کشور خانمی که پوست خوبی داشته باشد قحطی 

خواهد بود؟! امیرواال به سمتم آمد، حدس زدم می

لیوانم را بگیرد، عقب رفتم، اینها از بچه های قلدر 

 مدرسه هم بدتر بودند.

 _چه خسیسی شما.

 _لیوان وسلیه ی شخصیه.

اندم و به اتاق رفتم. کتی و نارملیا دور رویم را برگرد

از چشم ادیب بیخیال اصرار هایشان نشدند. موقع 

ناهار هردو آمدند کنار من نشستند. بعداز ظهر که 

رفتم چای دیگری برای خودم درست کنم دوباره 

 پیدایشان شد.
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 _باورکنین دوست ندارم.

 نارملیا: امیرواال میگه شاید همسرت...

یستم، ربطی هم به کسی نداره، خودم _من متاهل ن

 نمیخوام.

 _چرا؟

 کالفه هردو را نگاه کردم. 

 _دالیل شخصی خودم رو دارم. 

 _پولش... 

 _من از درآمدم راضی ام. 

 نارملیا پوزخندی زد. 

_سه چهار میلیون مگه نمیگیری؟ این پول یه روز 

 ماست، چجوری با این پول زندگی میکنی؟
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به او زد. من اما جوابی ندادم، فقط  کتی سقلمه ای

نگاه گرفتم. مهم نبود حرفش، میخواست تحقیر کند، 

شاید از تحقیرهایی بود که در این زمینه در زندگی 

اش داشته، نحوه ی صحبت او ربطی به من نداشت، 

 آینه ی شخصیت خودش بود.

دم در با امیرواال روبه رو شدم، چه خبر بود امروز 

کرده بودند. نگاهی کرد، اما نه خنده، همگی دوره ام 

 اشاره کردم رد شوم راه باز کرد.

میخواستم امروز باالخره تصمیم بگیرم در مورد آقا 

فرهاد و خانم ادیب اما فرصت نشد. نذاشتند با خودم 

 و افکارم تنها باشم.
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در راه خانه به ذهنم جرقه کرد با آقا فرهاد صحبت 

شناسم، قدیمی ات را میکنم. اما چه میگفتم، عشق 

 ممکن بود حتی از او کینه هم داشته باشد.

 _آرمان؟

 _جونم آبجی؟

 _نورا کو چرا نرفتی دنبالش؟

_با دوستهاش رفته بیرون، ماشین دارن، میرسونن، 

 نگران نباش.

 توانستم نگران نباشم.چطور می

 _بریم یکم قدم بزنیم؟

 _با من؟

 آرمان خندید.
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زدن گناه داره؟ واال من پز همچین آبجی _با تو قدم 

 خوشگلی رو میتونم به همه بدم.

 _چاپلوس.

 _من کوچیک توام آبجی خانم، میای؟

خسته بودم اما سرم را تکان دادم. دم در عابد را 

دیدیم داشت میرفت به خانه. سالم و احوال پرسی 

 کرد و رفت.

 _خدایی پسر خوبیه.

 اره؟_یعنی میگه نورا باید بگه 

_نورا که نه گفته، کلی میگم، من بین پسرهام میدونم 

 چیکار ها میکنن و چجوری ان، اما عابد پاک پاکه.

 _تو چقدر ناپاکی؟
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 _مچ نگیر دیگه آبجی خانم.

 خندیدم، دستم را دور دستش حلقه کردم.

 _خب تو بگو.

 نگاهش کردم.

 _در مورد؟

 _از پنج شنبه شب تو حال خودت نیستی.

 _پس اومدم حرف کشی درمانی.

 _خودت اینکارو نمیکنی.

 _چرا.

 _خب پس.

_راجب یزی ذهنم درگیره امت نه راجب منه، نه 

 خانوادمون.
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 _پس؟

_راجب یه آدم دیگه اس، دامر فکر میکنم بهترین 

کمک چی میتونه باشه، گفتن چیزی که میدونم، یا 

 سکوت.

 سرجایش ایستاد، نگاهش کردم.

 هاد به سحر خانم خیانت کرده؟_آقا فر

 _چی؟

 _اون شب زل زده بودی به اون.

 خندیدم.

 _چرا فکر کردی خیانت کرده؟

 _گفتی راستش رو میدونی باید بگی یانه.
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حق داشت، مجموع رفتار و حرفهای من ممکن بود 

 باعث سوتفاهم شود.

_نه اینطور نیست، آقا فرهاد شبیه آدم هایی نیست که 

 خیانت کنه.بخواد 

_مگه کسایی که خیانت میکنن پیشونیشون عالمت 

 میزنن.

درست بود، در نگاه اول همچین چیزی به مسیح نمی 

 آمد. ظاهر کامال آراسته و متینی داشت.

_آره اینم درسته، نمیدونم. ولی چیزی که من میدونم 

 ربطی به این موضوع نداره.

 _اما به آقا فرهاد مربوطه.

 _آره.
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 خوای راجبش بگی؟_می

 کم دیگه فکر کنم._اگر ناراحت نمیشی باید بی

 لبخندی زد.

_نه، چرا ناراحت شم، گفتم شاید مهدی دوباره اومده 

 سراغت.

دانم اما نبود... به نظر نمی فعال نبود... کجا بود نمی

بردند برای ترک، آمد بیخیال شود. او را واقعا باید می

 رسید.نظر نمیاصال در وضعیت خوبی به 

_بریم بستنی بخریم برگردیم خانم جون تنهاست. یه 

زنگ هم به نورا بزن آرمان نگرانم، میترسم زنگ بزنم 

 فکر کنه دارم کنترلش میکنم.
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آرمان خندید، در بستنی فروشی من منتطر بودم 

سفارشمان آماده شود و آرمان بیرون داشت با تلفن 

 یا فرد دیگری.دانم با نورا کرد، نمیصحبت می

 _چیشد؟

 _چی؟

 _نورا؟

 _آهان، گفت شام رو بیرون میخورن، بعدش میاد.

 _پس با کی حرف میزدی؟

 _یکی از دوستهام.

_ _ _ _ 
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برگشت نورا با خوشی و خوشحالی نبود. دلشوره ی 

من هم بی دلیل نبود. بعد از رستوران مسیح جلویش 

سوار ماشینش کند و  را گرفته بود و به زور خواسته

در این اثنا دعوایی بینشان شکل گرفته از لفظی بودن 

 خارج شده و به دعوای فیزیکی رسیده. 

نورا قبل از دوستهایش از رستوران خارج شده بوده 

که این هم برنامه ی مسیح بوده اما جای خوش 

شانسی بوده که دوستهایش به موقع میرسند و در یک 

نجات میدهند. نورایی که در جنگ فیزیکی نورا را 

این کش مکش کشاله ی دستش کش می رود و 

مجبور میشود اول به بیمارستان برود و بعد به خانه. 

که با حضورش یک بلبشو ایجاد شد، من با دیدنش 

وحشت کردم، خانم جان از همه چیز باخبر شد و بی 
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نهایت عصبانی شد از پنهان کاری ما، آرمان که دیوانه 

و گفت می  اقو از آشپزخانه برداشتشد یک چ

 ا آرام کنم.ر کدام نمیدانستم بکشد، را مسیح رود

نورا ترسیده بود خیلی زیاد و کامال حق داشت، خانم  

جان بابا را نفرین میکرد. مانده بودیم بی کس، کسی 

 نبود برای کمک به او پناه ببریم.

به خانم جان گفتم اجازه ندهد نورا و آرمان بیرون  

بروند، نورا ممکن بود باز مسیح سر راهش سبز شود 

و اتفاقی برایش بیفتد و آرمان ممکن بود برود 

 سراغش و کاری کند که نباید.

از اکباتان خواستم وکیلی را به من معرفی کند.  

 ونمیخواستم دیگر مزاحم ادیب شوم به همین دلیل ازا

خواستم. وکیل قبلی خودم خوب نبود به همین دلیل 
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ترجیح دادم از فرد دیگری مشورت بگیرم. اکباتان از 

صبح که آمده بودم متوجه بود حالم مساعد نیست به 

همین دلیل با درخواستم حدس زد که نیاز ضروری 

داشته باشم به همین دلیل گفت خودش هماهنگ 

چند واقعا از او میکند برای امروز. ممنونش بودم هر

 انتظار نداشتم.

 تشکای گفت رفتم که اکباتان وکیل دوست سراغ 

 مزاحمتی مسیح که بار هر کنیم سعی هم ما و میکنیم

 باشد سیک اگر یا بگیریم اثبات برای فیلمی کرد ایجاد

 هم رستوران مورد در. باشیم داشته شاهد عنوان به

 فتگ. نه یا دارند دوربینی ببینیم تا رویم می گفت

 نورا را برایش ببرم.  و او های پیام ی صفحه عکس
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کمی اطمینان خاطر داد که نگران نباشم و او میتواند 

حلش کند هراندازه ای که ادیب ته دلم را خالی کرده 

 بود او اطمینان خاطر داد، حل شدنی است.

دخترک آنقدر ترسیده بود که حتی نمیخواست از 

خانه بیرون برود میگفت حتی اگر شده یکی دوماهی 

 در خانه بماند تا شاید شر مسیح کم شود. 

 _آخرش که چی؟

 _اینقدر میمونم تو خونه تا بیخیال شه.

 _دانشگاهت؟ کارت؟

_همینجوریشم عقبه واحدهام یه ترم هم مرخصی 

 میگیرم.

 بود خواهر شجاع و نترس من؟این نورا 
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 _میدونی این راه حل نیست.

_دلم رو به چی خوش کنم، فریال میگه بابات پدرش 

رو در میاره میدونی با بابای خودش مقایسه میکنه، 

 من با کی ؟ پشتم به کی گرم باشه؟

 _نورا! 

_گه حوردم، دروغ گفتم عین سگ میترسم نگاه. 

 ن میترسم.دیوانه اس بخدا دیوانه اس ، م

 _نورا...

_زن عابد میشم، همه که قرار نیست با عشق ازدواج 

 کنن، باز این پسر خوبیه، میدونم آدمه وحشی نیست.
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خانم جان میگفت چند روزی کاری به او نداشته باش 

اما ازآن طرف وکیل گفته بود باید برود پزشکی 

 قانونی، در ناچاری کامل مانده بودم...

کردیم ولی حضور نورا الزامی بود یا با وکیل شکایت 

 قیم که پدرم بود یا خودش...

خانم جان گفت تماس میگیرد و با بابا صحبت می  

کند ، من مخالف بودم ، نورا و آرمان هم. اما تصمیم 

 گیری نهایی را گذاشتم پای خانم جان.

بار چندم بود که این هفته مرخصی ساعتی گرفته 

بدوها، من که به این کارهای  بودم، خسته بودم از بدو

قانونی اقدام کرده بودم ، از مهدی هم شکایت کردم 

 برای حضور وقت و بی وقتش و پول خواستنش. 
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دم در شرکت ایستادم چند نفس عمیق بکشم که 

ناگهان موهایم کشیده شد. جیغ زدم و تا به خودم 

 بیایم با قدرتی پرت شدم روی زمین. 

با نگاه کردم. چشم هایش پر از با چشم های گرد به با

خون بود. مسخره بود با کمربند باالی سرم ایستاده 

 بود.

کمربند را باالبرد و اولین ضربه اش روی بازویم افتاد. 

چنان سوخت که همه ی وجودم لرزید. از شدت درد 

ناله ای کردم. ضربه ی بعدی را میخواست بزند که 

ه خودم نخورد. من در حال ناله از شدت درد ب

میپیچیدم که صدای ادیب را شنیدم و بعد دیدم بابا را 

 پرت کرد روی زمین به سمت من آمد.

 _خوبی؟ کیه این؟
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بابا دوباره بلند شد، حمله کرد اما ادیب جلویش را 

گرفت، او هم شروع کرد به فحش دادن به من ، به 

 داشت  نورا به ناهید . آنقدر فحش های رکیکی

 محکم ای ضربه شدم متوجه همانجا هک میکرد نثارمان

 .دارد وجود هم کمربند درد از تر

از میان فحش ها و حرف هایش فهمیدم بعد از رفتن  

خانم جان به خانه اش به سراغ مهدی رفته و مهدی 

حرف اختر را در مورد صیغه شدنم به بابا تحویل داده 

است و تماس امروز خانم جان و شاید گفتم جریان 

 مسیح... 

با ادیب دست به یقه شدند و وقتی به خودم آمد 

ادیب داشت کمکم میکرد بلند شوم دستم را از 

 دستش بیرون آوردم.
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_داری غش میکنی، بابات کوره نمیبینه نمیذاری یه 

  مرد از روی لباست دستت رو بگیره اومده میگه...

 نفسش را بلند بیرون داد.

 رو نگرفتن._برو تو تا عکس و فیلممون 

با چه رویی ؟ کجا میرفتم؟ با سریعترین سرعت 

ممکن من را به دفتر خودش برد. خوش شانسی بود 

 کسی در سالن نبود. 

لیوانی آب دستم داد. آرنجم هم درد میکرد خیلی بد 

 زمین خورده بودم.

 _باید بری بیمارستان.

 _خوبم.
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 _معلومه از رنگ و روت.

خاطر من بار دوم بود درگیر کمی از آب را خوردم. ب

 میشد. شرمنده بودم، قابل وصف نبود شرمندگی ام. 

 _ناهید خواهر بزرگترته؟

از فحش هایی که به ناهید میداد حتما فهمیده بود..   

 در جوابش سرم را تکان دادم.

_بگی بابات کشته باورم میشه، این چه پدریه، همین 

 مجبورت کرده زن اون مرتیکه شی؟

م کرده بود ممنونش بودم حتی اگر او نمیرسید کمک

شاید زیر ضربه های او میمردم، اما کاش او هم با این 

 حرفهایش شالق های بیشتری نمیزد.
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_پاشو برو تو دستشویی نگاه کن اگر وضعت خرابه 

بریم بیمارستان اگر نه زنگ بزن بیان دنبالت یا 

 میرسونمت. برین شکایت کنین ازش.

بلند شدن آسان نبود اما حق داشت. در دستشویی را 

بستم اول تکیه دادم به در چشم هایم را بستم و به 

اشکم اجازه دادم سرازیر شوند. کم کم سر خوردم و 

 همانجا روی زمین نشستم. 

درد بدنم ، درد حرفهایی که شنیده بودم... از کجا 

فهمیده بود کجا کار میکنم؟ اینها همگی به کنار 

 آبرویی که پیش ادیب رفت... 

بلند شدم خواستم سمت شیر آب بروم که صدای در 

شنیدم، فکر کردم ادیب است اما انگار در ورودی 
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اتاقش بود چون او بود که گفت بفرمایین و بعد 

 صدای نارملیا آمد. 

دوباره سر خوردم روی زمین و نشستم ، کمی بیشتر 

ه بود ندید فرصت داشتم بنشینمم و گریه کنم کسی

من به اتاق ادیب آمده ام. پس بهتر بود با صدای آب 

کسی را متوجه خودم نمیکردم بدون شک با این 

 توانستم کار کنم باید میرفتم خانه. وضعیت نمی

اما نکته این بود این بار صدای دعوای آن دو نفر 

فرصت نداد که چه گریه کنم چه تصمیم بگیرم بعد از 

 شویی باید چکار کنم. بیرون رفتن از دست

 _چی میخوای؟

 نارملیا: یکم صحبت کنیم.

 _حرفی ندارم برو بیرون.
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 _امیر.

  _خفه شو و اسم من رو صدا نکن.

 _من نمیخوام برم.

 _به درک برو با شوهرت حرف بزن.

چرا اینقدر با او بد بود، با من هم خوش رفتار و 

شم و نفرت مهربان نبود اما رفتارش با نارملیا با خ

 بود. 

 _امیر... امیر ... من.

 ادیب داد زد.

 _خفه شو برو بیرون.

 نارملیا هم مثل او داد زد.

 _چرا اینقدر با من بی رحمی؟ من هنوز دوست دارم.
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صدای بلند پرت شدن چیزی برابر بود با تپش های 

بلند قلب من او داشت به برادر شوهرش میگفت 

 دوستش دارد؟! و از کلمه ی هنوز استفاده کرد! 

_تو گه میخوری؟ آشغال. امیرواال احمقه. احمقه که 

 هرزه ای مثل تو رو هنوز میخواد.

 نارملیا با گریه در جوابش گفت.

اشتباه بود من مست بودم االن دارم _اون فقط یه 

 توان...

دیگر صدایش نیامد و بعد صدای خفیف جیغ می 

 آمد.

 _گمشو تا همین جا خفه ات نکردم.

 _میدونم هنوزم دوستم داری.
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با این جمله ی نارملیا امیرمسعود خندید. خیلی بلند 

داشت میخندید انگار یک خنده ی هیستریک بود و 

 تمام نمیشد.

 ی!_رید

 نحوه ی حرف زدنش شبیه نورا بود. 

 _البته امیرواال بدتر از تو تر زده به زندگیش. 

 دیگر صدایش عصبی نبود بلکه پر از تحقیر بود.

_من همون روز که مچ تو و داداش خودم رو تو 

 تخت خوابم گرفتم جفتتون هم تموم شدین برام.

دستم را جلوی دهانم گرفتم. مگر میشد؟! درد خودم 

کم بود حاال باید چیزهایی عجیبی که از این خانواده 

 فهمیدم را به سینه میکشیدم. هر لحظه می
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_االنم دارم ازدواج میکنم، مادر گفت وایسم تو 

گورت رو گم کنی گفتم باشه، اما انگار تو دست 

 بردار نیستی.

 _دروغ میگی.

رملیا واقعا پر از بهت بود. او متاهل بود، صدای نا

ازدواج ادیب اینقدر عجیب نبود، بلکه ابراز عالقه ی 

او به عنوان یک زن متاهل عجیب بود اما او و امرواال 

 به ادیب خیانت کرده بودند؟!

 _تو اینطور فکر کن، نگاه بیا بیرون.

منتظربودم ببینم چه کسی را صدا کرد اما با مرور 

ش متوجه شدم مخاطبش من بودن! چند نفر جمله ا

ممکن بود در این دفتر کار کنند که اسمشان نگاه 

 باشد؟! و در دستشویی اتاق او قایم شده باشند.
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با صدا شدن دوباره ی اسمم مجبور شدم در را باز 

کند. او داشت چکارمیکرد؟! تا در را باز کردم نارملیا 

م دوخته بود که با قیافه ی وحشت زده ای انگار چش

 به در یک قدم عقب رفت.

 _دروغه! 

_آره نه اینکه خبر داشتم میای اینجا نگاه رو تو 

 دستشویی اتاقم ذخیره نگه داشتم تو بیای دروغ بگم.

 به سمتش رفت.

_گمشو بیرون، فکر نکن هم چیزی به امیرواال نمیگم 

 حاال گم شو فکر کن چه بهونه بیاری باز خرش کنی.

نگاهی به من کرد و بیرون رفت. امیر مسعود نارملیا 

اما به سمت صندلی اش رفت و به جای اینکه چیزی 

به من بگوید و یا توضیحی بدهد سیگاری روشن کرد 
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زل زد به دیوار روبه رویش و سیگارش را کشید، از 

شدت درد نمیتوانستم سرپا بایستم رفتم روی مبل 

 نشستم.
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در درد خودم و مکالمه نمیدانم چقدر گذشت غرق 

ی رد و بدل شده بین امیرمسعود و نارملیا بودم. 

چقدر تازگی ها مشغله های ذهنی و غیرقابل حلم 

 بیشتر شده بود.

انگار سیگارش تمام شده بود یا شاید فکرهای را 

جمع و جور کرده بود، چون  بلند شد آمد روبه رویم 

 نشست و بی مقدمه گفت. 

 میدی چیشده._شنیدی پس االن فه
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سرم را تکان دادم. کم و بیش متوجه شده بودم، 

 دانستم کلیت قضیه معلوم بود. جزئیات راهم نمی

_پس خوشحال باش فقط خونواده ی تو قاراشمیش 

  نیستن.

خودش گفت و خودش به حرف خودش پوزخند زد. 

این یعنی در این جهان هرکسی درگیری های خاص 

 اشت...خودش را با خانواده اش د

دست هایش را به هم مالید خم شد به روبه رو، 

دوباره صاف نشست و به صندلی تکیه داد، میخواست 

چیزی بگوید، یا داشت چیزی را در ذهنش حالجی 

 دانم. میکرد نمی

 کمی که گذشت باالخره به حرف آمد و گفت. 

 _زنم شو.
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سرم را بلند کردم و با چشم های گرد نگاهش کردم. 

رنج و پهلو و سوزش روی بازویم به خاطر درد آ

ضربه ی شالق را فراموش کردم، میخواستم تمرکز 

کند، مسخره کامل داشته باشم تا ببینم شوخی می

کند، چه میدانم هرچه که بود نمیتوانست جدی می

باشد در این وضعیت. اینکه دروغی به نارملیا گفت را 

ند. سرش وا کتوانستم بپذیرم، خواسته بود او را از می

اما خب هیچ کدام باعث نمیشد اینقدر راحت از کسی 

 بخواهد با او ازدواج کند آن هم با آن جمله، 'زنم شو'. 

  _شنیدی که به اون چی گفتم.

 صدایم را صاف کردم و گفت.

 _این به من رب...

 جلوتر آمد و لبه ی مبل نشست. 
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 _ببین من از بازی کردن خوشم نمیاد. مادرم از

دلتنگی پسر خائنش راه اینهارو به خونه باز کرد. اینها 

ول کن نیستن، منم اعصاب ندارم این دختره هر روز 

سورتمه بره روی اعصاب من. زن بگیرم این بیخیال 

میشه، مادرم از اصرارهای هرروز بیخیال میشه برای 

ازدواجم این از طرف من. توام که وضعت مشخصه 

بیاد اینطوری وسط خیابون دیگه بابات جرات نمیکنه 

 بزنتت اون مرتیکه هم مزاحمت نمیشه.

 _شوخیتون گرفته؟ 

 _من تو حالی ام که شوخی کنم؟ 

 _نمیشه.

_چرا؟ مگه با شوهر قبلیتم همینطوری ازدواج 

نکردی؟ االن حداقل یه سودی برات داره. دنبال عشق 
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 این تا بکن رو فکرهات  و عاشقی؟ کشکه تهش ...

 .بگیرم رو جلوش من نکرده پخش جا همه

 _شما حالتون خوب نیست. 

 عصبانی گفت.

  _معلومه که خوب نیستم.

مشکالت من برای من کافی بود، من تحمل به دوش 

 کشیدن داستان عشقی دیگران را نداشتم. 

بی توجه به او دست به گوشی شدم تا به آرمان 

ما ا بگویم بیاید دنبالم، هرچند ماشینش دست من بود

نای رانندگی نداشتم، اما تا گوشی را برداشتم دیدم در 

حال زنگ خوردن است روی سایلنت بود، یادم رفته 

 بود از حالت سایلنت خارج کنم، آرمان بود.
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باورم نمیشد چیزهایی که شنیدم... چه خبر بود 

امروز؟ روز قیامت بود برای من و خانواده ام؟ بابا 

رفته بوده به خانه و نورا را به بادکتک گرفته و با 

همان کمربند به جانش افتاده. در آن حال خانم جان 

خواسته جلوی او را بگیرد خانم جان را هل داده. 

سیده به خانه هردو را آرمان بیچاره ی من وقتی ر

 بیهوش پیدا کرده. 

باید میتوانستم سرپا بایستم، باید خودم را به آرمان 

 میرساندم، صدایش میلرزید، طفلک ترسیده بود. 

 _من رو میرسونین بیمارستان؟

 _درد داری؟

حتی اگر درد داشتم مهم نبود. این همه ماجرا برای 

میر مسعود یک روز... دیگر زیادی بود. نمیدانم ا
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بخاطر خواسته اش بود یا از سر دلرحمی در 

 بیمارستان همراه من و آرمان ماند! 

نه حال من خوب بود نه آرمان. هردو زیر سرم بودیم. 

خانم جان حالش خوب بود نیاز به استراحت داشت 

اما نورا، نورای بیچاره ی من تمام بدنش، صورتش 

تاب  کبود بود، وقتی دیدمش وحشت کردم، دیگر

  نیاوردم و از حال رفته بودم.

 _آبجی؟

 _جان آبجی ؟ خوبی؟

سرش را تکان داد. ادیب باالی سرمان آمد، خواهش 

کردم آرمان را کمی بیرون ببرد. این بچه مگر چند 

 سالش بود؟ نداشتن پدر و مادر کافی نبود؟

 _حال مادربزرگت خوبه. خواهرت هم...
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 نورا خوب نبود... 

له باید چند روزی تو بیمارستان بمونه. _قابل تحم

 میخوای از پدرت شکایت کنین؟

 _خیلی به شما زحمت دادم ، من خودم...

 _من سرحرفم هستم.

 _شما ک...

_ببین من مثل این پیرمردهای پولدار خیکی نیستم که 

به ه یه دختر جون تنها و بی کس دیده بخاطر یه 

ف یه پول بذارم کرابطه پیشنهاد صیغه بدم، که بعدش 

دستت و خوش َگلدی. گفتم زنم شو یعنی عقد کنیم، 

  اسمم تو شناسنامه ات باشه.

 _مگه میشه مگه ازدواج بچه بازیه؟ 
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 _پخ خاصی هم نیست تو که یه بار ازدواج کردی.

ازدواج من خوب نبود قرار نبود همه ی ازدواج ها 

 مثل ماله من باشد. 

 _من نمیتونم.

 ری تکان داد.بی اهمیت س
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_اجباری نیست، این یه چیزی بود که توام نفع 

 میبردی منم. کسی رو دارین زنگ بزنم بیاد کمکتون؟

 _نه.

تنهاییمان، بی کسیمان، مسیح، آرمان، نورا... او هم 

دنبال یک آدم بی کس و کار بود. ... او زن 

نمیخواست میخواست نارملیا را از سرش باز کند، 
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م میخواست انتقام بگیرد االن متوجه رفتارهای شاید ه

 عحیب و غریب او و حساسیت های امیرواال میشدم.

 _اینجوری ازدواج میشه؟

 _همه قراره یه مدل ازدواج کنن؟ 

 _این یه ازدواج واقعیه؟

 _نه الکیه از سرخوشی بخندیم.

 _شما همین االنشم میتونین با...

چرا جای من فکر _من دلیل های خودم رو دارم، 

 میکنی به تو چه؟ نگران نباش سرم کاله نمیره.

 رک بود! 

 _من حسی به شما ندارم.
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_خوبه ، منم حسی به تو ندارم. عاشق چشم و ابروی 

شوهر قبلیت هم که نبودی همینطوری ازدواج کردی. 

 قبلی به زور بود این حداقل به انتخاب خودته.

 راست میگفت.

 ._کمی حالمون به..

_اگه دارم تو این حالت اصرار میکنم بخاطر خودته، 

من میتونم یه بابایی از اون بابات در بیارم که اون 

سرش ناپیدا، اما باید نسبتی داشته باشیم، نترس توام 

 به موقعش برام جبران میکنی.

 _باید چیکار کنم؟

 _فردا صبح میریم عقد میکنیم.

 فردا صبح؟ اینقدر زود...
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فاق ها بود یا چه اما من حاضر شدم زن کسی فشار ات 

بشوم که نه تنها از او خوشم نمی آمد بلکه بدم هم 

می آمد. اما چاره ای نداشتم حتی اگر فرضا داشت از 

 آب گل آلود ماهی میگرفت من ناچار بودم. 

از اینکه اجازه بدهم نورا با عابد ازدواج کند درحالی 

از اینکه زورمان به  که به او عالقه ندارد بهتر بود.

پدرمان نرسد و اینطور وحشیانه همه ی ما را راهی 

بیمارستان کند بهتر بود. از این که خواهر زاده ی 

بیچاره ام با نوزده سال سن آنقدر فشارش باال برود 

که راهی بیمارستان شود بهتر بود از اینکه به فکر قاتل 

 شدن بیفتد بهتر بود.

 ، قبول کردم.به چیز دیگری فکر نکردم 

 همه ی اینها برایم کافی بود. 
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صبح آرمان هرچه گفت کجا میروم جوابش را ندادم.  

ادیب دنبالم آمد به خانه رفتیم شناسنامه ام رابردارم به 

آزمایشگاهی رفتیم و همانجا منتظر ماندیم جوابش را 

بگیریم. به محضر رفتیم و عاقد با تعجب تمام عقدی 

میدانم که بودند شاهد عقد شدند خواند. دونفری که ن

و به این طریق این بار تک و تنها بی هیچ لباس یا 

 چادر سفیدی زن "امیرمسعود ادیب" شدم.

_میرسونمت بیمارستان، آدرس خونه ی بابات رو 

 بنویس برام، شناسنامه ات هم بذار بمونه.

 سرم را تکان دادم.

 س مادرم_نارمیال همه چی رو گفته، امروز پنج شنبه ا

منتظر بری پیشش از زیر زبونت بکشه، بهش میگم 
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نمیری اگر زنگ زد حرفهای نارملیا را تایید کن. چه 

 میدونم  بگو عاشق چش و ابروی پسرش شدی.

 _من نمیتونم دروغ بگم.

_سکوت چی؟ میتونی که ساکت بمونی، پرسید 

 ساکت بمون چیزی نگو.

دو روز بعد آنچه کرده بودم را قرار بود شاید یکی 

  متوجه شوم نه امروز.

 _میشه دم شرکت برسونیم؟

 _چرا؟

_ماشین آرمان اونجاس، اگر خانم جون مرخص بشه 

  الزم میشه.
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سرش را تکان داد. خانم جان حال جسمی اش خوب 

بود اما حال و احوالش نه. میشد گفت عمال در این 

سن و سال از پسرش کتک خورده بود. نورا... نورا 

  ون بود...داغ

خانم جان مرخص شد نورا نه ؛ اما گفت نمی ماند. 

داد و بیداد کرد که میخواهد به خانه برود. مثل یک 

لشکر شکست خورده چپیدیم در ماشین آرمان و به 

سمت خانه راندم. دست و آرنجم اذیت میکرد، تحمل 

کردم. تا رسیدیم، جایی برای خانم جان پهن کردم و 

 آرمان روی تخت او خوابید.نورا در اتاق 

برای آرمان هم کنار نورا روی زمین جایی پهن کردم  

 و مجبورش کردم بخوابد. 
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گرسنه بودم ، آخرین وعده ی غذایی ام صبحانه ی 

روز قبلم بود و آب میوه ای که امروز ادیب بعد از 

آزمایش خون دستم داده بود و چند قلپ خورده 

گذاشتم و اول دوشی بودم. تکه ای نان در دهانم 

گرفتم. آرنجم زخمی شدا بود و خون آمده بود، 

همانجا خشک شده بود هنوز قرمز و کبود بود. اما رد 

کمربند روی بازویم شبیه کبودی های وحشتناک روی 

جسم و صورت نورا بود. من یکی خورده بودم او... 

 چطور دوام آوده بود؟

ق هق دوباره گریه ام گرفت کف حمام نشستم و ه

گریه کردم. مامان مولود را صدا کردم ناهید را... دست 

به دامان یک مرد غریبه شده بودم، بی هیچ فکری 

 زنش شده بودم... 
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 _خانم جون میرم غذا بگیرم. چیزی میخوای؟

  _رنگ به رو نداری مادر.

_خوبم. برم، برگردم چیزی بخوریم. نورا و آرمان 

کمکت کنم بری  خوابن، چیزی الزم نداری حتما؟

 دستشویی؟

 _نه مادر.

در رستوران منتظر بودم غذاها آماده شود، ادیب زنگ 

زد و گفت باید وکالت نامه هارا امضا کنم. گفتم در 

رستوران هستم. نیم ساعت بعد با چند برگه سراغم 

 آمد.

 _اینجارم امضا کن. 

 نگاهی سر سری به برگه ها کردم و امضاکردم.
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 م مرخص کردین؟_خواهرت رو ه

 _بله، نموند.

 _مگه سرکار نمیره ، چرا بابات رفتنی خونه بوده؟

 رفت._چند روزی بود نمی

 _چرا؟

_مسیح چند شب پیش میخواسته به زور سوار 

 ماشینش کنه، کتکش زده بود.
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تعجب کرد، از چهره اش مشخص بود. اما دیگر 

دیگر جایی ی خانوادگی ما جلوی او پهن بود. سفره

 هم برای خجالت بیشتر هم وجود نداشت.

 _خانم سفارش هاتون آماده است.
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برگه ها را سمت ادیب هول دادم خواستم بلند شوم و 

حساب کنم که گفت بشین و خودش رفت غذاها را 

از صندوق گرفت و حساب کرد. به سمتم آمد، کیفش 

 را برداشت.

 _با ماشین اومدی؟

 _بله.

م به نورا، قرص هایش را دادم و خیلی کمی سوپ داد

آرام کرم هایش را زدم. وقتی داشتم کرم ها را 

 مالید گریه اش گرفت.می

 _چیشد؟ دردت اومد.

 _زندگیه ما، نفس کشیدن ما خودش درده.

 _میگذره. 
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 _کی؟

شاید ته دلم میخواستم خودم را گول بزنم و فکر کنم 

ز در زندگیمان حاال با حضور ادیب قرار بود همه چی

عالی شود. مشکل اول همین جا بود چطور باید در 

 مورد ادیب به نورا، آرمان و خانم جان میگفتم؟!

کشید، هرچه میگفتم آرمان وقت و بی وقت سیگار می

گوش نمیکرد. درمورد شکایت گفته بودم سپرده ام به 

 وکیلم.

خبری از ادیب نداشتم که چه کرد، هرچند روز جمعه 

 تمام اداره های اجرایی و قضایی تعطیل.بود 

اما به جای شنیدن خبر دستگیری بابا خبر سکته 

کردنش را شنیدیم. اختر زنگ زده بود تا به نورا 

 فحش بدهد.
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 _چیکار کردی؟

 _فیلم مهسا رو فرستادم.

واقعیتش دیگر هیچ حسی نداشتم، از اینکه پدرم 

نه  تم میکردسکته کرده و در بیمارستان بود، نه ناراح

 خوشحال.

خانم جان ناراحت شد، فرزندش بود. با همه ی 

دلخوری اش ناراحت شد. آرمان فقط یک 'حقش بود' 

گفت. ظلمی که بابا به آرمان کرده بود خیلی بیشتر از 

 چیزی بود که ما تجربه کرده بودیم... 

صبح شنبه با سپردن هرسه نفر به هم سرکار رفتم. بعد 

کته کردن بابا بیشتر بخاطر کارم از شنیدن خبر س

متزلزل شده بودم. حاال کم کم داشتم به خودم می 

 آمدم و تکرار میکردم چرا، آیا واقعا کارم درست بود. 
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دانم در شرکت کسی چیزی میدانست یا نه، نمی

 اکباتان که مثل همیشه بود، نارملیا را هم ندیده بودم.

 _پدرت سکته کرده.

دیدم به اتاقک آمد فنجان دیگری  نگاهش کردم، وقتی

 گذاشتم تا برای او هم چای درست کنم.

 _میدونم.

_شکایت سرجاشه، فردا خودت و خواهرت و اگر 

تونستی مادربزرگت رو هم ببرین پزشکی قانونی 

 برای معاینه.

 _اون که داره تاوان پس میده.
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_شاید هم نمایشه، من جای شما باشم بیخیال نمیشم 

معاینه ی ساده اس، گزارش پزشکیتون از یه 

 بیمارستان هست.

نمایش که نمیتوانست باشد او از دلیل سکته خبر 

 نداشت، فنجان را دستش دادم.

 _دست خودت چطوره؟

 _خوبه.

_از این کرم هایی که به آجیت دادن میزدی، اکباتان 

 گفت به زور حرکتش میدی.

لحظه ای در با تعجب نگاهش کردم، اکباتان گزارش 

 مورد من میداد؟

 _خوبه.
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در اتاقک کشویی باز شد هرددو برگشتیم سمتش، 

 مهیار بود. با دیدن ما لبخندی زد.

_به به! زوج مخفی کار! فکرکنم از این به بعد باید 

بگم زن داداش! چقدر تند تند سمت عوض میکنی 

 شما! 

_تو زن خودت جمع کن، نمیخواد به اسم و سمت 

 کنی. بقیه فکر

انگار نه انگار که داشت همچین چیز وحشتناکی را به 

 امیرواال میگفت، پوزخند بی معنی ای زد. 

 _زن من از اولش هم تکلیفش مشخص بود.

خیلی عصبانی نگاهی به امیر واال کرد و ساق دستم را 

گرفت تا بیرون بکشد. خواستم دستم را بکشم اما 

 ن محرم شد.یادم آمد دو روز قبل این آدم به م
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قبل از اینکه خانم میرزائی ببیند ادیب دستم را گرفته 

است دستم را از دستش بیرون کشیدم. سرم را تکان 

دادم و سر کارم رفت. لحظه ای چشم هایم را بستم و 

فکر کردم، من واقعا چه کرده بودم؟! در طول یک 

روز فشار روحی، عصبی، حتی درد جسمی باعث شد 

دانم آن لحظه دست به دامنش شده من چه کنم؟! نمی

بودم، حاال که بابا سکته کرده بود، شاید فکر میکردم 

مشکل حل شد و دیگر قدرناشناسانه فکر میکردم 

 ادیب از من سواستفاده کرد؟!

موقع ناهار بود، اما میل نداشتم، اکباتان  با تاکید گفت 

بدون غذا خوردن نمیتوانم درست تمرکز کنم و کار 

 اما میلی به غذا نداشتم.کنم. 

 _چرا نرفتی ناهار؟
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 سرم را بلند کردم.

 _میل نداشتم.

 _چرا؟

_اوضاع زندگیم اونقدر درب و داغون هست که دلیل 

 خوبی باشه برای این بی میلی.

_گفتم شاید بابات سکته کرد راهی بیمارستان شد از 

 تصمیمت پشیمونی.

 دم.پشیمان...  داشتم کم کم پشیمان می ش

_نمیدونم، هنوز کامال متوجه نیستم چیکار کردم که 

 بخوام خوشحال باشم یا پشیمون.

 _قبل عقد یادم رفت یه چیزی بپرسم.

 نگاهش کردم.
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_دوست پسری، عشق قدیمی که بخاطرش از 

شوهرت طالق گرفته باشی، چه میدونم کسی که 

 بابات نذاشته باهاش ازدواج کنی، نداری؟

 یگر دیر بود، حتی اگر وجود داشت.به قول خودش د

 پرسیدم._حدس میزدم نباشه، اما باید قبلش می

 _چرا حدس میزدین نباشه؟

_کل مشکالتون اینه یه مرد باالی سرتون نبود، اگه 

 کسی بود...

 دست هایش را درهم تا کرد، تکیه داد به در.

_مگه یه آزمایش خون و یه عقد چقدر وقت برد که 

 اون نتونه؟
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درست بود، از درست بودن حرفش خنده ام گرفت. 

من کسی که عاشقش باشم را هم نداشتم. حتی وقتی 

دادم به نوجوان بودم از ترس بابا به خودم جرات نمی

یک بازیگر جوان خوش قیافه فکر کنم چه برسد به 

 یه پسر واقعی.

 _پاشو بیا غذات رو بخور، راه به راه غش نکنی.

فتن من شده بود دست مایه ی مسخره کردن از حال ر

او. در شرایط خوبی واقعا از هوش نرفته بودم اما 

خب در نظر او من فردی بودم که به راحتی از حال 

 میرفتم.

 _ممنون واقعا میل ندارم.
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چیزی نگفت همانطور دست حلقه شده نگاهم، نهایتا 

نگاه مستقیم و زل زده اش باعث شد بلند شوم و تا 

 ن غذاخوری بروم تا بیخیال شود.سال

 _به خونوادت گفتی؟

 _در مورد شما؟

 سرش را تکان داد.

 _نه، نمیدونم چطور بگم.

 _بهش فکر کن، احتماال زود خبرش بهشون برسه.

 _چرا؟

_از پدرت شکایت کردم، به مسیح هم اولتیماتوم 

 دادم.
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نگاهش کردم در این مدت کم انتظار این همه کار را 

نداشتم. مرد حرفش بود، برعکس مردهایی که من 

  میشناختم حتی آرمان.

_با مادرم یه صحبتی داشتم اما میخواد با تو صحبت 

 کنه.

 _در مورد؟

 در سالن را باز کرد ایستاد رد شوم.

 _در مورد خاله قزی. خودت چی فکر میکنی؟

 صدایش را به پایین ترین ولوم خودش رساند.

عجله ای به خاطر وضعیت تو بود.  _ببین این عقد

الزم نیست به مادر من بگی این اتفاق افتاده. در حد 

 اینکه تصمیم گرفتی با من ازدوج کنی کافیه.
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خواستم بروم برای گرفتن سینی غذا اما ساق دستم را 

 گرفت، سریع دستم را کشیدم. نمیخواستم کسی ببیند.

. آوردند غذا هم من برای او غذای سینی با همراه 

 آمد و شد بلند امیرواال ، نشست من با میز یک پشت

 .نشست ما پیش

 _بهتره دیگه همه باهم سر یه میز بشینیم، مگه نه؟

امیرمسعود اهمیتی به او نداد و فقط به من گفت 

بخور. بیشتر داشتم محتوای داخل سینی را هم میزدم، 

 امیرواال هم به جای غذا خوردن زل زده بود به من.

 _مگه آش؟ داری این همه هم میزنی؟

 _میل ندارم.

 _به زور بخور.
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 _بخور زن داداش، بخور تعارف نکن.

 _میشه لطفا اینطوری صدام نکنین.

 _چرا؟

 امیرمسعود: چون خوشش نمیاد. تمومه؟

امیرواال سرش را تکان داد، خواستم بلند شوم اما باز 

  امیرمسعود اجازه نداد.

 ._غذات رو بخور

چه گیری داده بود. نشستم و به زور چند قاشق 

خوردم و بلند شدم . صدای خنده ی بلند امیرواال را 

شنیدم، سینی را تحویل دادم و برگشتم سرکارم. خودم 

را در بین چه جهنمی جا کرده بودم. گوشی ام را که 

چک کردم یک تماس از آرمان داشتم یکی از نورا، 
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ماره ی نورا را گرفتم. سه تماس از اختر. نگران ش

گفت فقط خواسته اند حال من را بپرسند و اگر اختر 

 زنگ زد جواب ندهم.

 _چیکار داشت؟

 _پول.

 _چه پولی؟

_میگه راهی بیمارستان کردینش خرج بیمارستانش رو 

 بدین.

 _مگه بیمه نداره بابا؟

_ول کن بابا، ما رو عباس راهی کرد عباس رو هم 

 دختر خودش.

 _باشه قرص ها و کرم هات فراموش نشه.
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 _نگاه؟

 از طرز صدا کردنش دلم لرزید از ترس.

 _مسیح پیام داده.

 _خب؟

 _یه چیزهایی میگه.

 _میام صحبت میکنیم.

 پس گفته بود...

گفتنش به نورا سخت نبود، بیانش در مقابل آرمان و 

خانم جان آسان نبود... اصال آسان نبود. بعد از کار 

دیب گفت سری به مادرش بزنیم. نتوانستم نه بگویم ا

دو سه روز بود مشغول کارها و دردسرهای من بود و 

بین حرفهایش گفت که این عقد عجله ای بخاطر من 
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بوده، اینکه او به بقیه میگفت دارد با من ازدواج میکند 

 مشکلش را حل میکرد.

 _با ماشین اومدم پشت سرتون میام.

ایستاده بود، سرعت ماشین او هم  دم در منتظر من

بیشتر بود و هم اینکه من معموال با سرعت زیادی 

 رانندگی نمیکردم.

 _چی میخوای به مادرم بگی؟

 _من نمیتونم به ایشون دروغ بگم.

 _برای همینه خواسته تو رو ببینه.

 _شما چی گفتین؟

_گفتم میخوام باهات ازدواج کنم. االن رنگ پریده 

 حرف زدن با مادره؟ات بخاطر 
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 فقط این نبود.

_مسیح به نورا پیام داده. با مادرتون باید روبه رو شم 

 و این موضوع.

 _چه چیز روبه رو شدن با مادرم سخته؟

 _چیزی فهمیدم اما فعال میخوام ازشون پنهون کنم.

 _در مورد؟

 _نمیتونم بگم.

کالفه نفسش را بیرون داد به حدی که به صورتم 

 .خورد

 _برو تو.

خانم ادیب بد نگاهم نمیکرد فقط متعجب بود. به 

حیاط رفتیم اجازه نداد ادیب بیاید. گفت میخواهد با 
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من تنها صحبت کند. چاره ای نداشتم باید همه چیز 

 را میگفتم و گفتم. در سکوت به حرفهایم گوش کرد.

 _من انتظارش رو نداشتم نگاه. 

 _باور کنین من...

_من تو رو دوست دارم. امیرمسعود گفت میخواد سر 

و سامون بگیره و از نظرش تو زن خوبی هستی 

میتونین باهم یه زندگی رو شروع کنین، کمک حال 

هم هم باشین میخواستم بدونم اینها رو به خودت هم 

گفته یا نه. دوست داشتم امیر دوباره عاشق شه توام 

 عشق رو تجربه کنی... 

 ارم درست بود یانه._نمیدونم ک
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_من طعم تنهایی و ناچاری رو چشیدم. خودم رو فدا 

کردم اما... من بعد این همه سال به این نتیجه نرسیدم 

کارم درست بود یانه. توام فداکاری کردی برای 

خانوادت. میدونم هیچ کدوم حسی به هم ندارین، 

امیرمسعود شکست بدی داشت، سالهای سال بود یه 

نگاه نمیکرد. همه تالشش برای بزرگ کردن حنا  زنی

 بود. اتفاق بین نارملیا و امیرواال...

کنجکاو بودم کنجکاو ماجرا اما نپرسیدم فعال مسائل 

 زیادی در ذهنم بود که نیاز داشت حل شود.

 خانم ادیب هم دیگر روی موضوع مانور نداد. 

 _االن پدرت بیمارستانه؟

 _بله.

 _رفتی دیدنش؟
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 _چطوری نورا رو ببینم و برم دیدنش؟

سرش را تکان داد، ماه بانو یه سراغمان آمد بلند شدم 

سالم و احوال پرسی کنم اما به سختی فقط جواب 

 سالمم را داد.

 _چیزی شده؟

  نگاه از ماه بانویی که داشت دور میشد گرفت.

  _حنا و نارملیا کنار نمیان.

بخواهد با من بد اما این ربطی به من نداشت که 

 برخورد کند. بلند شدیم و به سمت خانه رفتیم.

 _پس االن تو عروس منی؟

  لبخندی به لحن شوخش زدم.

 _چرا حلقه نگرفتین؟
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ما مگر مثل یک زوج عادی رفته بودیم برای عقد که 

  بخواهیم حلقه هم بخریم.

 ادیب نگاهی به هردویمان کرد.

 _من دیگه برم.

 ت "بهتره برای شام بمونی".خانم ادیب گف

نگفت بمان، گفت بهتر است بمانی. پس یعنی الزم 

بود. سرم را تکان دادم و با خانه تماس گرفتم تا خبر 

بدهم. خانم ادیب گفت لباس عوض کنم، لباسی 

نداشتم فقط مانتو شالم را باز کردم اما با شنیدن 

صدای ماشین و فهمیدن آمدن امیرواال دوباره روسری 

م را سر کردم. نگاه خیره ی ادیب را وقتی داشتم ا

 روسری را سر میکردم دیدم.
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این ربطی به او یا دیگری نداشت من اعتقادات خودم 

  را داشتم.

 _اا، زن داداش ما هم اینجا بوده.

سری تکان دادم این آدم بیخیال نمیشد. میز چیده شد، 

 چندانمن کنار ادیب نشستم اما در مقابل نگاه های نه 

دوستانه ی نارملیا و حنا. ادیب بی توجه به بقیه برایم 

  غذا کشید.

نه میل داشتم و نه راحت بودم، لحظه شماری میکردم 

 ساعت بگذرد و من از این خانه فرار کنم.

 _خب خان داداش عروسی کیه؟

لحنش طعنه داشت شوخی داشت چه داشت نفهمیدم. 

ت رو به من ادیب اما بی اهمیت به او خیلی راح

 پرسید.
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 _تابستون خوبه؟

خانم ادیب: عجله نکن فعال برو خواستگاری ببین 

 دخترشون رو بهت میدن یا نه.

امیرواال: دیگه اصل کاری دخترشونه که جواب بله رو 

 داده.

خانم ادیب به من تاکید کرد در مورد عقد چیزی به 

کسی نگویم و روال خواستگاری و غیره همگی را 

 نیم.سپری ک

 امیر مسعود کمی به سمتم خم شد و آرام گفت.

 _چرا نمیخوری؟

 _میل ندارم.

 _فوتوسنتز میکنی؟



 

Romanzo_o 974 

 نگاهش کردم که باعث شد زل بزند به چشم هایم.

 _دختر مجرد اینجا نشسته رعایت کنین.

ازامیرمسعود چشم گرفتم و بخاطر شوخی لوس و بی 

یکدفعه بلند شد نمک امیرواال نگاهی به حنا کردم که 

 و گفت سیر شده است.

 _رعایت کنین خب.

نگاهش کردم چقدر پررو بود؟ من در بدترین 

 وضعیت ممکن مچ او و زنش را گرفته بودم .

 _ممکن مثل ما مچتون گرفته شه.

چشمکی به من زد. به تقلید از ادیب سرم را به 

 سمتش بردم.

 _میشه من برم؟
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 _بخور میری.

ر دادبزنم. کمی از غذا را مزه کردم اما میخواستم دیگ

برای قهوه ای خانم ادیب سفارش داد نماندم. ادیب 

بود که گفت خسته است و میخواهد من را برساند . 

با ماشین بودم اما چیزی نگفتم در حیاط به او 

 یادآوری کردم که با ماشین آمده ام.

 _دیروقته دنبالت میام.

 _نیازی نیست.

زه میخوام تو برو کاری به من نداشته _یکم هوای تا

 باش.

خداحافظی گفتم و سوار ماشین شدم. از صبح بیخبر 

بودم از خانه تماس تلفنی کافی نبود. ماشین را نگه 
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داشتم تا در حیاط را باز کنم. دستم روی در بود که 

 صدای مهدی را شنیدم.

_شیفت هات بیشتر شده؟ شبها هم سرویس میدی؟ 

 یا...

نتوانست ادامه بدهد چون ادیب جلوش قد علم دیگر 

کرد. فکر کرده بودم دنبالم نپیچیده است به کوچه. 

 وقتی دید نگاهشان میکنم گفت برو خانه.

_با توام نگاه برو تو به آرمان بگو بیاد ماشین رو ببره 

  تو.

آنقدر جدی و عصبانی گفت که مخالفتی نکردم اما 

پشت در نمیخواستم فقط داخل رفتم. منتظر ماندم 

  فعال آرمان ادیب را ببیند.

 _ولم کن تو کی هستی هرجا میرم پیدات میشه؟
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_ببین مرتیکه خوب گوش کن چون فقط یه بار 

میگم. به بار دیگه فقط یه بار دیگه دور و بر زنم 

ببینمت زنده زنده میکنمت تو گور، کسی هم دنبال یه 

 ردن.مفنگی فراری نیست که بخوان دنبالت بگ

 مهدی با مکث گفت.

 _زن؟

 _آره زن، حاال هم گم شو تا همین جا جرت ندادم.

چند ثانیه منتظر ماندم تا مطمئن شوم مهدی دور شده 

است و در را باز کردم. ادیب سیگار به دست ایستاده 

 بود.

 _نگفتم بگو بچه خواهرت بیاد؟

 _ممنون.
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  _بده سوئیچ رو.
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اط برد تنها کسی که بیرون آمد ماشین را داخل حی

نورا بود. نگاهی به من نگاهی به ادیب کرد. ادیب 

نگاه گذرایی به او انداخت و رفت. نورا کمی راه 

رفتن برایش سختش بود، ازپله ها پایین آمد و گفت 

 صحبت کنیم.

 _بریم تو اینجا...

 _خوبم بیا.

 روی صندلی ها که نشستیم بی مقدمه گفت.

 صیغه اش شدی؟ راست گفته؟ _مسیح گفت

 سرم را به معنی نه تکان دادم.
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 _عقد کردیم.

 دهانش باز ماند از روی صندلی بلند شد.

  _نگاه چیکار کردی؟

 _بشین دردت میگیره.

 _به درک برای چی عقد این مرتیکه شدی؟ نگاه!

 _چاره ای نبود؟

 _چرا؟ بخاطر اون عباس بی شرف آره؟ برای چی؟

 _نمیدونم نورا.

_خواست صیغه اش بشی تو گفتی عقد؟ واسه یکی 

 دو بار رابطه خو...

 _نورا!

 _چیه؟ مگه برای من روضه نمیخوندی االن خود...
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 _نورا من زنشم.

_عاشق چشم و ابروت شده؟ اونم ادیب؟ پشت 

سرش میگن هم جنس بازه، دختربازه، هزار تا کوفت 

 تو...و زهرمار دیگه میگن اون وقت 

_کافیه نورا. مگه نمیخواستی زن عابد شی از دست 

مسیح خالص شی؟ بیا من ازدواج کردم حواسش به 

 هممون هست.

 به سمتم آمد.

_من یه زری زدم نگاه تو چیکار کردی؟ االن داری تو 

 دلت میگی بخاطر من فداکاری کردی آره؟ نگا...

 _کافیه، این تصمیم من بوده.
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خوای به آرمان و خانم جون چی _رو چه حسابی؟ می

بگی رفتم صیغه ی یه مرتیکه پولدار شدم، یکم بهش 

 حال میدم اونم ....

دستم باال رفت برای سیلی زدن اما صورتش جایی 

 نداشت برای یک ضربه ی دیگر ..

_آره بزن توام بزن عباس هم وقتی حق میشنوه و 

 جواب نداره میزنه، توام دختر اونی.

، آره منم دختر عباسم، من الگوم کی _نورا کافیه

بوده؟ عباس واختر! من مثل تو شجاع نیستم. من 

کاری از دستم برنمیاد. من همیشه نیاز داشتم کسی 

ازم دفاع کنه، همیشه تو سری خور بزرگ شدم. یاد 

نگرفتم از خودم دفاع کنم االن طلب چی رو از من 

خوام داری؟ من همه ی این تجربه هارو داشتم اما نمی



 

Romanzo_o 982 

یکیش رو تو و آرمان تجربه کنم. با بدترین کلمات 

هم میتونی بهم توهین کنی ، فکر کنی حتی تن 

فروشی کردم برام مهم نیست وقتی تو رو تو این حال 

میبینم وقتی میبینم آرمان نمیتونه خودش رو کنترل 

کن خیلی راحت میگه میرم کسی رو بکشم فقط 

ارش میتونه سیگگفتن نیست که چاقو برداشت بره، ن

رو کنترل کنه میدونی تو این چند روز چند بسته 

کشیده؟ اون روزی که پیداتون کرد تو ندیدی چه 

حالی بود. ندیدی، فشارش باال رفته جوری که رفت 

زیر سرم و قرص و دارو. حاال تو از من چی 

میخوای؟ خودم از پسش بربیام؟ میبینی که نمیتونم. 

ام استفاده میکنه چون زنم پدر خودم از زور بازوش بر

چون زورم نمیرسه. اما االن ؟ االن مهدی پرید جلوم 
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اگر ادیب نبود ... من ترسوام نورا. ترسو... میخوای 

تحقیرم کنی؟ فکر میکنی بار اولمه؟ اختر مهسا بابا 

مهدی حتی خودت همیشه این کار رو کردین. 

دوست نداری قبول کنی فداکاری، کمکه باشه، اما من 

میشه همین بودم نورا، من هیچ سالی لباس عید ه

نگرفتم تا تو چیزی که میخوای رو بخری اما اولین 

کسی که مسخره ام میکرد لباس کهنه میپوشم خودت 

بودی. من هیچ وقت مدرسه پولم رو خرج نمیکردم 

تا جمع کنم بدم آرمان هرچی خواست رو بخره. چرا 

  ود اما...اون موقع ها غر نزدی؟ چرا اینها بد نب

رویم را برگرداندم و خواستم داخل بروم دیدم آرمان 

و خانم جان باالی پله ایستاده اند. نمیدانم چقدر 
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شنیده بودند چقدر از ماجرا را فهمیده بودند. اما 

 ایستادم جلوی هردو.

_من از ترس بابا، مهدی و مسیح زن ادیب شدم. عقد 

خودم رو کردیم اما اگر میخواین مثل نورا بگین 

 فروختم مهم نیست بگین.

توجیح نمیکردم خودم یا کارم را، خیلی راحت 

اعتراف میکردم. قبل از گفتنش حس میکردم بیانش 

پیش خانم جان و آرمان سخت باشد اما برعکس شد. 

من هم داشتم همه ی این ها را تحمل میکردم، جلوی 

محل کارم در خیابان از پدرم کتک خورده بودم، هم 

 بود.  جسمم آسیب دیده بود و هم آبرویم رفته

 خانم جان به سراغم آمد.

 _کی عقد کردین؟
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 _پنج شنبه.

 _چرا با این عجله؟

_میخواست از بابا شکایت کنه. جلوی اون، بابا 

 هرچی تونست بهم گفت.

 ساکت ماند.

_میدونم کارم عاقالنه نبود اما تنها راهش بود من 

یبارم همین شکلی ازدواج کردم. این میشه دومیش اما 

 خیالم از شماها راحته.حداقل 

 _اونقدر مرد حرفش هست که...

 _هست خانم جان هست.

 _ یه روز میگین بد اخالقه یه روز میگین ...
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_بد اخالقه این رو االنم میگه اما مرد حرفشه، مرد 

حرفشه که دوباره رفتم پیشش کار کنم با وجود بد 

 اخالقیش.

 _آخه مادر...

ا... اون چیزی که فکر _میدونم ازم دلخورین... ام

 میکنین نیست.

 _حاال میخوایین قایم کنین؟

 _چرا قایم کنیم؟ خانم جون ما عقد کردیم من صیغ..

گریه ام گرفت دیگر نتوانستم ادامه دهم. چرا یک نفر 

 کرده که کاری به  هم من را درک نمیکرد، من که

 ...داشتند اینطور که نمیکردم افتخار وبدم

 شد و یکهو نورا داخل آمد.در اتاق باز 
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ماشین را داخل حیاط برد تنها کسی که بیرون آمد 

نورا بود. نگاهی به من نگاهی به ادیب کرد. ادیب 

نگاه گذرایی به او انداخت و رفت. نورا کمی راه 

رفتن برایش سختش بود، ازپله ها پایین آمد و گفت 

 صحبت کنیم.

 _بریم تو اینجا...

 _خوبم بیا.

 روی صندلی ها که نشستیم بی مقدمه گفت.

 _مسیح گفت صیغه اش شدی؟ راست گفته؟

 سرم را به معنی نه تکان دادم.

 _عقد کردیم.
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 دهانش باز ماند از روی صندلی بلند شد.

  _نگاه چیکار کردی؟

 _بشین دردت میگیره.

 _به درک برای چی عقد این مرتیکه شدی؟ نگاه!

 _چاره ای نبود؟

 _چرا؟ بخاطر اون عباس بی شرف آره؟ برای چی؟

 _نمیدونم نورا.

_خواست صیغه اش بشی تو گفتی عقد؟ واسه یکی 

 دو بار رابطه خو...

 _نورا!

 _چیه؟ مگه برای من روضه نمیخوندی االن خود...

 _نورا من زنشم.
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_عاشق چشم و ابروت شده؟ اونم ادیب؟ پشت 

ه، هزار تا کوفت سرش میگن هم جنس بازه، دخترباز

 و زهرمار دیگه میگن اون وقت تو...

_کافیه نورا. مگه نمیخواستی زن عابد شی از دست 

مسیح خالص شی؟ بیا من ازدواج کردم حواسش به 

 هممون هست.

 به سمتم آمد.

_من یه زری زدم نگاه تو چیکار کردی؟ االن داری تو 

 دلت میگی بخاطر من فداکاری کردی آره؟ نگا...

 _کافیه، این تصمیم من بوده.

_رو چه حسابی؟ میخوای به آرمان و خانم جون چی 

بگی رفتم صیغه ی یه مرتیکه پولدار شدم، یکم بهش 

 حال میدم اونم ....
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دستم باال رفت برای سیلی زدن اما صورتش جایی 

 نداشت برای یک ضربه ی دیگر ..

_آره بزن توام بزن عباس هم وقتی حق میشنوه و 

 اب نداره میزنه، توام دختر اونی.جو

_نورا کافیه، آره منم دختر عباسم، من الگوم کی 

بوده؟ عباس واختر! من مثل تو شجاع نیستم. من 

کاری از دستم برنمیاد. من همیشه نیاز داشتم کسی 

ازم دفاع کنه، همیشه تو سری خور بزرگ شدم. یاد 

 نگرفتم از خودم دفاع کنم االن طلب چی رو از من

داری؟ من همه ی این تجربه هارو داشتم اما نمیخوام 

یکیش رو تو و آرمان تجربه کنم. با بدترین کلمات 

هم میتونی بهم توهین کنی ، فکر کنی حتی تن 

فروشی کردم برام مهم نیست وقتی تو رو تو این حال 
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میبینم وقتی میبینم آرمان نمیتونه خودش رو کنترل 

رو بکشم فقط  کن خیلی راحت میگه میرم کسی

گفتن نیست که چاقو برداشت بره، نمیتونه سیگارش 

رو کنترل کنه میدونی تو این چند روز چند بسته 

کشیده؟ اون روزی که پیداتون کرد تو ندیدی چه 

حالی بود. ندیدی، فشارش باال رفته جوری که رفت 

زیر سرم و قرص و دارو. حاال تو از من چی 

. میبینی که نمیتونم میخوای؟ خودم از پسش بربیام؟

پدر خودم از زور بازوش برام استفاده میکنه چون زنم 

چون زورم نمیرسه. اما االن ؟ االن مهدی پرید جلوم 

اگر ادیب نبود ... من ترسوام نورا. ترسو... میخوای 

تحقیرم کنی؟ فکر میکنی بار اولمه؟ اختر مهسا بابا 

مهدی حتی خودت همیشه این کار رو کردین. 
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نداری قبول کنی فداکاری، کمکه باشه، اما من  دوست

همیشه همین بودم نورا، من هیچ سالی لباس عید 

نگرفتم تا تو چیزی که میخوای رو بخری اما اولین 

کسی که مسخره ام میکرد لباس کهنه میپوشم خودت 

بودی. من هیچ وقت مدرسه پولم رو خرج نمیکردم 

ره. چرا تا جمع کنم بدم آرمان هرچی خواست رو بخ

  اون موقع ها غر نزدی؟ چرا اینها بد نبود اما...

رویم را برگرداندم و خواستم داخل بروم دیدم آرمان 

و خانم جان باالی پله ایستاده اند. نمیدانم چقدر 

شنیده بودند چقدر از ماجرا را فهمیده بودند. اما 

 ایستادم جلوی هردو.
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شدم. عقد _من از ترس بابا، مهدی و مسیح زن ادیب 

کردیم اما اگر میخواین مثل نورا بگین خودم رو 

 فروختم مهم نیست بگین.

توجیح نمیکردم خودم یا کارم را، خیلی راحت 

اعتراف میکردم. قبل از گفتنش حس میکردم بیانش 

پیش خانم جان و آرمان سخت باشد اما برعکس شد. 

من هم داشتم همه ی این ها را تحمل میکردم، جلوی 

ارم در خیابان از پدرم کتک خورده بودم، هم محل ک

 جسمم آسیب دیده بود و هم آبرویم رفته بود. 

 خانم جان به سراغم آمد.

 _کی عقد کردین؟

 _پنج شنبه.

 _چرا با این عجله؟
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_میخواست از بابا شکایت کنه. جلوی اون، بابا 

 هرچی تونست بهم گفت.

 ساکت ماند.

اما تنها راهش بود من  _میدونم کارم عاقالنه نبود

یبارم همین شکلی ازدواج کردم. این میشه دومیش اما 

 حداقل خیالم از شماها راحته.

 _اونقدر مرد حرفش هست که...

 _هست خانم جان هست.

 _ یه روز میگین بد اخالقه یه روز میگین ...

_بد اخالقه این رو االنم میگه اما مرد حرفشه، مرد 

تم پیشش کار کنم با وجود بد حرفشه که دوباره رف

 اخالقیش.
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 _آخه مادر...

_میدونم ازم دلخورین... اما... اون چیزی که فکر 

 میکنین نیست.

 _حاال میخوایین قایم کنین؟

 _چرا قایم کنیم؟ خانم جون ما عقد کردیم من صیغ..

گریه ام گرفت دیگر نتوانستم ادامه دهم. چرا یک نفر 

 کرده که کاری به  من کههم من را درک نمیکرد، 

 ...داشتند اینطور که نمیکردم افتخار وبدم

 در اتاق باز شد و یکهو نورا داخل آمد.
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_لباس خریدی نخریدی ، چیزی خوردی نخوردی 

هرکاری که کردی خودت کردی من ازت نخواستم 

 آرمان هم ازت نخواسته پس منتش رو سر ما نذار.

 خانم جان: نورا.

خانم جان یه لحظه صبر کن این خانم که همش _نه 

ادای قدیسه ها رو در میاره ، همیشه میخواد ملکه ی 

خوبی باشه، االن چی؟ االن انتظار داره بگیم آفرین؟ 

 االن کار تو چه فرقی با من داره؟

وقتی اینطور فکر میکرد چه فرقی میکرد جوابش را 

بش را بدهم یا نه. اما خانم جان مثل خود نورا جوا

 داد.
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خانم جان: فرقش اینه زن نداره، قایمکی موش 

ندوانده تو خونه ی یه زوج دیگه، کار خالف شرع 

 نکرده، ازدواج کرده ، قرآن خدا غلط شده؟

نورا با حرف رک خانم جان ساکت شد و باالخره 

بیرون رفت. آرمان نیامد قهر کرده بود او حتی خودش 

آشپرخانه و من را  را خالی نکرد. صبح وقتی آمد به

 م دنیالش ورفت سریع برود برگرداند را  دید رویش

 سوئیچش را دادم.

 _نمیخوام.

 _بگیر میخوای قهر کنی قهر کن اما ماشین خودته.

 _پولش رو تو دادی.

 _چون من پول دادم نمیخواییش؟ برم از این خونه؟
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 _آبجی تو...

 احترام میخوام_انتظار ندارم بهم حق بدین. فقط یکم 

به تصمیمم،همین. تویی که نورا هرکاری کرده گفتی 

قهر و دلخور یو عصبانیت جواب نیست، چرا بامن... 

 هم

  سوئیچ را روی زمین گذاشتم، داخل رفتم.

_خانم والی یه خانمی اومدن با شما کار دارن، گفتن 

 مادرتون هستن.

 سی کهمادرم؟! خانم جان محال بود اینجا باشد، تنها ک

به ذهنم میرسید اختر بود! اینها آدرس محل کار من را 

از کجا می آوردند؟ آمده بود اینجا چه کند؟ با ترس 

بلند شدم و در سالن اختر را دیدم، تا من را دید به 

 سمتم آمد.
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_ به به نگاه خانم شما آراویرا کن مثل خانم ها بیا سر 

هم کارت من و بچه های بدبختم زیر بابای شما 

 تشت بگیرن.

 نگاهی به خانم میرزائی که با تعجب ما را نگاه کرد.

 _آروم اینجا محل کار منه.

_به درک به من چه ربطی داره؟ بدبختم کردین حاال 

 واسه من کالس میای؟ اون خواهرت ...

دستش را گرفتم از سالن بیرون ببرمش اما آمده بود 

 نخورد. برای آبروریزی. هرچه کردم از جایش تکان

 در اتاق امیر مسعود باز شد و نگاهی به ما کرد.

 _چه خبره اینجا؟

 _چه خبر باید باشه، آی ملت این زنی که میبینین ...
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 _آروم خانم اینجا چاله میدون نیست.

 و بگیرد ساکت اختر  صدای بلند ادیب باعث شد

 هردو تا کرد اشاره اتاقش به ادیب. نگفت چیزی

 ینمبب کنم نگاه نکردم بلند را سرم حتی آنجا، برویم

رزائی دیگر چه کسانی شاهد این می خانم از غیر

آبروریزی بودن، اول اختر داخل رفت. ادیب کنارم 

 ایستاد سرش را خم کرد و آرام پرسید. 

 _کیه؟

 _زن بابام.

 رفت پشت میزش نشست.

_خب امرتون؟ اومدین تو شرکت من صداتون رو باال 

 بردین.
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_من از دختر خودم گله دارم به یه جا رسونده که 

 صدام دراومده م...

 _خانم حرف آخر.

 _من کاری با شما ندارم.

_کسی که باهاش کار دارین زن منه و اینجا هم 

شرکت من اگر کاری ندارین قبل اینکه زنگ بزنم به 

 نگهبانی خوش اومدین.

 اختر با تعجب ادیب و بعد من را نگاه کرد.

 گاه برو سرکارت._ن

 _پس مهدی راست گفت صیغه م...
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ادیب جوری از جایش بلند شد که من ترسیدم در 

حالی که میدانستم مخاطبش من نیستم چه برسد 

 اختر.

_یه بار دیگه در مورد زن من چرت و پرت تحویلم 

بدی یا بشنوم جایی چیزی گفتی بالیی به سرت میارم 

 یاد.که اسم بچه های خودت هم یادت ن

 اختر ترسید اما خودش را نباخت.

_بابات رو زمین گیر کردین من و بچه هام از کجا 

 بیاریم بخوریم؟ یا پول بده یا شکا...

_چه شکایتی اختر؟ میخوای عکس نورا رو نشونت 

  بدم.

 با دست لرزان گوشی ام را برداشتم.
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_میبینی این نوراست اصال میتوتی بشناسیش؟ مگه 

بابا سکته کرد؟ مگه وقتی نفهمیده  پیش ما بود

دخترت چیکار کرده اینطوری نشده؟ من چه پولی 

  بهت بدم؟

میلرزیدم، دست ادیب روی شانه ام قرار گرفت و 

 کمی فشار داد. 

 _پ...

  _پدری نکرده که پدرمون باشه.

_از اون شوهرت شکایت کردم، حتما خبرش دستت 

 به چاک. رسیده، تا از توام شکایت نکردم بزن

  اختر رفت اما من همانجا در اتاق ادیب نشستم.

 _این زن ول کن نیست.
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 پوزخندی زدم.

 _ول کن بود که حال و روزمون این نبود.

 _این باعث شده ازدواج کنی با اون مرتیکه؟

  سرم را تکان دادم.

_ببخشین اینجا هم، نمیدونم آدرس رو از کجا 

 آوردن. 

 جوابی به حرفم نداد، ساکت ماند. 

نورا و آرمان باهم تصمیم گرفته بودند با من قهر کنند. 

خانم جان هم معلوم بود خیلی از کارم راضی نیست 

  اما صدایش را در نمی آورد.

 .گفت  قرص های نورا را که بردم
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_نمیخوام حاال یه سال دیگه میگی غذا نخوردی به تو 

 قرص دادم.

 رو در بیار کرمت رو بزنم._بلوزت 

 _نمیخوام.

  _نورا کافیه.

 _تو ولم کن.

 عصبانی گفتم.

  _ول نمیکنم زود باش.

 .میمالیدم را هایش کرم آرام داشتم 

 _اختر اومده بود شرکت.

 پوزخندی زد.

 _برای تبریک گفتن؟ 
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 _آبروریزی.

 سرش برگشت سمتم.
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کرد، که ما بابا رو راهی _اومد وسط سالن داد و بیداد 

 بیمارستان کردیم.حاال پولش رو بده.

 _گه خورده زنیکه. پول که ندادی بهش؟

 _چه پولی میدادم؟ 

 _اونم گفتی نمیدم رفت؟ 

 _ادیب جوابش رو داد، بیرونش کرد.

 پوزخندش این بار محکم تر بود.

_آره یادم نبود چون خودت زبون نداری جواب بدی 

که جات جواب بده. برای این کار زن یکی شدی 
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میتونستی وکیل بگیری الزم نبود از بدنت مایه 

  بذاری.

 دستم را مشت کردم و فشار دادم. کرم را دستش دادم.

 _بقیه اش رو میتونی خودت بزنی.

 _اره فرار کن از شنیدن واقعیت ها فرار کن.

  تیز برگشتم سمتش.

چیه؟ هان؟  _تو چی؟ دلیل این همه ترست از مسیح

  کی تن...

 چشم هایم را بستم جمله ام را ادامه ندادم.

_کافیه نورا، حرصت رو از همه چیز سرمن خالی 

  نکن.
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_حرصم رو خالی نمیکنم. میخوام گهی که من 

خوردم رو نخوری . آره باهاش خوابیدم میخواستی 

این رو بگی؟ با همون عکس و فیلم ها تهدیدم 

  کردی. راحت شدی؟

 شنیدم آنچه که نمیخواستم.

 _ادیب هم یه بیشرف شبیه اون.

_اگه یه بی شرف شبیه اون بود میگفت صیغه اش 

شم نه زن عقدی و دائمیش، اگه بی شرف شبیه اون 

 بود اینقدر کمکم نمیکرد.

 _بذار ازت سیرشه...

  _چرت نگو نورا اون انگشتشم به من نخورده.

 متعجب نگاهم کرد.
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 ش داره کمکت میکنه؟_برای آخرت

 _نه، برای آخرتش نیست اما دلیلی نداره به تو بگم.

_اگه رابطه ازت نخواسته پس... نکنه واقعا همجنس 

 گراست خواست...

_بس کن نورا اینقدر حال من رو از خودت بهم نزن. 

 همه مثل تو نیستن.

از اتاق بیرون رفتم. این سیر دیوانه کننده تا کجا قرار 

د؟! حس میکردم سوار یک ماشین شده ام که بود برو

ریده رود. ترمز بدارد با سرعتی غیرقابل کنترل جلو می

 بودم؟! 
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نمیدانم باز دروغ گفت با مسیح رابطه داشته یا 

 واقعیت بود، عکس و فیلم! 

 _ _ _ _ 

ادیب گفته بود امشب برای شام بروم خانه ی آنها، 

نرمال به نظر  جو موجود خانه ی آنها نیز آرام و

 نمیرسید.

نمیدانم این حضور من چه به اسم چه به صورت 

رسمی چه کمکی به ادیب میکرد اما مشکالت و 

دردسرهایم فرصت نمیداد برای پرسیدن. به خانه رفتم 

تا لباس عوض کنم ، قیافه ام اصال مناسب مهمانی 

رفتن نبود. ادیب گفت خودش می آید دنبالم. داشت 

از شهاب سنگی که افتاده بود به خانه یک هفته میشد 

و زندگی ما. امروز دقیقا یک هفته بود عقد کرده 
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بودیم. در این مدت زیر حرفش نزده بود، همین 

شد حتی اگر لحظه ای مردد میشدم خودم را باعث می

کردند همه چیز قانع کنم. اگر نورا و آرمان آشتی می

 برایم راحتتر میشد. 

 _میری برای شام؟

 آره خانم جون._

 _نمیخوان رسمی بیان برای آشنایی؟

   بنده خدا دیگر نمیگفت خواستگاری.

 _چرا خانم ادیب یه چیزهایی گفت، میپرسم.

 _زشت نیست تو بپرسی؟
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_خانم جون ازدواج ما به اندازه ی کافی عجیب و 

غریب هست که دیگه جایی برای زشت بودن سوالی 

 نمیذاره.

دم که نورا به اتاق آمد. نگاهی داشتم آرایش میکر

کردم، خوب نشده بود اما رو به بهبود بود. اما بیرون 

رفت، فقط یکبار به پزشکی قانونی رفتیم برای نمی

معاینه، باقی کارها دست خود ادیب بود، میگفت 

 دخالتی نکن، کاریت نباشه حلش میکنم. 

 _بذار من چشمت رو آرایش کنم.

 بود؟!  آتشفشان خشمش آرام شده

 _نمیخواد مهمونی خا...

 _ببخشید.
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  با تعجب نگاهش کردم.

_من... دست خودم نیست. اخالق گهیه که دارم . 

نگرانیم رو نمیتونم مثل بچه ی آدم نشون بدم بخدا 

 ن...

 _تصمیم من خیلی عاقالنه نبود اما از سر ناچاری بود.

 _تو یه دور از...

دارم، دومیش نمیتونه _من تجربه ی ازدواج سنتی رو 

 سخت باشه.

 _اگه به خودمون اعت... 

_بحث این نیست نورا، ما از پدر خودمون هم فراری 

هستیم. تو که داری تو این دوره زمونه زندگی میکنی 

تو که میبینی ... نمیگم یه زن نمیتونه، میگم من 
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نمیتونم، نتونستم چون یاد نگرفتم. با تنها راهی که 

 خواستم از شماها مراقبت کنم.جلوم گذاشتن 

  _د درد منم اینه تو وظیفه ات نیست مراقب ما باشی.

جواب دیگری ندادم، براش ابرو را که برداشتم از 

دستم گرفت. لوازم آرایشی که برای خودش از 

شرکت خریده بودم را از کشو بیرون آورد و شروع 

 کرد به آرایش کردن.

 زدواج؟_ادیب چه سودی میبره از این ا

 _یه چیز خصوصیه نمیتونم بگم.

 _حدس من که درست نیست؟ 

 _کدوم حدس؟

 _هم جنس...
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 _خجالت بکش.

 _چرا تو که میگی باهاش نبودی از کجا میدونی...

_نورا اگه به گفتن مزخرفاتت میخوای ادامه بدی برو 

 بیرون.

ساکت شد و به آرایش کردنم ادامه داد. یکبار گفتم 

  میشود به خاطر زخم هایم اما قبول نکرد.اذیت 

_االن جاریت اونجاست، دختره مدل و میکاپ 

آرتیست حرفه ای االن با همینم صفر و صد عقبی 

 ازش.

 ادیب هم این همه دردسر میکشید برای همان جاری.

 _نورا زیاد نیست؟
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_نه. خیلی بهت میاد. شب پیشش موندی فقط کرمت 

 بمونه.رو پاک کن آرایش چشمت 

 _پیش کی؟

 _شوهرت دیگه.

اسمش را که جیغ زدم خندید و رفت. این دختر چپ 

و راستش معلوم نبود نه به آن داد و بیداد و قهرش نه 

 به این...
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باالخره لباس هایی که برای عید خریده بودم قسمت 

 شد بپوشم. خانم جان با دیدنم لبخندی زد.

 _سفید بخت شی مادر.
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آنقدر آش شعله قلمکار بود که تک رنگ  بخت من

بودنش امکان پذیر نبود. آرمان نگاهم کرد اما چیزی 

نگفت. تا در را باز کردم ماشین ادیب دم در خانه بود. 

پیاده نشد من هم انتظاری نداشتم. سوار شدم و سالم 

کردم. سرش را تکان داد و چشم ازگوشی گرفت تا 

ن افتاد دوباره ماشین را روشن کند که چشمش به م

 سرش را برگرداند سمت من.

کمی مکث کرد و نگاه کرد، چیزی نگفت و ماشین را 

 روشن کرد.

 _از لوازم آرایشی شرکته؟

 _بله.

 _پس کتی و نارملیا حق داشتن.

 _در مورد؟
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_اصرارشون برای آرایشت، زن بابات دوباره پیداش 

 نشد؟

 _نه.

م وخیم نیست _خبرگرفتم بابات حالش اونقدرها ه

 گفتم که فیلمشه.

 باتعجب نگاه کردم مگر میشد؟!

 _میشه یه چیزی بگم؟

 _بگو.

 _مادربزرگم ... یعنی گفت که اگر بشه...

 _خواستگاری؟

 _منظورش حاال خواستگاری نیست بیشتر آشنا...
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_چرا منظورش خواستگاری نیست؟ من و تو شاید 

نباشه اما من برای دلیل هامون برای این ازدواج عادی 

کسی نمایش ازدواج الکی و فیک راه ننداختم. روی 

حرف توام حساب کردم، قرار نیست اون مشکل هایی 

که بخاطرش با من عقد کردی تموم شد این ازدواج 

 تموم شه.

 _منظورم این نب...

 نامزدیه، ی  _این عقد رو فراموش کن فکر کن دوره

  . ازدواجه قبل آشنایی میدونم چه

تجربه ای درست از این موضوع هم نداشتم اما فقط 

 سرم را تکان دادم.

_من گفتم شاید دوست داشته باشین حال خواهرت 

 بهتر شه بعد .
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درست فکر کرده بود. نورا محال بود با آن قیافه 

 جلوی کسی ظاهر شود که کامال هم حق داشت.

 _بله درسته یکم حال نورا بهتر شه بعد.

به اسقبال آمد هنوز با من سرسنگین بود. ماه بانو 

  خبری از امیرواال و نارملیا نبود.

 _چقدر خوشگل شدی عزیزم.

 لبخندی زدم و تشکر کردم.

 _راحت باش لباسهات رو بده به ماه بانو.

 _آقای ادیب نیستن؟

_اگر از آقای ادیب منظورت منم ، که هستم اما من 

 چشم بد به زن داداشم ندارم.
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امیرمسعود پوزخند غلیظی زد و گفت جدا؟ 

امیرواالیی که فکر میکرد من از داستان بیخبرم شوکه 

برادرش را نگاه کرد. مانتوام را به ماه بانو دادم اما 

 روسری ام را نگه داشتم.

 _پرستارتون ؟

 _بیشتر تو مرخصی داره پرستاری میکنه.

 خنده ام گرفت.

  _بس که مرخصی میگیره.

 ته ی نردش اشاره کرد.به تخ

 _بازی کنیم؟

 _البته.

 خیلی بهتر از قبل بازی میکرد.
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 _با امیرواال زیاد بازی کردم این مدت.

 _پس برای بازی با عروست با من تمر...

جمله اش را ادامه نداد. نگاهش کردم تا ببینم چرا 

حرفش نصفه ماند، خیره بود به جایی مسیر نگاهش 

 را دیدم.

نارملیا بود اما شاید شوخی اش گرفته بود. ادیب 

پشتش به پله ها بود و سرش در تبلتش حتی از روی 

کنجکاوی برنگشت به عقب شاید حدس میزد نارملیا 

 قرار است چه کند.

امیرواال با عصبانیت به سمت پله ها رفت و محکم 

بازوی او را گرفت نارملیا جیغ زد رهایش کند اما 

در حالت معمولی هم کمی نحوه ی  اعتنایی نکرد.
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لباس پوشیدنش متفاوت از فرهنگ و عرف ما بود اما 

 این دیگر...

 چشم گرفتم تا به بازی ادامه دهیم.

 _کدوم سایه اس؟

ادیب را نگاه کردم. غرق در لباس و رفتار نارملیا 

 بودم، برای همین متوجه سوالش نشدم. 

 _چی؟

 _سایه ی چشمت کدوم َپِلته؟

  می فکر کردم تا یادم بیفتد.ک

 _خودت آرایش کردی؟

 _نه نورا.
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سرش را تکان داد و دوباره حواسش را به تبلتش داد. 

 تاسم را میخواستم بیندازم که دوباره گفت.

 _نگام کن.

 گوشی اش دستش بود انگار داشت عکس میگرفت.

 _چیکار میکنین؟ 

 _عکس چشمت رو برای کتی میفرستم.

 دوست ن..._من 

 با اخم وجدیت گفت.

_میفرستم خودش ببینه بدون اجازه جایی پخش 

 نمیکنه اعتماد نداشتم نمیفرستادم.

همین عکس گرفتن هم باید در وهله ی اول از خود 

 من اجازه اش را میگرفت.
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 قهوه ها را حنا برایمان آورد.

 _خوبی حنا جان؟ 

 جواب ندادنش باعث شد ادیب چشم از گوشی و

 تبلتش بگیرد.

 _حنا نشنیدی نگاه با تو بود.

حنا دلخور او را نگاه کرد و نهایتا رو به من گفت 

خوبم. باالخره امیرواال و نارملیا پیدایشان شد. لباسش 

را عوض کرده بود. امیرواال تا رسید دوباره همان قیافه 

ی شوخ و بی اهمیت را به خودش گرفت و شروع 

ه مستقیم نارملیا را به کرد به شوخی کردن. نگا

امیرمسعود میدیدم. کامال زل زده بود به او، اما ادیب 

اهمیتی نمیداد مشغول کارش بود فقط وقتی امیرواال 
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خواست سیگارش را روشن کند اشاره کرد بویش من 

 را اذیت میکند و بهتره است برود به حیاط.

_دیگه زنداداش همه ی برنامه هامون قراره براساس 

اشه، فعال عروس جی جیه شمایین. مامان این شما ب

 ماه بانو نمیخواد شام بده من گشنمه.

امیرمسعود: یه نگاه به آرایش نگاه کن، برای کتی هم 

فرستادم کار بعدیتون این باشه، هم فیلمش هم 

  عکسش.

این را بدون نگاه کردن به نارملیا خطاب به او گفت و 

 اتاق حنا رفت. از جایش بلند شد. دیدم که به سمت

 به جای نارملیا امیرواال خم شد سمت من.

 .زنداداش  _یار بدجور پسندیده



 

Romanzo_o 1027 
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سرم را عقب کشیدم، به حرکت من خندید. صدای 

نارملیا را که شنیدم متوجه شدم ادیب برگشته است، 

 شاید حنا در را برایش باز نکرده بود.

 نمیکنم._خیلی دهاتیه، من همچین چیزی رو کار 

من مشکلی نداشتم اما اگر نورا میشنید به کار او 

 گوید دهاتی واقعا دعوای عجیبی راه می انداخت.می

ادیب آمد و کنار من ایستاد. دستش را زیر چانه ام برد 

و سرم را برگرداند و دوباره نگاهی به چشم هایم 

 کرد، نگاهش به باالی چشمم بود.

 آرایش میکنن._دهات هایی که میری هم خوب 
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دستم را گرفت و بلندم کرد، نگاهش کردم تا ببینم 

هدفش از این کار چیست. رو به مادرش گفت بازی 

 را با امیرواال ادامه دهد و من را کشید به سمت حیاط.

 _چیزی شده؟

 به سمت صندلی ها اشاره کرد.

_ما ازدواج کردیم قراره اینجا زندگی کنی، پیش 

 مادرم.

خانم ادیب مشکلی نداشتم، دوست بودیم، سرم من با 

 را تکان دادم.

 _مشکلی نداری؟

 _نه.

 _با شوهر قبلیت چند وقت زندگی کردی؟
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 _حدودا دو سال.

 _فقط بخاطر اعتیادش جدا شدی؟

 _یعنی چی؟

 _عشقی، عاشقی چه میدونم...

شروع و پایان زندگی ام عجیب بود. هروقت تالش 

کرده بودم رشته ی محبتی بین خودم و او ایجاد کنم، 

به نحوی خراب کرده بود. من زندگی ای با او 

نداشتم، عمال کلفتش بودم و یک زن برای رفع 

 نیازهای جنسی اش همین! 

 _نه.

 سرش را تکان داد. 
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درت فکر خواستم بگویم تو چی؟ هنوز به زن برا

 میکنی؟! 

 _رفتارهای نارملیا... 

 _من مشکلی ندارم. 

_کنترل رفتارش دست خودش نیست، بهش اهمیت 

 نده. 

امیر واال لب هایش را روی هم فشار میداد تا نخندد، 

این بار خیلی استثنا به او حق میدادم، چون خودم هم 

در شرایط او بودم، نمیدانم چه شد که چشم تو چشم 

یکهو صدای خنده ی او باال رفت. اما من  شدیم و

خودم را کنترل کردم. امیرمسعود برعکس ما با 

 عصبانیت حنا را نگاه میکرد.
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امیرواال: حنا میخوای یکم با ناری کار کنی؟ اگه 

 آرایش کردن دوست داری.

چه خبر بود امشب آن از لباس نارملیا و این هم حنا 

اما  بود آرایش کندکه گویا با دیدن من تصمیم گرفته 

با آرایش وحشتناکی آمده بود سرمیز. نه بخاطر زیاد 

بودن آرایشش، بلکه رنگ های نامتناسب و ناشیانه 

 بودنش بود به چشم می آمد.

 _خودم بلدم، ماله من گرون قیمت نیست مثل...

 امیرمسعود: به جای این کارها بشین درست رو بخون.

 ن! _همه ی دوستهای من آرایش میکن

 _همه ی دوستهای تو االن تو دانشگاهن، تو کجایی؟

 _منم قبول میشم.
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دانم چه شد امیرمسعود خواست جوابش را بدهد نمی

که انگشتم را روی ران پایش گذاشتم و کمی فشار 

دادم تا ادامه ندهد. سرش برگشت سمت من. کمی 

 مکث کرد و دیگر نه چیزی به حنا گفت نه من.

این بود در جمع هرجور دوست داشت  اشتباه او شاید

گذاشت با حنا برخورد میکرد دلجویی هایش را می

برای خلوت دونفره اشان و همین باعث شده بود هم 

برای حنا سوتفاهم ایجاد شود و حتی برای ماه بانو. 

ماه بانو بخاطر دعواهای نارملیا و حنا با من بد نبود، 

فکرهایی در  بلکه بخاطر خود حنا بود. انگار او هم

 سر داشت حاال با این اتفاق... 

بعد از شام که حنا و مادرش همراهمان نبودند.  

 امیرواال دوباره به حنا حندید.
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 _زن داداش یه رقیب سرسخت دیگه داری.

کالمش طعنه داشت اما طعنه اش به همسرش بود نه 

 من.

فهمم این بچه چرا جای درس و مشق _من نمی

 چیز دیگه خودش رو مشغول میکنه. میشینه به هزار

 آرام در جواب او گفتم.

 _چون بچه نیست.

امیرواال با شصتش الیک نشانم داد. خانم ادیب با 

 سرش تایید کرد اما امیرمسعود نگاهم کرد.

 _منظورت چیه؟

_دوره ی نوجونیش تموم شده داره وارد بزرگسالی 

 میشه.
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 _خب؟

رفتارت باهاش مثل یه امیرواال: خب اینکه یه سری 

 ساله. 61ساله اس یه سری  5دختر بچه 

امیرمسعود از جایش بلند شد و به من گفت 

 حاضرشوم برسانتم.

 _رفتار من با حنا مشکلی داره؟

 _نمیدونم.

 _نظرت رو بگو.

_نه تو َکل َکل و بداخالق بودن شاید حد نگه 

 میدارین نه تو مهربونی و ناز کشیدن.

 دم ای..._من باعث ش

 _میشه من دخالتی نکنم؟
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_نمیشه، تو قراره بیای با حنا زندگی کنی. منم 

 نمیخوام رفتارم باعث اذیتت بشه. 

من و زندگی با حنا؟! این قسمت ماجرا یادم نبود. 

 رفتارش باعث اذیت من نمیشد اما... 

 _خب؟

 _نمیدونم ، چو فردا شود فکر فردا کنیم! 

درگیر نارملیا باشد،  با حنا  ذهنم بیشتر از اینکه

مشغول بود. حنا شبیه یک بمب ساعتی بود، آرام 

 گرفت، هرلحظه یک اتفاق یک انفجار جدید.نمی

 _چرا بیداری؟

 آرمان در حیاط تنها نشسته بود.

 _خوابم نمیاد. 
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 بلند شد برود داخل.

 _هنوز قهری؟

 _من کی باشم که قهر کنم.

 _آرمان؟

یست که من رو مرد حساب نکردی، _مگه اینطور ن

رفتی بیخبر از همه ی ما ازدواج کردی. کسی که آدم 

 حسابم نکرد تویی آبجی.

 _اینطور نیست عزیزم، بد برد...

 _مگه همین رو نگفتی.

 به سمتش رفتم.

 _من نمیخوام شما اذیت شین، من فقط...

 _به چه قیمتی؟
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 _هر قیمتی، حتی مردنم.

 زندگی ن..._چرا مگه تو 

گریه اش گرفت، دیدم که چشم هایش پر شد، ساق 

دستش را روی چشم هایش گذاشت. دستش را پایین 

 آوردم و بغلش کردم.
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 قد او بلند بود، دستش را دورم حلقه کرد.

 _آبجی م...

_من خوبم عزیزم، من خوبم. من ازدواج کردم، با 

 مهدی هم اینطور ا...

 و به زور ازدواج کنی؟ _چرا باید دوباره

 _ادیب مرد خوبیه، زبونش تنده، اما مرد خوبیه.
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قانع کننده نبود برایش، نمیتوانستم به دروغ بگویم 

دانستم چه زندگی در پیش عاشق ادیب شده ام... نمی

رویم است به همین دلیل ساکت ماندم. شاید زمان 

 همه چیز را حل میکرد.

ار من اما این بار برای اختر برای بار دوم امد محل ک

دیدن ادیب آمد نه من. رفته بود از او بخواهد 

شکایتش را پس بگیرد، گفته بود حال بابا خوب 

نیست. دلش برای نورا نسوخته بود؟ ندیده بود به چه 

حال و روزی افتاده که اینقدر راحت این را 

 ساخت. اما ادیب کوتاه نیامده بود.می

یک تهدید جدید، مسیح! خانم حاال آمده بود خانه با 

جان بیچاره آن روز به حساب اینکه بابا قرار است 
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برایمان پدری کند زنگ زده بود به بابا و این شد 

 نتیجه، اما بیشتر آتو داده بودیم دست اختر.

 _آبرتون رو میبرم.

 نورا: منم آبروی دختر تو رو.

اختر به سمتش رفت اما جلویش ایستادم. خانم جان 

 چاره از سر آبرویش در را برایش باز کرده بود.بی

 _برو بیرون اختر.

 _نمیرم... 

 نورا: گه میخوری.

اختر: شکایتتون رو پس نگیرین عکس تو و اون 

 مرتیکه رو روی همه ی تابلوهای شهر میزنم.

 _کنارش فیلم دختر خودت رو میبینی.
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مسیح واقعا به اختر گفته بود عکس ها را به او 

دهد که او حاال اینطور داشت تهدید میکرد؟! اصال می

 مگر چه عکسی بود؟! 

 _چه عکسیه نورا؟

 _زر میزنه بابا، دوتا عکس کنار هم.

 _پس؟

 _فوقش از دانشگاه اخراج میشم.

مشکل خواهر من، دروغ ها و پنهان کاری هایش 

 بود...

 _کجا خانم جان؟

 _میرم امامزاده.
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میشد، خانه اش را تصاحب کرده بیچاره داشت اذیت 

بودیم، حاال هرروز یک داستان، یک برنامه ی جدید. 

تمام این نوزده بیست سالی که آرمان را بزرگ کرده 

بود اینقدر دردسر نکشیده بود که در این یک سالی 

 که من و نورا آمده بودیم پیشش.

 _زن بیچاره از دستمون آسی شده.

 د تحمل کنه._تو که داری میری من رو بای

 نفسم را بیرون دادم.

_روز تعطیل پاشو با نامزدت... نه ببخشید شوهرت 

 برو بیرون.

_نورا باور کن اگر زبونت رو به تلخی هم باز نکنی 

 میتونی حرف بزنی.
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 _نه اینکه روزمون به شیرینی اختر شروع میشه.

_مقصر این منم؟ یا خانم جان؟ همه ی ما هم به 

داریم اذیت میشیم، چرا فکر میکنی اندازه ی تو 

وضعیت تو بدتره؟ چرا فکر میکنی تو باید زهرت رو 

 سر ما خالی کنی؟

فرصت جواب دادن ندادم، شاید از خانه بیرون رفتن 

بهترین راه حل بود که خانم جان رفت. لباس پوشیدم 

تا کمی قدم بزنم. آرمان هم خانه نبود، نمیخواستم 

ماندم سرم را ا کمی بیشتر مینورا را تنها بذارم ام

 کوبیدم به دیوار.می

هوا کمی گرفته بود اما حدس نمیزدم باران ببارد، چتر 

برنداشته بودم. به آرمان خبر داده بودم برود دنبال 

 خانم جان اما حاال خودم...
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گوشه ای پناه گرفتم تا باران قطع شود، صدای گوشی 

 وز جمعه؟!ام را شنیدم، ادیب بود. چکار داشت ر

 _کجایی؟

 _بیرونم چیزی شده؟

 _تو این بارون؟

 _قبل بارون او...

 _یه دربست بگیر بیا اینجا.

 _چرا؟

_وایستا حتما سوار تاکسی شو، ماشین شخصی سوار 

 نشو.

دوباره خواستم بگویم چرا اما تماس را قطع کرد، 

فرصت نشد. ترسیدم اتفاقی افتاده باشد، نگاه کردم به 
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خیابان تا اگر تاکسی دیدم بروم و دربست بگیرم، اما 

برای رد شدن یک تاکسی نزدیک بیست دقیقه ایستادم 

 و در این بیست دقیقه باران قطع نشد.

 در تاکسی بودم دوباره زنگ زد کجا موندی؟

 _تاکسی نبود، تو راهم.

 _سوار ماشین شخصی نشدی؟

 _نه، فقط...

 پولم را برنداشته ام، کارتیکهو یادم افتاد اصال کیف 

بانکی ام را انداختم داخل کیف کوچک دوشی ام و 

 بیرون زدم.

 _چیشده؟

 صدایم را کم کردم.
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_پول نقد همرام نیست، اگر عابر بانک سر راهمون 

 نبود م...

_نمیخواد پیاده نشو، رسیدی خبر بده بیام حساب 

 کنم.

ر را شدم چتوقتی رسیدم چتر به سر دم در بود، پیاده 

دستم داد و کیف پولش را باز کرد، جلوتر رفتم تا 

چتر را بگیرم او هم خیس نشود، چشمم به کیف 

 پولش افتاد، همانی بود که من عیدی گرفته بودم...

_موش آب کشیده شدی، می رفتی تو، چرا اینجا 

 وایستادی؟

 _گفتم شما هم خیس نشین.

 ل برویم.چتر را گرفت و کمی پا تند کردیم داخ
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 _خانم ادیب نیستن؟

 چتر را کنار در گذاشت. 

 _حس نمیکنی نباید مادرم رو خانم ادیب صدا کنی؟ 

 _چی صدا کنم؟

_عروسها مادرشوهرشون رو چی صدا میکنن؟ 

 لباسهات دربیار سرما میخوری. 

 _آقا... 

 _نیستن راحت باش. 

شال و مانتوام رادر آوردم از دستم گرفت و گفت 

 مادرش در اتاقش است. 

 _میرم یه سر به ایشون بزنم. 

 اما وسط پله ها ایستادم.
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 _شما با من کار داشتین؟

 _برو پیش مادر، بعد بیا اتاق مطالعه.

تقه ای به در زدم و در را باز کردم. با دیدنم خوشحال 

 بنشینند. شد، به سمتش رفتم کمک کنم

 _چرا تو اتاقین تو این ساعت؟

 _تنها کاری نیست، جز خوابیدن.

 _ماه بانو نیستن؟

 _همه ی حواسش شده حنا.

 _مشکلی پیش اومده براش؟
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_نمیدونم نگاه، گاهی دلم میخواد برم خانه ی 

سالمندان، اونجا باز چند نفری هست باهاشون حرف 

 د اجازه نمیده.بزنم. اینجا تنهام، امیرمسعو

_شما تموم این سالها که تهران بودین دوستی 

 نداشتین؟ چرا رفت و آمد نمیکنین؟

 _نمیتونم هم پاشون باشم. من زود پیر شدم.

 _ اینطور نگین. 

یا آقا فرهادی افتادم که هنوز در موردش به او نگفته 

 بودم. 

 _براتون کتاب بخونم؟

 پرسیدم.بلند شدم کتابش را بردارم 
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_میشه یه چیزی بپرسم، پسرهاتون در مورد اون فرد 

 چیزی میدونن؟

 آهی کشید.

 _امیرواال میدونه.

 _آقای ادیب نه؟

 خندید.

 _وقتشه بهش بگی امیرمسعود.

 من هم خندیدم.

 _ایشون هم در مورد شما گفتن.

_وقتی بچه بود بهم میگفت ماهی، پدرش یکبار 

بگی مادر، دیگه بعد از اون عصبانی شد گفت باید 

 حتی نتونست بگه مامام.
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 پس برای همین بود میگفت مادر!

 _منم بگم ماهی؟

_ من که از روزی که اومدی میگم به اسم کوچیک 

 صدام کن.

سرم را تکان دادم. نگاهی به ناخن هایش کردم اولین 

بار بود میدیدم مرتب نیست. عاشق الک ناخن بود، 

 د.همیشه مرتب بودن

_من براتون یکم کتاب بخونم، بعد زنگ میزنم 

 آرایشگر تون بیاد ناخن هاتون رو هم مرتب کنه.

 _ماه بانو وقت نکرده چند روزه.

 _مشکلی نیست.
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کتاب را باز کردم و برایش خواندم، اما نیمه ی راه 

خوابش برد. آرام از اتاقش بیرون رفتم تا بیدارش 

م یادم افتاد باید با نکنم، در اتاق ادیب را که زد

 آرایشگر تماس بگیرم.

 _بیا تو دیگه منتظر چی هستی؟ 

 _من یه شماره از ماه بانو بگیرم بیام.

 _شماره ی چی؟

 _شماره ی آرایشگر.

احتماال خواست بپرسد چه آرایشگری اما فرصت 

ندادم و پله ها پایین رفتم. ماه بانو را در آشپزخانه پیدا 

داد، اذیتش نکردم، هم صحبتی با کردم. سالم سردی 

من را دوست نداشت پس طولش ندادم و شماره را 

 خواستم.
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وقتی برگشتم به اتاق مطالعه ی ادیب آنجا نبود، با 

تعجب نگاهی به اطراف کردم. با آرایشگر تماس 

گرفتم و برای عصر با او هماهنگ کردم. پیامکی از 

احتماال از اتاق ادیب به گوشی ام آمد. 'تو اتاقم'، 

منظور اتاق خوابش بود. بیرون رفتم دم در اتاقش 

نفس عمیقی کشیدم، اما خب... او شرعا، قانونا 

خواهم به توانستم بگویم نمیشوهرم بود، مگر می

اتاق خواب تو بیایم. آرام در زدم و بازش کردم، اتاق 

بزرگی بود، نگاهی به اطراف کردم، روی تخت 

 تاق بود، طاق باز دراز کشیده بود.دونفره ای که در ا

 _اگر میخوایین استراحت کنین بعدا صحبت میکنیم.

 دستش را زیر سرش گذاشت.

 _بیا توام استراحت کن، حرف هم بزنیم.
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 _اینجا؟

 _پس کجا؟

آنقدر جدی پرسید که جوابی نتوانستم بدهم، به 

سمت تختش رفت و رویش نشستم. کمی فاصله 

ند برای دراز کشیدنم، اما تخت گرفت تا جا باز ک

 آنقدر بزرگ بود که نیازی نبود.

 _چرا مثل دیونه ها تو بارون رفتی بیرون؟

 _بارون نمیبارید... شما از کجا فهمیدین؟

 _خواهرت خبر داد.

 با تعجب نگاهش کردم. 

 _دعوا کردین؟

 _نه.
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_پس همینجوری خوشی زد زیر دلت بری تنها قدم 

 بزنی؟

 اومده بود، یکم داد و بیداد کرد._اختر 

 _چرا دراز نمیکشی؟

 چون معذب بودم، چون...

 _راحتم.

 _من راحت نیستم، دستم درد گرفت.

منظورش به دستی بود که زیر سرش برده بود تا کمی 

ن ترسیدم... اولیباالتر نگه دارد و به من نگاه کند. نمی

 بار که مجبور شدم روی یک تخت با مهدی باشم

ترسیده بودم خیلی زیاد... اما االن فقط معذب بودم، 
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شد من واقعا این مرد را وقتی داشت عقد خوانده می

 به عنوان محرمم و همسرم پذیرفته بودم.

 آرام روی تخت نزدیک به لبه اش دراز کشیدم.

 _چی میگفت؟

 _کی؟

 _زن بابات.

 _انگار با مسیح حرف زده، یا مسیح با اون، اومده بود

تهدید کنه، پول ندیم عکس های نورا رو پخش 

 میکنه.

دستش را برداشت و برگشت سمت من، رو به رویم 

دراز کشیده بود. نه با محبت نگاه میکرد، نه با حس 
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خواستن، بی تفاوت. شاید همین میتوانست کمی از 

 معذب بودنم کم کند. 

 _چه عکسهایی؟

از سر  _نمیدونم، نورا درست حرف نمیزنه، هر بار

عصبانیت جوابم رو میده، وقتی هم عصبانیه، اغراق 

 میکنه همیشه.

 _یعنی گفته عکسهای خیلی خوبی هم نیست...

 سرم را آرام تکان دادم.

 _آرایشگر برای چی زنگ زدی؟

 _ناخن های ماهی جون.

 ابروهایش پرید، از اینکه گفتم ماهی.

 _میاد خونه؟ 
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 _بله. 

 رویش را برگرداند و در همان حالت گفت. 

 _بگو موهای تورم کوتاه کنه. 

موهای من؟! تازه کمی بلند شده بود، کم کم داشت 

 رسید، چرا باید کوتاه میکردم.روی شانه ام می

چشم باز کردم در خانه ی خانم. جان نبودیم، اتاق 

مشترک با مهدی هم نبود، چندبار چشم هایم را باز و 

 کردم. اتاق مشترکم با نورا هم نبود. بسته

پتوی رویم را که کنار زدم و نشستم یادم افتاد اتاق 

ادیب است، خودش نبود همانجا خیره به پشت او 

 خوابم برده بود، وقتی میخوابیدم این پتو رویم نبود! 



 

Romanzo_o 1058 

بلند شدم نگاهی به ساعت کردم هفت بود، چقدر 

 م ساعت ششخوابیده بودم؟! به آرایشگر گفته بود

بیاید. بیرون رفتم خواستم از پله ها پایین بروم شنیدم 

 ادیب گفت 'تو اتاق منه خوابیده'.
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پشت سرش صدای حرف زدن نارملیا و امیرواال را 

شنیدم. روسری ام پایین بود، نمیتوانستم آنطور بروم. 

نگاهی انداختم اما ماه بانو را ندیدم. مردد مانده بودم 

و هوا، نمیشد جلوی همه صدا کنم آقای بین زمین 

ادیب، اسم کوچکش را خطاب کردن هم آسان نبود، 

حتی اگر در گوشه ی تختش جا گرفته و خوابم برده 

تم توانسبود، باز برایم آسان نبود. تا آخر شب هم نمی

روی پله ها بایستم ممکن بود امیرواال قصد کند برود 
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یلی آرام فقط طبقه ی باال. چشم هایم را بستم و خ

 یک بار گفتم.

 _امیرمسعود.

وقتی چشم باز کردم روبه رویم بود ، همین که 

 صدایم را شنیده بود جای خوشحالی داشت.

 _چیشده؟

 _میشه شالم رو برام بیارین؟

سرش را تکان داد و چند لحظه بعد با شالم آمد 

 سمت پله ها.

_زن داداش داری خودت رو اذیت میکنی، واال من 

 کنم.نگاه نمی
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صدایش را شنیدم، معذب شالم را روی سرم انداختم. 

 ادیب ایستاد تا باهم برویم.

 _ببخشید اصال متوجه نشدم کی خوابم برد.

خانم ادیب لبخندی به رویم زد. همه گی جمع شده 

کردند. کنار بودند و داشتند ناخن های او را تماشا می

نداخت، حس ادیب نشستم، دستش را دور شانه ام ا

کردم بخاطر نارملیاست به همین دلیل سعی کردم 

واکنشی عادی نشان دهم. چرا که نارملیا هم نگاهمان 

 میکرد... 

 _امیرمسعود گفت میخوای موهات رو کوتاه کنی.

همچین نیتی نداشتم، سرم برگشت سمت امیرمسعود 

اما گوشی اش در دستش بود و داشت چیزی 

 نگاهم را دید اما توجهی نکرد.خواند. مطمئن بودم می
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 امیرواال باخنده گفت. 

 _امیرمسعود انگار خودش خواسته.

 نارملیا: ناخن های منم ترمیم کن.

 با این حرف او امیرمسعود آرام پرسید.

 _تو نمیخوای ؟

 سرم را به معنی نه تکان دادم.

 _چرا؟

 _نماز میخونم.

 ابروهایش هردو باال رفت. 

الک آلبالویی رنگی که به ناخن ماهی جون داشتم به 

 میزد، نگاه میکردم که دوباره پرسید.

 _تو شرکت چیکار میکنی؟
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 پرسید،نمازخانه نداشتند، احتماال به همین دلیل می

گاهی نمازم قضا میشد، گاهی هم وقتی اکباتان میرفت 

خواندم و بستم نمازم را میبرای ناهار، در را می

 ار.میرفتم برای ناه

 _تو اتاقم.

 _کجای اتاق؟ مهیار اونجاست.

 _وقتی میرن برای ناهار، روی زمین خب.

جا نماز و یک قالی کوچک دست بافتی که خانم جان 

 داشت را برده بودم.

 _از فردا بیا اتاق من.

کند. اما صدای خواستم بگویم چرا؟ چه فرقی می

 خانم ادیب فرصت نداد. 
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 _خوبه؟

 لبخندی زدم.

 _خیلی.

_هرچند ترجیح میدم االن وقتم رو با نوه هام 

 بگذرونم تا رنگ ناخنم.

امیرواال: داری عروس دار میشی به زودی نوه هم 

 میاد.

 _تو و نارم...

نارملیا: من بچه نمیخوام. مثل این عروس روستایی 

 نمیتونه کسی بهم زور کنه.
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د ویابرویی باال دادم. چرا فکر میکرد اگر به من بگ

روستایی من ناراحت میشوم یا این را توهین تلقی 

 میکنم؟

امیرمسعود که وقتی میخواست در مورد الکم بپرسد 

دستش را از دور شانه ام باز کرده بود و دستم را در 

دستش گرفته بود. با حرف نارملیا کمی دست من را 

 فشرد، شاید ناخودآگاه بود.

 با جیغ نارملیا به خودم آمدم.

 ل زشت تری به ذهنت نرسید؟_مد

امیرمسعود: ماه بانو به حنا بگو اگر دوست داشته باشه 

بیاد برای اونم الک بزنه، اینجا که شده سالن ناخن 

 کاری، حنا عقب نمونه. 
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ماه بانو گفت حنا دارد درس می خواند اما خبرش 

میکند. گوشی ام به صدا درآمد نورا بود. برای جواب 

رفتم، حیاط و باغچه ی این خانه را دادن به حیاط 

بیشتر از داخلش دوست داشتم. حتی باوجود تمام 

 اشیای قیمتی و عتیقه ای که وجود داشت.

 _نمیای؟

 _چیزی شده؟

 _نه آرمان میپرسه خودش زنگ نزد.

_سعی میکنم برای شام نمونم. در ضمن میدونم تو 

 خبردادی.

 _یعنی نمیگفت تعجب میکردم.
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ع شده بود اما عطر و بوی خاک نم دار را باران قط

میتوانستم حس کنم. به سمت صندلی ها رفتم 

خواستم بنشینم اما خیس بودند. سردم که شد دستم را 

 دور خودم حلقه کردم.

 _سرده، سیگار میخوای؟

 _هین! 

 _نترس منم، تو چرا از من میترسی؟

 _کی گفته از شما میترسم؟

 _ولی از من خوشت نمیاد.

 در مقابل این حرفش سکوت کردم.

_کنجکاوم چی تو امیرمسعود دیدی به نظر نمی اومد 

 از اونم خوشت بیاد؟
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 _من میرم تو.

_میتونم حدس بزنم چیشده که قبول کردی باهاش 

 ازدواج کنی، اما...

 برگشتم سمتش.

_نارملیا با من، تو حواست به حنا باشه فکر نکن 

 نارملیا داره.سنش کمه دست کمی از 

 _متوجه منظورتون نمیشم.

_امیرمسعود به هردلیل داره باهات ازدواج میکنه، 

  میبینمم توجهش رو جلب کردی.

 _من متوج...

  _خوبم متوجه میشی...

 نگاهی به ساعتش کرد.



 

Romanzo_o 1068 

_میبینی چهار دقیقه است االن اینجا باتو دارم حرف 

امیرمسعود  میزنم، من اینقدر هم نمیتونم ناری رو با

 تنها بذارم، اونم گذاشت که...

 پایش را روی زمین کشید. 

_اما در مورد تو خیالش راحته، برای همینه میگم 

 توجهش رو جلب کردی.

نمیتوانم بگویم کامل از حرفش سر درآوردم، کمی 

گنگ بود کمی واضح اما بیشتر صبر نکردم و داخل 

ودم ندیده رفتم، حنا هم آمده بود، ازوقتی رسیده ب

 بودمش.
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کنار امیرمسعود بود داشت در گوشی اش چیزی به او 

نشان میداد. امیر مسعود نگاهی به من و نگاهی به 

 پشت سرم کرد. بعد نگاهش را به گوشی حنا داد.

 _این خوبه دیگه.

_با ناخن به این بلندی چجوری میخوای درس 

 بخونی؟ 

 _درس خوندن ذهن میخواد.

 امیرمسعود بی حوصله گفت.

  _فرمول نمینویسی؟ مسئله حل نمیکنی؟

خودش خواسته بود حنا بیاید، حاال خودش از کار 

  خودش حوصله اش سر رفته بود.

 _میشه من برم خونه؟
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  حنا چپ چپ نگاهم کرد اما امیرمسعود گفت نه.

 _موهات رو کوتاه کن بعد شام میبرمت.

، تمایلی به این کار نداشتم چرا باید کوتاه میکردم 

ولی نمیخواستم در جمع بحث کنم. حنا گفت اول 

ناخن های او را درست کند و بعد موهای من کوتاه 

 شود.

 _نگاه؟

 _جانم ماهی جون؟ 

ماهی خطاب کردن من باعث لبخند او و تعجب بقیه 

 شد.

 _نظرت چیه شیرینی درست کنیم؟
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م دستش را گرفت سرم را تکان دادم. به سمتش رفتم و

تا به آشپزخانه برویم. اولین نفری که به سراغمان آمد 

امیر واال بود، گفتم اگر خمیر را خودمان درست کنیم 

زمان بیشتری میبرد، از خمیر حاضری استفاده کردم و 

 دست به کار شدم.

_زن داداش چه خوب که آشپزی بلده؛ مامان فکر کنم 

 اره.امیرمسعود در عرض یه ماه شکم بی

مخاطب شوخی هایش مادرش بود نه من، اجازه دادم 

مادر و پسر تصویر سازی کنند. با امدن امیرمسعود، 

 امیرواال بیرون رفت.

شیرینی ها را در سینی فر چیده بودم داشتم رویشان 

ریختم که امیرمسعود روی میز نشست و پسته می

 نگاهی به سینی کرد.
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 _نمیخوای موهات رو کوتاه کنی؟

 _چرا اینقدر اصرار میکنین؟ تازه داره بلند میشه.

 خیلی رک زل زد به من و گفت.

 _بهت نمیاد.

ابروهایم باال رفت، شالم از روی دوشم افتاد گوشه 

  اش را گرفت و دوباره روی دوشم انداخت.

 _ناخن حنا تمومه برو تو حموم اتاق من کوتاه کنه.

بیچاره که باالخره از فقطسرم را تکان دادم. آن خانم 

دست غرهای حنا و نارملیا نجات پیدا کرده بود به 

سمتم آمد روی پله ها پرسید مدل خاصی مدنظر دارم 

 که قبل از من امیرمسعود از پشت سر گفت.

 _یه لحظه واستا نشون بدم.
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حتی مدلش را انتخاب کرده بود؟ مگر همین چند  

 لحظه پیش برای مدل ناخن حنا بی حوصله بنود؟! 

گوشی اش را به سمت او گرفت، اما نشان من نداد. 

در حمام اتاق او موهایم کوتاه شد، یقه ام را تمیز کرد 

و سشوار کشید، تشکر کردم. مدلی بدی نبود. خیلی 

نه ای خودم بر سرش هم کوتاه نبود مثل مدل افسا

 آورده بودم.

 _ببینم؟

برگشتم سمت امیرمسعود در آستانه ی در دستشویی 

 بود.

 _خوبه، شیرینی هات آماده اس.

 سپرده بودم سر ساعت از فر بیرون بیاورد.
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 _سرد شدن؟

 سرش را تکان داد.

 _میشه من برم؟

  _چرا؟

 _دوش بگیرم اذیت میکنه.

 .به در حمام اشاره کرد 

 _اونجا حمومه.

 _لباس ندارم.

_بیا مادر خوشحاله برای شیرینی هات، یه چای بده 

 باهاش بعد میرسونمت.

  سرم را تکان دادم ، شالم را از روی تختش برداشتم.
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بیند و نمیداند که چه امیرواال گفت هرچند که او نمی

شکلی شده است اما مبارک است. سربه سرم 

 میگذاشت شاید هم داشت برادرش را اذیت میکرد. 

  _برای شما فقط یکی.

_لذت که میبرم و انتظاری که از این میکشم الیق 

  بیشتر از یه دونه اس.

 _اما ضرر داره.

اسم چای خوری ما که تمام شد سرش را تکان داد. مر

امیرمسعود گفت برویم، بماند که شیرینی ها دست 

برادرها جان سالم به در نبردند. حتی شیرینی که فقط 

یک گاز به آن زده بودم را نهایتا امیرمسعود از دستم 

 گرفت و خورد.



 

Romanzo_o 1076 

_خیلی وقته دستت نگه داشتی، نمیخواستی که 

 بخوری.

ا فهمیدی؟! این کار او با دستم اشاره کردم از کج

لبخند معناداری به چهره ی مادرش بخشید و من باز 

در حسرت زحمت و طعمی که به درستی نچشیدم. 

حنا بعد از این کار امیرمسعود شیرینی اش را به 

سمت او گرفته بود. با نمک بود، شیرینی اش را گاز 

زده بود! داشتم می آمدم به این خانه و شاید کودکانه 

 ر کنم رقیبم قرار است حنا باشد؟! بود فک

 خوبه؟ کنه، هماهنگ هفته آخر برای قراره مادر_ 

 از فکر حنا بیرون آمدم. 

 _بله، خوبه. 

_ _ _ _  



 

Romanzo_o 1077 

داشتم چای درست میکردم که در اتاقک باز شد فکر 

کردم امیرمسعود است در این چند روز انگار محل 

قرارهای ما شده بود ، یکی دوبار اول حس کرده بودم 

اتفاقی است اما بعد متوجه شدم خودش در ساعتی که 

من هستم پیدایش میشود، حتی بعد ازفهمیدن اینکه 

جانمازم را انتقال داد  خوانم قالی ودر شرکت نماز می

به اتاق خودش. بار اول هم که مشغول شدم، آنقدر 

زل زد که دچار شک شدم و خواهش کردم بیرون 

 برود و دوباره از سر گرفتم. 

روزهای بعد آنطور مستقیم زل نمیزد اما صبر میکرد 

من نمازم را بخوانم و بعد باهم برویم به سالن 

 غذاخوری.
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نگاهی به نارملیایی که در را بسته بود و زل زده بود 

 به من کردم. 

 _چیزی میخواین؟

 _ تو واقعا داری با امیر ازدواج میکنی؟

نمیشد ، نمیشد بگویم که من واقعا با امیر ازدواج 

 کرده ام و کار از کار گذشته است. 

 یک قدم به سمتم آمد.
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یدی. من... من _میدونم اون روز همه چیز رو شن

هنوز امیر رو دوست دارم و اونم من رو. میبینم تو 

چشم هاش... ببین ... داری خودت رو اذیت میکنی 

 ما...



 

Romanzo_o 1079 

 من هم مثل خودش کمی جلو رفتم. 

 _شما متاهل نیستین؟

_این پیچیده اس و اونطور که تو فکر میکنی نیست. 

اه گتو و امیر محاله بتونین یه زندگی شروع کنین، یه ن

به خودت کن یه نگاه به من، چقدر شبیهیم که فکر 

کنی چون تو شبیه من بودی امیرخواسته تو رو جای 

من بذاره. حتی نمیتونه، موهات رو هرچقدر هم 

 بخواد کوتاه کنه، تیپت رو عوض کنه. 

موهایم؟ چه ربطی داشت، چون موهای او کوتاه 

م را بود؟! کوتاه هم نبود خیلی ، اما سعی کردم خود

دانستم عالقه ی بین من و ادیب نیست حفظ کنم، می

 اما اینکه به یک زن متاهل چشم داشته باشد؟! 

 _چرا باید بخواد کسی رو جای تو بذاره؟
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 _نمیفهمی دوس...

_من دارم با ایش... با امیرمسعود یه زندگی شروع 

میکنم، با گذشته ها هم کاری ندارم، من از گذشته ی 

ندارم اینکه شما خیانت کردین یا نه،  شما دقیق خبر

اما در مورد حال میتونم بگم کاری که میکنین یک 

  خیانت واقعیه به همسرتون.

 _به تو ربطی نداره .

_زندگی من هم به شما؛ پس این بحث این جا 

 تمومه.

 ینگاه شد، سبز جلویم امیرمسعود کردم باز را در تا 

 .دید را نارملیا و کرد سرم پشت به نگاهی و من به

 _چیشده؟
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  _هیچی.

خواستم رد شوم اما بازویم را گرفت و بی توجه به 

 حضور خانم میرزئی به اتاقش برد.

  _چیشده؟

 _هیچی.

 _برای هیچی...

_ما یه سری چیزها رو در مورد هم میدونستیم. پس 

 جای نگرانی نداره ، از پسش برمیام.

  _نگاه برای من معما طرح نکن.

_مگه نخواستین با من ازدواج کنین از دست نارملیا 

 راحت شین؟

 جلوتر آمد.
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_من ازدواج کردم بفهمه عاشق چشم و ابروش 

نیستم، فکر نکنه این همه سال به زن جماعت نگاه 

نکردم بخاطر اونه بلکه چون نخواستم! چون از هر 

چی زنه متنفر شدم این کوچکترین ربطی به حسم به 

اون فقط باعث این نفرت شده، اما دلیل اون نداره، 

 نمیشه بخواد بیاد به تو چیزی بگه.

_ چیزی نگفت فکر میکنه از لج اونه شما دارین 

 ازدواج میکنین.

_بهش اهمیت نده، من برای شروع زندگی جدیدم 

 مصمم، این ربطی به کسی نداره.

اگر اشاره ای به کوتاه کردن موهایم نکرده بود، شاید 

احت حرفش را باور میکردم اما االن سخت خیلی ر
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بود... در جوابش فقط سرم را تکام دادم، او فنجانم را 

 گرفت.

_برو برای خودت درست کن، تا یاد بگیری مستقیم 

 جوابم رو بدی به جای معما درست کردن.

 _مشکلی نیست، نوش جان. 

 _نگاه؟

 برگشتم سمتش.

 _بله؟

 ی نامزدت._یکم شیرینی درست نمیکنی برا

 نامزد؟! 

  _شما که فکر میکردین بدمزه اس.
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بار اولی که با ماهی شیرنی پخته بودم اینطور گفته 

 بود.

 _تحمل میکنم.

شاید اولین بار بود شوخی میکرد. در این سه هفته 

شاید به جز زبان تند و تیز و رکش هیچ خصلت بد 

ع منفدیگری از او ندیده بودم. اگر حتی یک ازدواج با 

بود اما میتوانست به یک زندگی خوب ختم شود. من 

در کمتر از این زمان متوجه شدم من و مهدی مناسب 

 هم نیستیم اما چاره ای جز کنار آمدن نداشتم.

 _ _ _ _ 

حضورشان برای خواستگاری خیلی شلوغ و دست پر 

بود هیچ کداممان انتظار حضور این همه آدم را 

 نداشتیم.
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مادربرزگ بینهایت مسن امیرمسعود که عمو، عمه و 

همگی ساکن شمال بودند اما بخاطر او آمده بودند، 

عمویش پدر حنا بود. حس میکردم خود حنا هم بیاید 

دانم امیرمسعود نخواسته بود یا خودش. اما نبود، نمی

امیرواال و نارملیا هم آمده بودند. من بیشتر فکر 

ا دیگری بود که گوی میکردم نارملیا نیاید نه حنا! آقای

دایی امیرمسعود بود. میدانستم دو برادر کوچکتر از 

خودش داشت . مادرش با فاصله ی زیادی بچه ی 

دومش را آورده بود و برادر دیگرش از همسر دوم 

 پدرش بود.

لباسم را نورا به صورت اینترنتی خریده بود. هرچه 

 گفته بود روسری سرنکنم اما قبول نکرده بودم، حتی

 گفته بودم اگر لباس پوشیده ای نباشد نخواهم پوشید.
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آرمان واقعا به زور خانم جان در خانه مانده و در 

 مراسم شرکت کرد.

 _چرا این همه دست گل آوردن؟

  _نمیدونم.

دو دسته گل و چند جعبه شیرینی و شکالت، کلی 

هدیه و و پاکت هدیه ی دیگر هم بود. خانم جان 

ادیب گفته است به حکم بله برون  گفته بود که خانم

است این مراسم. هردو میدانستند ما عقد کرده ایم... 

 یک نمایش فرمالیته برای بقیه بود شاید.

پذیرایی از این همه آدم در سالن کوچک خانه ی 

خانم جان آسان نبود. برخورد خانواده ی پدری 

امیرمسعود مثل چیزی بود که شنیده بودم. خانه و 
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ا قابل مقایسه با آنها نبود. بدون شک من را زندگی م

  خیلی سطح پایین میدیدند.

_عروس خانم نمیخوان روسریشون رو باز کنن؟ 

 غریبه نداریم تو جمع. 

 امیرمسعود: راحته عمو! 

نگاهی به امیرمسعود کردم، امیدوار بودم این روسری 

سر کردن من باعث خجالتش نبود، چیز خجالت 

خب این نظر من بود. شاید داشتند من آوری نبود اما 

 کردند. را با نارملیا مقایسه می

بلند شدم و چایی هایی که نورا ریخته بود را خواستم 

ببرم برای پذیرایی اما سینی سنگین بود، آرمان سینی 

 را از من گرفت.
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بحث اگر دست عمو یا عمه ی امیرمسعود میبود به 

ماهرخ سریع همه چیز را جاهایی که نباید میکشید، 

دستش گرفت، گفت صحبت های اولیه بین خانواده 

ها انجام شده است و حاال خانم جان و من اگر راضی 

باشیم انگشتری دستم کنند و شیرینی خورده باشیم تا 

 مراسم عروسی.

خانم جان موافقتش را اعالم کرد و من هم بله ی 

 آرامی گفتم.

 تر بگی زنداداش.امیرواال: سر عقد باید بلند

نگاهشان کردم حاال متوجه لباسهای سرتا پا 

 اصال و داشتم استرس کمس شدم، نارملیا  مشکی

 .باشد اتفاقی نمیتوانست این بودم نشده متوجه
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امیرمسعود انگشتری دستم کرد. ماهرخ یک سرویس 

طال هدیه داد به اضافه ی گردنبندی که گفت 

یبا بود هم با یادگاری خانوادگی آنهاست، هم ز

  ارزش.

و به همین راحتی من و امیرمسعود ادیب شیرینی 

خورده یا نامزد هم شدیم، در حالی که در واقعیت زن 

 و شوهر بودیم.

میدانستم اگر اختر از این مراسم خبر داشت برای بهم 

زدنش حتما سرو کله اش پیدا میشد، امیرمسعود با 

د. ایتش شگرفتن تعهد محضری از بابا بیخیال شک

هرچند بارها به من گفت به درد نمیخورد این تعهد 

اما شکایت هم به جای خاصی نمیرسید وقتی در این 



 

Romanzo_o 1090 

مملکت پدری که فرزند دختر خودش را میکشت 

 خورد! حتی حکم اعدام نمی

با رفتن خانواده ی ادیب نورا به سمت هدیه ها رفت، 

ند ، تمام لباس ها و پارچه ها واقعا گران قیمت بود

نورا با دیدن همگی چشم هایش برق میزد، حتی یک 

پکیج لوازم آرایشی نیز بینشان بود خیلی کامل تر و 

 مجهزتز از چیزهایی که من برای او خریده بودم.

 _به خدا اگر نذاری استفاده کنم...

خندیدم به سمت آرمان رفتم خواستم باهم صحبت 

 کنیم، گفتم قدم بزنیم.

ه شی بیرون نرویم اما هوای تازه خانم جان گفت نصف

برای هردوی ما خوب بود. من استرس زیادی بخاطر 
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مراسم داشتم، حاال که کمی احساس راحتی میکردم 

 قدم زدن برایم خوب بود. 

 _نمیخوای باهام آشتی کنی؟

 _قهر نیستم.

 _آشتی هم نیستی.

صدای موتور شنید بازویم را گرفت من را سمت 

 خودش کنارم ایستاد.دیگر فرستاد و 

 _الزم نبود اینقدر زود ازدواج کنی، من میتونستم...

 _میدونم میتونی. 

 _پس چرا؟

 _راستش رو بگم یا ...

 _راستش رو بگو.
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_نخواستم هنوز هم نمیخوام، تو زندگی ای که شاید 

الیقشی رو نداری، نمیخوام ناسپاسی کنم خداروشکر 

بابا و اختر تو رو  که خانم جون بود، خداروشکر که

بزرگ نکردم اما همینها ،همینقدر برات کافیه، اگه قرار 

باشه کسی سختی بکشه بهتره اون من باشم میخوام 

که اون من باشم. نه تو نه نورا نمیخوام اذیت شین 

 همه ی تالشم همینه.

 ایستاد و نگاهم کرد.

_البته اینم بگم سختی برام نداه، ادیب واقعا مرد 

ه نظر میاد. من همون موقع خریدهای عقدم خوبی ب

فهمیدم من و مهدی ماله هم نیستیم اما خودم رو گول 

زدم فکر کردم میرم یه زندگی جدید شروع میکنم 
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دور از اختر و بابا، اما واقعا این حس رو به ادیب 

 ندارم.

 _میتونستی وایستی عاشق شی...

 ا_تو عاشق شو جای من، تو و نورا تجربه کنین ب

 کسی که عاشقشین زندگی رو شروع کنین، باشه؟

هنوز دلخور بود هنوز قانع نشده بود اما بهتر از قبل 

بود. صبح تا چشم باز کردم نورا را بیدار کردم. ادیب 

گفته بود بیاید شرکت، الزم نیست جای دیگری برود 

به این ترتیب هم رفت و آمدش با من بود نه تنها و 

ذ مسیح به محل کار او صفر بود. هم اینکه احتمال نفو

خیلی راحت بیدار شد و من متعجب از این که آیا 

ذوق کار جدیدش را دارد یا چه؟ اما وقتی رفت سر 

لوازم آرایشی اهدایی خانوائه ی ادیب متوجه شدم 
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این شوق برای چیست.از بچگی عاشق لباس و 

آرایش بود، هرچند بابا و اختر نگذاشتند به هنرستان 

 ..برود.

 _بیا تورم آرایش کنم.

 _نمیخواد زود باش.

_دیوونه آبروی اون بدبخت رو هم نبر االن داری به 

 عنوان نامزدش میری.

 خوب میدانست چطور رای بزند.

 _غلیظ نباشه.

 _نه کامال مناسب محل کار.
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نمیدانستم باید اعتماد کنم یا نه اما کامال حق داشت، 

بودم. از تاکسی که پیاده از نتیجه ی کارش راضی 

 شدیم نورا گفت.

 _االن من قراره چیکار کنم؟

 _نمیدونم نگفت.

_خدایی میدونم حقوق خوب میده اومدم وگرنه صد 

سال اخالق سگیش رو... اوپس دیگه شوهرته نمیتونم 

 اینطوری حرف بزنم نه؟

خنده ام گرفت، نورا قرار نبود تغییر کند. خانم 

تبریک گفت، خبرها زود پخش شده میرزایی با دیدنم 

بود شاید. نورا را معرفی کردم و گفتم قرار است 

 ادیب را ببیند.

 _من برم سرکارم؟
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 _نخوره این شوهرت منو؟

 _نورا!

_چیه خب بیا ببین چه کاری میخواد بده بهم بعد 

  برو.

همراه با او به اتاق ادیب رفتیم؛ پشت میزش مشغول 

خاصی نکرد جواب سالم داد و کار بود. استقبال 

  گفت بشین.

 _نمیخواد چیزی بگه؟

 این را که گفت ادیب سرش را بلند کرد.

 _تو اینجا چیکار میکنی؟

 پس من را ندیده بود؟!

 _اومم، یعنی....
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 بلند شد آمد و کنارم روی مبل نشست.

 _فکر کردم میتراس.

خانم میرزایی را میگفت. بی توجه به حضور نورا 

 نگاهی به صورتم و چشم هایم کرد.

 _تو آرایشش کردی؟

 _آره.

یک خوبه به نورا گفت و از من پرسید 'نمیری 

 سرکارت؟' 

 _نورا قراره...
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 _نورا زبون داره چند متر تو نگرانش نباش.
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ناچار بلند شدم و به اتاق کارم رفتم، اکباتان هم مثل 

 خانم میرزایی تبریکی گفت.

پیش نورا بود اما از ادیب حساب میبردم به فکرم 

همین دلیل نتوانستم بلند شوم و بروم سری به او 

بزنم، ساعت که ده بود حس کردم برای اینکه چایی 

برای خودم بریزم وقت مناسبی بود، بیشتر هدفم 

سردرآوردن از کار نورا بود. اما متاسفانه خانم میرزایی 

دم د کتری را پر کرنبود. به اتاقک رفتم آب جوش نبو

و به برق زدم در این فاصله داشتم یکی یکی اسم 

 قهوه ها را میخواندم که صدای ادیب را شنیدم.

 _میخوای بخاطر ازدواجت بزنی تو کار قهوه؟

 برگشنتم سمتش. چه ربطی داشت؟! 

 _نه منتظرم آب جوش بیاد.
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 تکیه داد به دیوار کنار در و نگاهم کرد.

 _چای یا قهوه؟

 _تو تخصصت چاییه، نمیخوای خواهرت رو بپرسی؟

 _میتونم؟

 خندید.

 _معلومه که میتونی، فرستادم جایی که تخصص داره.

 با تعجب نگاهش کردم.

 _کجا؟

  _پیش کتی برای میک آپ.

شوخی میکرد، نورا از خوشحالی تا االن دیوانه شده 

 بود حتما!
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ا، میدیم اینج _داریم فیلم برداری و عکاسی رو انتقال

 همینجا کار میکنه.

 _ممنونم.

 سرش را تکان داد و باز رک در جوابم گفت.

 _میدونی از خواهرت خوشم نمیاد بخاطر تو بود.

 حس او و نورا یکی بود.

 _ممنون.

  تکیه اش را برداشت و به سمتم آمد.

 _خواهرزاده ات از من خوشش نمیاد؟

 _آرمان؟

  کمی دیگر جلو آمد.

 _خواهرزاده ی دیگه ای داری؟
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 _مشکلی با شما نداره.

دستم را در دستش گرفت، نگاهی به انگشتری کرد و 

 در انگشتم چرخاند.

 _راضی به نظر نمیرسید.

 معذب ازفاصله و دستی که در دستش بود گفتم.

  _نمیخواست من اینقدر زود ازدواج کنم.

 دستم را به سمت خودش کشید و دست دیگرش را

 روی شانه ام گذاشت.

 در تمام این مدت هیچ وقت به من نزدیک نشده بود. 

 _پس مشکل فقط ازدواج کردنته؟

 _تقریبا.

 سرش را پایین آورد.
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 _کاملش چیه؟

 _خب...

میترسیدم کسی ما را ببیند، الزم نبود کسی داخل 

 بیاید، در این اتاقک شیشه ای بود.

 کمی دیگر سرش پایین آمد.

 _خب؟

_یکم با عجله شد و دلیلی هایی که باعث شد ما االن 

 اینجا باشیم.

 خندید.

_جای خاصی هم نیستیم، فقط من االن قصد دارم 

  کسی که به من میگه شما و آقای ادیب رو ببوسم.
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ناخودآگاه عقب رفتم دستم خورد به فنجان و صدایی 

 داد.

 _یواش، هنوز نبوسیدم نترس.

میزد. رویم را برگرداندم آب جوش را در قلبم تند تند 

فنجان ها ریختم، هرچند دست هایم لرزش خفیفی 

داشت. برای او گل رز برای خودم چوب دارچینی 

انداختم داخل فنجانم. برگشتم فنجان را دستش دادم 

او تمام مدت پشت سرم ایستاده بود. فنجانی که گل 

ا رز داشت را به سمتش گرفتم اما او فنجان من ر

 گرفت، خم شد و در گوشم گفت.

_االن نبوسیدم اما به این معنی نیست که هیچ وقت 

 نمیبوسم. 

 من میخکوب شدم و او رویش را برگرداند برود.
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_منم این طعم های جدید رو که برای چاییت درست 

 میکنی رو دوست دارم.

قلبم تندتر و تندتر میزد، این حس را تجربه نکرده 

های تند قلب من از ترس بود همیشه  بودم، تمام تپش

  اما این ... نه مطمئنم از ترس نبود.

به نورا پیام دادم و تبریک گفتم، در جواب گفت 

"ازش خوشم نمیاد اما مرسی از طرف من ماچش 

 نهمی که ادیبی  کن". میدانستم منظورش ادیب بود.

 چه من اما ببوسد را من میخواست پیش دقیقه چند

 .بودم نداده اننش که واکنشی

برای ناهار نورا به دنبالم آمد، کتی هم همراهش بود. 

انگار دوستی خوبی بینشان شکل گرفته بود، حرف 

مشترک زیاد داشتند. نارملیا و امیرواال نبودند. 
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نمیدانستم باید منتظر ادیب بمانم یا حداقل صدایش 

 کنم یا نه!

 دپیش نورا و کتی بودم که پیدایش شد سری چرخان

 و با دیدنم به سمتم آمد،کنارم که نشست گفت.

_من منتظرم خانم تشریف بیارن برای نماز نگو در 

 رفتن برای شکم.

قرار نبود نماز بخوانم به همین دلیل فراموش کردم 

شاید منتظر باشد، البته نمیدانستم هم منتظر است 

 چون جانمازم آنجا بود من میرفتم به اتاق او.

 نمیدونستم منتظرین._ببخشید 

_از خوشحالی سرکار اومدن خواهرته نماز روترک 

 کردی یا دیگه حاجت برآورده شدی؟ 
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 _کدوم حاجتم؟

 _شوهر.

خندیدم لحن هایش کم و بیش دستم آمده بود و 

 میفهمیدم االن داشت شوخی میکرد.

سینی غذای او هم که رسید اشاره کرد بخورم، اما 

 گفت. بیخیال هم نشد دوباره

 _نگفتی؟

 _چیو؟

 _نمازت؟

 _چرا اینقدر روش حساس شدین؟

 _تو چرا اینقدر از زیر جواب در میری؟

 _نمیخواستم امروز نماز بخونم.
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 _اون رو که فهمیدم چرا؟

 _چون نمیخواستم.

 ابروهایش را باال برد که یعنی اینطوریاست.

 _گاهی اشکالی نداره اگه نماز نخونم.

 وقت؟_چرا اون 

خنده ام بیشتر شد. برای او چه فرقی میکرد؟! شاید 

هم تقصیر من بود که خجالت میکشیدم بگویم دوره 

  ی پریودم است.

 _اومم، قراره ادامه دار باشه؟

 _نماز نخوندن؟

 سرش را تکان داد.

 _یه هفته ای شاید.
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 سرش را تکان داد و بعد نزدیک گوشم آورد.

 خیلی بد عنوانش میکنی._فهمیدم. اما باور کن 
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سرم را عقب کشیدم. نورا زیر زیرکی حواسش به ما 

بود. حتی وقتی داشتیم از سالن غذاخوری برمیگشتیم 

 گفت. 

 _تا باشه از این ازدواج های سوری.

 _زشته نورا.

_چیه خب این سگ اخالق داشت میخندید من چهار 

ساله دانشجوشم یه خنده ندیدم ازش، من به کنار کل 

 دانشگاه. 

 _شاید خنده ام مخصوص هرکسی نیست.
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امیرمسعود بود. از شدت خجالت چشم هایم را بستم. 

امیدوار بودم سگ اخالقی که نورا گفت را نشنیده 

شت سمتش و باشد. نورا اما به خودش نگرفت برگ

  ".خواهرمه مخصوص که خوبهگفت " 

_فعال خواهرت رو ببر براش الک بزن، عکسشم 

  بذارین تو پیج.

 خواست از کنارم رد شود که دوباره رو به نورا گفت.

  _فقط عکس ناخن هاش.

 وقتی داشت رد میشد در گوشم آرام گفت.

 _خواهرت فحش داد تو چرا خجالت میکشی؟

شد سرم را بیشتر پایین بیندازم  این حرفش باعث

 خندید و رفت.
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 _نورا شنیده.

 نورا شانه ای باال انداخت.

_دروغ نگفتم. بریم ناخن هات رو خوشگل کن 

  شوهرت خواسته.

سری برایش تکان دادم خواستم بروم به اتاق کارم اما 

 نورا بازویم را گرفت.

 _چیه؟

 _الک.

 _نمیخوام.

 _دستور از باالست.
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دستم را گرفت و کشان کشان من را برد تا اتاقشان، 

پر بود از لباس، لوازم آرایشی، آینه ها و نورپردازی 

  ها.

پشت میز نشستم و نورا با ذوق وسایلش را آورد. یک 

دستم دست کتی بود دیگری نورا، از الک زدنشان هم 

 فیلم میگرفتند.

 _خسته شدم.

ن الک بزنم _از بچگی همینطور بودی نمیذاشتی م

 برات.

 _کار دارم نورا االن آقای اکباتان شاکی میشه.

 _شوهر تو رئیس آقای اکباتانه.
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سرم را تکان دادم. بعد از یک ساعت باالخره رهایم 

 کردند. در را که باز کردم با ادیب سینه به سینه شدم.

 ؟ _تموم شد

 _آره، اما نیازی نبود. کارهام موند.

 نگاهی کرد.دستم را گرفت و 

_خوبه، یادم رفت بگم، شب بیا خونه ی ما، عمو و 

 عمه نرفتن.

 _میرم خونه لباس عوض میکنم.

داخل رفت پیش نورا و کتی شنیدم که عکس ناخنم 

را خواست، اما سریع برگشتم سمت کارم، دقت که 

 .بردممیکردم از اکباتان بیشتر از ادیب حساب می

 به؟_خدایی پولدار بودن چقدر خو
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ادیب گفته بود در شرکت کار دارد، ماشینش را داده 

بود من به خانه بروم لباس عوض کنم و بروم دنبالش 

تا به خانه برویم. گفتم نیازی نیست و من با آژانس 

 میروم اما قبول نکرد.

 _از لباسهایی که اونها آوردن میپوشی؟

 _نمیدونم نظرت چیه؟

رض میدم اما _اون سارافون سبز من هست، بهت ق

 اگه یه خط روش بیفته...

خندیدم، نورا التماسش هم کنی به کسی لباس 

دهد. من هیچ وقت امتحان نکرده بودم اما دیده نمی

 کند.بودم مهسا کلی خواهش و التماسش می

 _نه تو روی لباسهات حساسی، اتفاقی میفته ح...
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_یبار من حاتم بخشی کردن، بیا به رنگ الکت هم 

 میاد.

آرایشم کرد، با دقت نگاه کردم تا یاد بگیرم. به نظر 

 قرار رود بیشتر از پیش به دردم بخورد.

دم شرکت منتظر بودم، تا دیدمش خواستم پیاده شوم 

 اما او در کنار راننده را باز کرد.

 _خسته ام خودت برون.

 بارید. از قیافه اش هم خستگی می

 _حیف زن منی.

 نگاهی کردم.

_برای مدل شدنت خیلی با نارملیا و کتی موافق بودم 

 قبول نکردی.
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 _چون با شما ازدواج کردم نمیتونم مدل باشم؟

_ترجیح میدم نباشی، که ترجیح مزخرفیه، میدونم. 

 ؟اگر خودت بخوای جلوت رو نمیگیرم. میخوای

 _نه ممنون.

 خنده ی خسته ای کرد.

 _میدونی نگهت میدارم برای ِکی؟

 _کی؟

_دیدم دارم ورشکست میشم از صورت تو استفاده 

 میکنم برای جذب مشتری.

_هم کتی خیلی خوشگله و هم نارملیا که شبیه مرلین 

 مونرو هستش، فکر نکنم نیازی به من باشه.

 زمزمه وار گفت.
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 _از دور مرلین مونرو از نزدیک یه مدوسای واقعی.

 زخم خورده بود، شاید طبیعی بود. 

 _اتاق من خوبه؟

 _بله؟

 دوباره خندید. 

_اگر اتاق من رو دوست نداشته باشی میتونی هر اتاق 

 دیگه ای انتخاب کنی، تا تغییرش بدیم.

از آن خانه ی بزرگ یک اتاق قرار بود سهم من و او 

 باشد.

 _نه، خوبه.

مانتوام را دم در ماه بانو گرفت، خوب به نظر 

حضور پدر حنا باشد.  رسید. علتش میتوانستنمی
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سالم و احوال پرسی کردم، خواستم بنشینم اما ادیب 

 گفت. 

 _نگاه یه چای به من میدی؟

 _ماه بانو میاره.

نگاهی به عمویش کردم! لحنش... لحنش مشکل 

دانستم چون داشت. امیرمسعود سرش را تکان داد. می

چایی های من را دوست دارد به من گفت اما... 

ا نبود. تا نشستیم عمویش بی مقدمه خبری از حن

 گفت. 

 _میخوام یه مدتی حنا رو ببرم پیش خودم.

 ادیب دستش را به سمت شقیقه اش برد.

 _دوست نداره، بارها در این مورد صحبت کردیم.
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_دوست هم نداشته باشه کافیه، نمیشه که برای 

همیشه اینجا بمونه قرار نیست اون اینجا به عنوان 

 کنه.کلفت کار 

این بار با تعجب عمه اشان را نگاه کردم، ماه بانو 

سینی چای به دست بود. حرف های او را شنید اما 

 عجیب بود واکنشی نشان نداد.

_نه حنا اینجا کلفته نه ماه بانو. االنم وقت این حرفها 

 نی... 

 _پس کی وقتشه؟

 عصبانی از جایش بلند شد.
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گفتین من نامزدم رو نمی _میخواستین دعوا کنین می

آوردم به اندازه ی کافی روز پرکاری داشتم، برای 

 بیشترش حوصله ندارم. 

 دستم را گرفت و بلند کرد. 

 _ماه بانو بعد چیدن میز صدامون کن.

انگار نه انگار مهمان بودند و از او بزرگتر، درست بود 

آن ها هم طرز برخورد و صحبتشان با ماه بانو جالب 

. در واقع در مورد ماه بانو چون اصال او را نبود

 دادند.مخاطب قرار نمی

 _سرم داره منفجر میشه.

کار داشت اما کارهای روتین شرکت بود، این سر درد 

به نظر بخاطر چیز دیگری بود و دقیقا بعد از رفتن من 
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و نورا اتفاق افتاده بود، چون وقتی شرکت بودن اثری 

 از سردرد نبود.

 شده؟_چیزی 

 داشت دکمه های پیراهنش را باز میکرد.

 _روسریت رو باز کن، نه یکم با امیرواال بحث کردیم.

 _بخاطر نارملیا؟

 برگشت سمتم، نگاهم کرد و پوزخندی زد.

_اون زن آخرین چیزیه که من بخاطرش با کسی 

 بحث میکنم.

 اما بخاطر او با من ازدواج کرده بود!
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به سمت کمربندش رفت و  بلوزش را درآورد، دستش

بازش کرد، امیدوار بودم شلوارش را درنیاورد، به 

 بهانه ی آویزان کردن روسری ام رویم را برگرداندم.

 _میتونی شقیقه هام رو ماساژ بدی؟

نگاهش کردم، هیکل ورزیده ای داشت، چهارشانه 

 بود. شلوارش به تن بود.

 _نمیدونم، امتحان میکنم.

اشاره کرد من هم بروم. با  روی تختش نشست و

کمی فاصله نشستم و سرش را روی پاهایم گذاشت. 

تپش قلب دوباره به سراغم آمد. در سن بیست و 

شش سالگی بعد از یک ازدواج ناموفق و ازدواجی که 

معلوم نبود چطور سر راهم سبز شد داشتم در زندگی 
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ام تپش های قلبم را برای یک مرد حس میکرد، مردی 

 دلش... که شاید

انگشت هایم را روی شقیقه هایش گذاشتم، از همانجا 

زل زده بود به صورت من، همین نه تنها تپش قلبم 

باعث شده بود بلکه باعث شده بود  تند تند نفس 

 بکشم.

_آرایش کردن بهت خیلی میاد، چشم هات یه رنگ 

 خاصی میگیرن هربارش.

 _ممنون.

همان. دست این را گفتن همان بلند خندیدن او 

هایش را باال آورد و هردو دستم را گرفت. با تعجب 

 نگاهش کردم.

 _فکر نمیکردم اینو من باید بهت یاد بدم.
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 _چیو؟

کنه، الیق _وقتی شوهرت اینطوری ازت تعریف می

 یه بوسه هم نباشه، یه ماچ میتونی نثارش کنی.

واکنشی نشان ندادم، فقط نگاهش کردم. نتوانستم 

شان دهم. دستهایم را رها کرد و گفت ادامه واکنشی ن

 دهم. چشم هایش را بسته بود.

 _تو این ازدواج رو واقعا قبول نکردی؟

قبول کرده بودم، اما همه چیزش سریع بود، دور از 

 انتظار بود.

_من سر عقد واقعا شما رو به عنوان همسر و محرمم 

 قبول کردم.
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ی آرام از برد یک 'خوبه' داشت کم کم خوابش می

زبانش شنیدم. او خودش خوابش برده بود و من 

 پاهایم.

میترسیدم تکان بخورم بیدار شود. ماه بانو بود که با  

زدن در و صدا کردن برای شام نجاتم داد. داشت 

پوشید که متوجه شد دارم آرام دوباره پیراهنش را می

 به پاهایم مشت میزنم.

 _چیشد خواب رفت؟

 _یکم.

آمد و پایم را گرفت گز گز وحشتناکی کرد  به سمتم

 و صدای عجیب وحشتناک تری از من درآمد.

 _آرومتر.
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تقه ی دیگری به در خورد و صدای پرخنده ی 

 امیرواال.

 _حاال وقت شام مجبور بودین؟ من منتظر نمیمونما.

مگر میشد متوجه منظورش نشوم، سریع دستش را 

 پس زدم.

 وایمیستم میام._شما بریم من یکم 

 _چرا من برم؟

 دانم اولین جمله ای بود که به ذهنم رسید.چرا؟ نمی

 _روسری رو سر میکنی؟

 _بله.

 _مجبور نیستی.

 _خجالت می کشین؟
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 _از روسری سرکردن تو؟ نه چرا؟

 _جو خانوادتون خ... 

 _به راحتی خودت توجه کن.

گره روسری را آورد و روی سرم انداخت. سعی کرد 

 بزند و مرتب کند اما نتوانست.

 _میتونی راه بری؟

 _بله.

 داشتیم از پله ها پایین میرفتیم گفت.

_میدونی چرا ازت نمیخوام به جای شما بگی تو، 

اینقدر رسمی حرف نزنی؟ به قول آبجیت با این سگ 

اخالقی خیلی از دانشجوهامم با این همه احترام با من 

 حرف نمیزنن.
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نورا معذرت میخوام. البته بداخالقی  _بابت حرف

 احترام نمیاره ترس میاره.

 ابروهایش باال رفت. 

 _ماله تو ترسه یا احترام؟

 _مخلوطی از هردو.

_ترسش رو حذف کن، احترامش بمونه. زنگ بزن 

 خبر بده شب نمیری، خستم.

 _من م...

 _مشکلی داره پیش شوهرت بمونی؟ 

 _نه، یعنی...

نگاه نمیذارم بری، قبل اینکه بخوابن بگو _چونه نزن 

 چشم انتظار نمونن. 



 

Romanzo_o 1128 

 _اینجا فقط ماهی جون میدونه عقد کردیم و ...

_اینجا فقط به ماهی جون میتونه ربط داشته باشه تو 

 چرا اینجایی و شب پیش من، که اونم در جریانه.

گذاشت رویش و جواب هرچه میگفتم دوتا هم می

 مانم در جوابم گفتگفتم شب می میداد. وقتی به نورا

'میدونستم' و پیام بعدش این بود با لباس او نخوابم، 

حتی شده لخت بخوابم اما با لباس او نه، مبادا خراب 

 شود.

توانستم بدون نگاهی به حنا کردم، ناراحت بود. می

تردید بگویم ماه بانو به زور آورده بودش سر میز. 

ا خواست برود به وقتی خودش هم بعد آوردن غذاه

آشپزخانه امیرمسعود اجازه نداد و گفت مثل همیشه 

 بنشیند سرمیز.
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_این میز به اندازه ی کافی کسایی که پشتش نشستن 

 عجیب هستن! 

 _شما عادت دارین به این موضوع عمه.

با طعنه گفت مشخص بود. هرکه سرمیز بود متوجه 

مه را منظورش شد غیر من. چون طعنه ی کالمش ه

ساکت کرد، هرچند ماه بانو ابدا راحت نبود و مثال 

 ش کشیده بود.غذایی برای خود

خواستم در گوش او بگویم اجازه دهد ماه بانو برود 

چون راحت نیست، اما انگار او هم میخواسته چیزی 

به من بگوید و سرش را نزدیکم آورد آن هم همزمان 

گونه اش  بامن! و همین باعث برخورد لب هایم با

شد. سریع خودم را عقب کشیدم اما تصویر خوبی در 
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جمع نبود. خنده ی بلند مهیار و لبخند ماهی جون را 

به همراه داشت. احساس کردم صورتم کامال سرخ 

 شد. ادیب هم با لبخندی با واکنش من گفت.

 _چی میخواستی بگی؟

در آن لحظه اگر درحال مرگ بودم و نوشدارو هم 

توانستم به زبان بیاورم چه برسد یگر نمیمیخواستم د

چیزی دیگری، میدیدم که دارد خنده اش را کنترل 

 کند.می

 _از اینم میخوای؟

اشاره اش به فسنجان بود، دوست نداشتم. روزهایی 

که مهدی سفارش میداد بپزم، مجبور میشدم نان پنیر 

یا نیرویی برای خودم درست کنم. قاشق خورشت را 
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برایم بریزد، دستم را روی دستش گذاشتم برداشت تا 

 اما سریع کشیدم.

 _دوست ندارم.

چشمم به حنا و نارملیا که افتاد، واقعا داشتند بد 

 کردند. حتی نگاهشان ترسناک بود برایم.نگاهم می

بعد از شام خانم ادیب خواست باهم تخته نرد بازی 

 کنیم، امیرمسعود آمد و کنار ایستاد. وسط های بازی

بودیم که دستش را انداخت دور شانه ام. کارهای او 

بخاطر نارملیا بود شاید اما این وسط من... حق داشت 

 بگوید من هم به موقعش جبران خواهم کرد.

 _اون رو حرکت نده.

سرم را برگرداندم و نگاهش کردم. دست دیگرش را 

 جلو آورد و به جای من مهره ها را حرکت داد.
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وری قبول نیست، مامان تنهاست شما دو امیرواال: اینج

 نفر.

آمد کنار مادرش ایستاد. حاال دیگر دو برادر داشتند 

کردند ما فقط گاهی مهره ها را برایشان بازی می

دادیم گاهی هم خودشان، به ماهی جون حرکت می

که نگاه کردم دیدم هردو به یک چیز فکر میکنیم، 

 ماهی بلند شد.

 ریم شما بازیتون رو ادامه بدین. _ من و نگاه بهتره ب

امیرواال اعتراض کرد اما من هم بلند شدم، ماهی جون 

به همه شب بخیر گفت، به دنبالش من هم اینکار را 

کردم و به بهانه همراهی اش به اتاقش تنهایشان 

 گذاشتیم.

 _براتون کتاب بخونم؟
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 _برام بخون.

 _بخونم؟ چی بخونم؟

 .داری دوست _هرچی

 را تکان دادم. سرم

 _ماهی جون.

 نگاهم کرد.

_من در مورد یه چیزی به شما نگفتم، راستش االنم 

نمیخوام بگم، باید بیشتر راجبش فکر کنم اما هرموقع 

 که گفتم لطفا ازم دلخور نباشین.

 _در مورد چیه؟

کافی بود کوچکترین اشاره ای کنم و او متوجه شود 

  تکان دهد. چه میگویم. سکوتم باعث سرش را
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  _منتظر میمونم.

 لبخندی زدم و برایش خواندم.

 "تو که همراه منی

 همره راه منی

 تو همان ماه منی

 جان مهتابی من

 هوس آبی من

 رنگ بی تابی من؛

 عطرسبز چمنی

 لحظه ی یاسمنی،

 رفته ای آمده ای ابر باران شده ای

  تو همان ماه منی
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 ماه دلخواه منی

 یاد مراتازه کن 

   لحظه ی شاد منی"

شب بخیری گفتم و اتاقش را ترک کردم. باز دو برادر 

 دم در اتاق بودند، مثل باز قبل تکیه به دیوار.

_حاال که داری میشی زن داداشم من حاضرم روی 

 صدات سرمایه گذاری کنم.

امیرمسعود بی توجه به حرف او به سمتم آمد دستم را 

 برد.گرفت و به سمت اتاقش 

 _صدات قشنگه.

 _مرسی، هیچ وقت برای کسی نخونده بودم.

 با تعجب نگاهم کرد.
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 _برای اولین بار برای ماهی خوندم، البته الالیی. 

روی تخت دراز کشید، دستش را تکیه سرش کرد 

 گفت.

 _پس خوش به حال ماهی.

سرپا مانده بودم، داشتم فکر میکردم از چه کسی یک 

پیراهنی امانت بگیرم تا لباس نورا خراب نشود، سوای 

 خراب شدن راحت نبود. حنا؟ نارملیا یا ماهی؟! 

 _چیه؟

_من میخوام لباسم رو عوض کنم اما همرام چیزی 

 ندارم، برم از ماهی ی...

ابی _برو از کمد من یه چیزی بردار، میخوای بخو

 دیگه.
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سرم را تکان دادم اما چطور مقابل چشم های او 

لباسم را عوض میکردم؟ در کمدش را باز کردم و 

 اولین تی شرت آستین کوتاهی که دیدم را برداشتم.

  _با جلوی در کمد وایستادن لباست عوض نمیشه.

 _نه االن میرم تو حموم عوض میکنم.

 _تو حموم چرا؟

  ردم؟ جلوی چشمش؟پس کجا باید عوض میک

 _تو نبودی تو جمع من رو بوسیدی؟ دیگه این کار...

 _من همچیم قصدی نداشتم.

و سریع به سمت حمام رفتم. نکته ی مزخرف این 

بود که تی شرتش را پوشیدم برایم از یک تی شرت 

معمولی گشادتر و بلندتر بود اما جوراب شلوار 
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ه ده میشد کمشکی که به پا داشتم با آن واقعا بد دی

مهم نبود، فقط تا صبح نمیتوانستم با جوراب بخوابم! 

اما در آوردنش! نمیتوانستم حتی به این گزینه فکر 

 کنم.

از حمام که بیرون رفتم با دیدنم به من خنده افتاد، 

 چیزی نگفت اما خندید.

 _چراغ رو خاموش کنم؟

 رویش را برگرداند و پشت به من با خنده گفت.
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 _جورابت رو در بیار بعد خاموش کن.
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 و نشستم تخت  اول چراغ را خاموش کردم و لبه ی

 در اما پتو، زیر خزیدم آرام. درآوردم را جورابم آرام

 ار سرم نزدیکتر، آمد و سمتم به برگشت لحظه همان

 بود تاریک اما خندید باز کردم حس کشیدم عقب

 . نبودم مطمئن

نگفتی من رو به عنوان  _چرا ازم فرار میکنی؟ مگه

 شوهرت قبول کردی؟

 قفسه ی سینه ام باال و پایین میشد.

 _قبول کردم اما.

 _اما؟

 _میشه یکم...

 _نه نمیشه، اما؟
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 _خجالت میکشم.

 با مکث طوالنی خندید به حرفم، فاصله گرفت.

 _برای کسی که تو جمع من رو بوسید این...

 یه چیزی بگم اما..._من این کارو نکردم. میخواستم 

 سرش را دوباره جلو آورد.

 _االن اجازه میدم ببوسی.

به جای گونه اش لب هایش را غنچه شده جلو آورد. 

شوخی اش گرفته بود نصف شب! حرکتی نکردم؛ 

فاصله گرفت و خزید زیر پتو، با فاصله از من دراز 

 کشیده بود.

 _به نظرت حنا رو بفرستم بره؟
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ن بود نبودنش شاید باعث راحتی من حقیقت ماجرا ای

بود به خاطر برخوردها و نگاه هایش اما نمیتوانستم 

 خودخواه باشم.

_چیزی تا کنکورش نمونده، شاید اگر بره از نظر 

 روحی مساعد نباشه برای درس خوندن.

_همین االنشم امیدی ندارم، نمیدونم چرا اینطور 

 میکنه.

 _عالقه نداره، به زور تقریبا.

 با کمی عصبانیت گفت.

 _پس میخواد چیکار کنه؟

 مگر من باعثش بودم که از من عصبانی میشد؟
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_نمیدونم، فکر کنم با خودش حرف بزنین بهتر باشه 

 نه من.

رویم را برگرداندم. بابت دیگری مواخذه شدن چیزی 

بود که تمام زندگی ام تجربه اش کرده بود و من 

 حاال...

خیلی سریع دستش دورم حلقه شد، نزدیک تر آمد و 

 شوکه شدم.

 _آقای ادیب.

دوباره شروع کرد به خندیدن. خیلی بلند، حلقه ی 

 دستش را محکم تر کرد اما خنده اش قطع نشد.

_یبار دیگه بگو؟ تاریخ باید این لحظه رو ثبت کنه، 

 زنی که تو رختخوابش به شوهرش میگه آقای ادیب!
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 دادم، حق داشت.لب هایم را روی هم فشار 

 _خب میفرمودین زن آقای ادیب!

خنده ام گرفت، زنش بودم. هرچقدر هم که معذب 

 باشم. سرش را به گوشم چسباند.

_تی شرتم خیلی بهت میاد، هرچند بدون جورابش 

  رو ندیدم.

با زبانش لبش را تر کرد چون وقتی لبش به الله ی 

گوشم خورد تر بودنش را حس کردم و لرزش 

 یفی کردم.خف

_در مورد حنا! خیلی سعی کردم خوب بزرگش کنم 

 و همه چیز اونجوری که الزمه باشه اما...
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حلقه ی دستش را باز کرد و دستش را به سمت پایم 

برد و در اولین قسمت برهنه ی پایم نگه داشت، آرام 

  زمزمه کرد.

 _پوستت نرمه.

الله ی گوشم را به دندان گرفت. از پشت به من 

چسبیده بود باال پایین شدن قفسه ی سینه ی او را هم 

حس میکردم. با بوسه ای که پشت گردن زد سرش را 

عقب برد و روی بالش من گذاشت اما دستش را 

 نکشید. تا خوابم ببرد داشت پایم را لمس میکرد.

صبح وقتی چشم باز کردم دیدم دیگر پشت به او 

زیر  ستشنیستم بلکه به سمت او برگشته ام یک د

سرم و دست دیگرش... دیگر روی پایم نبود همانطور 

که قبل از به خواب رفتن به یاد داشتم، زیر پیراهنم 
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روی پهلویم بود. نفسی کشیدم، این چرخش من، 

حرکت دست او حتما در خواب اتفاق افتاده بود، اما 

 دستی که زیر سرم بود چه میگفت آن وسط؟! 

دیر میشد و حاال ما... ساعت اتاقش هشت بود. داشت 

 تکانی خوردم اما سرش را نزدیکتر آورد.

 _بخواب نگاه یکم دیر میریم.

و دستش را از پلویم به روی کمرم گذاشت از همان 

زیر تی شرتم. دیوانه بود او همیشه ی خدا سحرخیز 

بود و حاال که من اینجا مانده بودم ممکن بود همه هر 

 فکری بکنند.

یم نشان نداد اما بیخیال نشدم تا واکنشی به تقال

 باالخره چشم باز کرد.

 _چیه؟
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چطور میتوانست اینقدر عادی برخورد کند در این 

مدت کم، جوری برخورد میکرد انگار چند سالی بود 

ازدواج کردیم اما سر جمع یک ماه! تازه خواستگاری 

 اش هم دو شب قبل اتفاق افتاده بود. چشم دزدیدم.

 _دیره.

 دیره؟ _کجا

 _تا برم خونه لباس عوض کنم...

 _دیر میریم، یادت رفته شرکت منه؟

_اما شرکت من نیست آقای اکباتان از دستم شاکی 

 میشه.

 بیخیال چشم هایش را بست.

 _اکباتان غلط میکنه از دست زن من شاکی شه.



 

Romanzo_o 1147 

دستهایم را کنار بدنم نگه داشته بودم و ساکت و 

بلند شود و واقعا حوصله ام صامت مانده بودم تا او 

سررفته بود غیر از آن معذب بودم هم از افکار بقیه و 

 هم وضعیتی که در آن بودم.

 چشم باز کرد باالخره.

 _کوفتم کردی خوابمو نگاه.

  _من که...

 بلند شد و نشست روی تخت.

 _پاشو مگه نمیخواستی در بری؟

او اگر میرفت دستشویی تا آبی به سر و رویش بزند 

 من هم سریع لباس عوض میکردم! 
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_تا صبح تو بغل اونی بودی که االن بخاطرش زیر پتو 

 قایم شدی.

 و درست بود حرفش، خواستم به خودم جرات بدهم

 . رفت دستشویی سمت به او که شوم بلند

م اول جوراب شلوارم را پوشیدم. به سمت سارافون

رفتم تی شرتش را در آوردم و داشتم سرافون را 

میپوشیدم که بیرون آمد، با حوله داشت صورتش را 

خشک میکرد، که نگاهش به من افتاد، هول کردم و 

سریع سعی کردم پیراهنم را پایین بکشم. با خنده به 

 سمتم آمد و کمکم کرد.

136 

سرش را تکان داد و به سمت کمدش رفت، دیگر 

از صورتم آتش بیرون میزد، اگر در ارامش  واقعا
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جلویش لخت میشدم و لباس میپوشیدم بهتر بود تا 

 این نمایش دزد و پلیسی که من راه انداخته بودم.

 نکرده پاک را آرایشم دیشب زدم، صورتم به آبی  

 ی قیافه از کردم نگاه خودم به آینه در وقتی و بودم

 خودم وحشت کردم. تقه ای به در خورد.

 _نگاه برم پایین یا منتظر بمونم؟

 در را باز کردم.

 _نمیدونم.

 لبخندی زد.

 _صبح بخیر نگاه خانم.

 خجالت زده گفتم.

  _صبح بخیر.
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خوب بود یک بار ازدواج کرده بودم و این حال و 

 روز من بود!

 .غش میکنی _بیا باهم بریم تنهایی تا اونجا سه بار

_میشه من برای صبحونه نمونم؟ برم خونه لباس 

 عوض کنم؟

 سرش را تکان داد.

_باشه منم میام با مامان بزرگت صبحونه میخورم تا تو 

 حاضر شی.

راحت خودش را دعوت میکرد؟! مانتوام را پوشیدم  

و روسری ام را سرکردم. وقتی پایین رفتیم همگی سر 

ش همانجا به جای جواب میز صبحانه بودند. عموی

 صبح بخیرم گفت. 
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_عروس خانم این همه از ما رو میگیرن، تو دین شما 

 نگفتن قبل محرمیت اتاق مرد نامحرم خوابیدن گناهه؟

 نگاهی به ماه بانو کرد و گفت.

 _من از این جماعت زیاد دیدم.

ماه بانو را مقصر اتفاق افتاده بین هردویشان 

داشت، او اگر بچه ی دیگری میدانست؟ حنا حق 

داشت برای بدست آوردن حنا هرگز تالشی نمیکرد. 

جوابش را ندادم. یک خداحافظی کردم و خواستم رد 

 شوم اما امیرمسعود دستم را گرفت و اجازه نداد.

 _و کی به شما گفته نگاه به من محرم نیست؟

عمویش با تعجب نگاهمان کرد. من دوست نداشتم 

مطرح کند که عقد کرده ایم. چون همه این موضوع را 

 کردند، پوزخندی زد. داشتند با حیرت نگاهمان می
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_همه رو با خودت یکی نگیر عمو، همه دزد ناموس 

 نیستن.

این حرفش میتوانست طعنه به عمویش و شاید 

برادرش باشد قبل از اینکه عمه اش بخواهد لب به 

نا به حاعتراض باز کند امیرمسعود با عصبانیت رو 

گفت برود سر درس و مشقش و تا االن باید صبحانه 

 اش را میخورد.

 _تو برون حوصله ندارم.

  در واقع عصبانی بود.

 _ببخشید به خاطر من...

 عصبانی تر از چند دقیقه ی قبل گفت.
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_کی گفته به خاطر توا؟ عموم تجاوز کرده به 

 خدمتکار ساده ی خونه ی برادرش تقصیر توا؟ نامزد

من رفته با برادر من خوابیده یکیش گفته مست بوده 

اون یکی گفته این دختر برای تو نیست نگو آقا از 

اول چشم داشته بهش، تقصیر توا؟ کدوم اینها تقصیر 

 توا؟

باشه تقصیر من نبود چرا حاال داد میزد و عصبانیتش 

را سر من خالی میکرد؟! دم خانه که نگه داشتم گفت 

بدهم او می آید ، در این فاصله هم  من بروم خبر 

 سیگاری میکشد.

خانم جان تا شنید ادیب می آید داخل دست به کار 

شد میز بچیند، نورا رفته بود به شرکت، آرمان هم در 

اتاقش بود اما چیزی نگفتم به حمام رفتم تا دوش 
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بگیرم. وقتی از حمام بیرون آمدم صدای صحبت 

 زخانه میشنیدم.کردنش را با خانم جان از آشپ

داخل اتاق رفتم، سریع لباسم را عوض کردم، سشوار 

را برداشتم اما دیر میشد موهایم بلند هم نبود پسش 

مشکلی نداشت، آرایش کردم. هرچه تالش میکردم 

سریعتر کارهایم را انجام دهم به همان اندازه بیشتر 

 طول میکشید کارم.

 _بخور دیگه پسرم.

 نگاه کارش ط..._سیر شدم خانم جان. 

 با دیدنم حرفش را ادامه نداد.

 _ببخشید طول کشید.

 _موهات رو خشک نکردی؟ سرما میخوری.
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 _خوبه بریم.

 خانم جان: بشین یه چیزی بخور.

_میل ندارم خانم جون، آرمان بیدار نشده کالس 

 نداره؟

 _خوابه مادر.

 _من یه سر بهش بزنم بریم اگه صبح...

داد جمله ام را تمام نکردم. فکر سرش را تکان 

میکردم آرمان عمدا به خاطر ادیب بیرون نیامده اما 

واقعا خواب بود، رویش باز بود پتو را کشیدم. خم 

شدم سریع لباس هایش را از روی زمین برداشتم و 

کتاب هایش را مرتب کردم، ته مانده ی سیگارهایش 

دم را خواستم در سطل آشغال بریزم که دیدم ادیب 

 گفتم االن میام. در اتاق ایستاده است آرام
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 _آرمان سیگار میکشه؟

 _بله.

 _چرا؟

_نمیدونم، از وقتی دانشگاهش شروع شد میکشه، 

 شاید قبلش هم بود اما نشون نمیداد.

_بهش بگو حداقل یه چیز درست حسابی بکشه نه 

 اون آشغال هارو.

رقی مگر فسرم را تکان دادم، سیگار سیگار بود دیگر، 

 داشتند؟!

 _موهات خیس نیست؟

 _نه خوبه.

 _دلخوری؟
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 _از؟

_از؟ پس یعنی گزینه های دلخوریت زیاده، بگو 

 حلش کنیم.

 _نه چی...

 _صدام ناخوداگاه باال رفت، نمیخواستم.

 چیزی نگفتم.

 _نگاه خانم؟

 نگاهش کردم.

_خانم جونت برای شام دعوتم کرد، تو قیافه بگیری 

 یتونم بیام.که نم

 _نه قیافه نگرفتم قدمتون روی چشم.

 _نمیخواستم سرت داد بزنم.
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 لبخندی زدم.

_مهدی یه بار با باباش دعوا کرده بود، به حدی که 

فکر میکرد رابطشون برای همیشه بهم خورده، اومده 

بود خونه بعد دعواشون، داشتم آشپزخونه رو تمیز 

دعواشون لیوان آبی رو میکردم اومد، از سرعصبانیت 

که خورد پرت کرد، یه تیکه اش پرت شد خورد 

  اینجا.

با دستم اشاره کردم سمت چپ بدنم بین گردن و 

 137قفسه ی سینه ام بود.

_اومد شیشه رو کشید؛ گفت نمیخواستم بهت آسیب 

بزنم. اما خونش بند نیومد. بعدا دکتر گفت نباید 

 شیشه رو میکشید.... 

 م. آهی کشید
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  _جاش هنوز مونده.

 دیدم دارد با دقت گوش میکند.

_گاهی خیلی چیزهارو نمیخواییم اما به جای اینکه با 

یه کنترل ساده حلش کنیم زخم های عمیق به جا 

میذاریم؛ این رو بابام هم داشت! اما چون فکر میکنیم 

  نیتمون زخمی کردن نبوده پس باید بخشیده شیم.

 نفس عمیقی کشیدم.

_کل معذرت خواهی مهدی هم همون جمله بود، 

مجبورم کرد به کسی چیزی نگم تا بد برداشت نکنن. 

با پدرش هم مشکل حل شد فقط من موندم و یه 

 جای زخم.
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نمیدانم چه شد گفتم، شاید اینکه در مورد ازدواج 

قبلی و همسر سابقم با او صحبت کنم کار جالبی نبود 

 از کرد. چیزی نگفت. اما ناخوداگاه بود ذهنم پرو

به خانم میرزایی که سالم کردم خواستم بروم به اتاقم 

ساق دستم را گرفت و من را کشید به اتاق در واقع 

 اتلیه کار نورا و کتی.

 _سشوار کجاست؟

 کتی اشاره کرد به جای سشوار.

 _خودت میکشی من بکشم؟

آنقدرها هم موهایم خیس نبود اما زور گفتن را شاید 

 دوست داشت. سشوار را گرفتم و او بیرون رفت.

 _چیشده؟ دعوا کردین؟
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 _نه.

  سشورا را گرفت و به موهایم گرفت.

_با یه من عسل هم نمیشه تحملش کرد چرا دعوا 

 کردین؟

 _دعوا نکردیم نورا.

به اتاق کارم رفتم از اکباتان بابت دیرکردنم عذر 

بل از ود قخواستم گفت مشکلی نیست. شاید امیرمسع

رفتن به اتاقش سپرده بود. کارم را شروع کرده و 

نکرده احساس گرسنگی کردم رفتم چای ریختم تا با 

 بیسکوئیتی که داشتم بخورم.

نمیتوانستم تمرکز کنم، در مورد چیزی که برایش 

 تعریف کرده بودم پشیمان بودم.
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 _تموم شد خانم والی؟

 _چیزی نمونده.

 بشن._امروز باید تموم 

 _مشکلی نیست نهایتا یکم بیشتر میمونم تا تموم کنم.

برای ناهار دیر رفتم میخواستم مطمئن شوم ادیب 

غذایش را میخورد و برمیگردد. وارد سالن که شدم 

داشت با اکباتان غذایش را میخورد. سینی غذایم را 

 گرفتم و پشت اولین میز خالی نشستم.

می شده بودند به نورا با کتی در دو روز خوب صمی

همین دلیل برای ناهار به سراغم نیامد. ادیب هم... بی 

دلیلی دلخوری ایجاد شده بود، بی دلیل جدا نشسته 

 بودیم.
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غذایم که تمام شد بلند شدم ونگاهی به پشت سرم 

کردم سالن خالی بود فقط امیرمسعود بود، چرا نرفته 

 بود؟!

 به؟_نوش جان نگاه خانم تنهایی بیشتر میچس

 _نه، من فقط...

 به سمتم آمد.

 _قهر نکن، دوست ندارم کسی...

 _قهر نکردم.

 دست هایش را در جیبش گذاشت و پوزخندی زد.

 _جدا؟

 _از چیزی که گفتم پشیمون شدم.

 چانه ام را گرفت.
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 _داستان تاثیرگذاری بود.

 عقب رفتم.

 _من دروغ نگفتم.

 _من گفتم دروغ؟

 _اما...

 _گذشته است و گذشته ها فقط یک داستانه.

سرم را تکان دادم. سینی را به جای من برد ، به سمتم 

 که آمد دستش را به سمتم دراز کرد.

 _آشتی؟

 دستش را گرفتم و دوباره گفتم، قهر نبودم.

_باشه شما قهر نبودی، دلخور بودی. برگشتنی برای 

  مادربزرگت یه چیزی بخریم.
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 _چرا؟

  رو تعارف کرد اما من واقعا دارم میام. _شام

خندیدم. به خانم جان خبر دادم که امیرمسعود 

تعارفش را به منزله ی دعوت واقعی گرفته است. خدا 

میداند داشت خودش را برای شام هالک میکرد، 

آرمان پیام داده بود امیرمسعود مگر دارد با کل خاندان 

  آورده. ادیب می آید که خانم جان پدرش را در

 _تو برون.

من را داشت راننده ی خصوصی خودش میکرد. نورا 

صندلی عقب نشست، و حاال بی هیچ تعارفی داشت 

میگفت برای خانم جان امیرمسعود چه میتواند بخرد. 

هرچه گفتم نیازی نیست توجهی نکرد. نه تنها برای 



 

Romanzo_o 1166 

خانم جان بلکه برای من ، نورا و نهایتا به خواست 

 آرمان هم هدیه ای خرید.نورا برای 

 _نیازی نبود.

 _بهت میومد، بذار به جبران داد و بیداد امروزم.

_با تکرار نکردنش میتونین جبرانش کنین نه هدیه 

  خریدن.

 خنده اش گرفت.

 _خب پس به صرفه تره.

 من هم با لبخندی گفتم.

 _یعنی میتونین؟

 _امتحان میکنم.

 ن گرفت.قبل از سوار شدن نورا نیشگو
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_مطمئنی بخاطر ما با این یارو ازدواج کردی؟ لیلی و 

 مجنون نبودین.

 _نورا چرت نگو.

_من چرت نمیگم اون با چشماش داره تو رو 

 میخوره، توام که هی ناز و قمیش بیا.

سرم را تکان دادم و پشت فرمان نشستم. قیافه ی 

آرمان تماشایی بود، همینطوری هم از امیرمسعود 

نمی آمد اما حاال واقعا با کینه ی همه ی خوشش 

 خستگی اش داشت نگاهش میکرد.

 _نگاه بیا اول لباس عوض کن.

 _شوخیت گرفته.

 _نه، بپوش.
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 _نورا زده به سرت زده. من این رو نمیپوشم.

 دستم را گرفت.

 _بخدا گازت میگرم.

 خندیدم.

 _مگه سگی؟

  خودش هم خندید.

 .نورا زشته_ 

  زشته دقیقا؟_چی 

پیراهن ساحلی بلندی بود فقط آسین هایش بندی بود 

 و به آستین کوتاهش وصل شده بود.
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موهایم اگر بلند بود میتوانست شانه ها ام را بگیرد اما 

کوتاه بود. زور من هیچ وقت به هیچ کس نمیچربید 

 138 حتی نورا.

 فقط با نگاه زل زده ی امیرمسعود روبه رو نبودم بلکه

آرمان و خانم جان هم بود. نورا اصرار کرده بود اما 

اعتراف دیگری وجود داشت ته دل دوست داشتم در 

 نظرش خوب به نظر برسم.

  _خوشحالم از تصمیم.

  نگاهش کردم، به گردنم اشاره کرد.

_وقتی موهات کوتاهه گردنت رو کامل نشون میده، 

 گردن خوشگلی داری.
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م گرفت. تصور اینکه هم تعجب کردم هم خنده ا

کسی به من بگوید گردن زیبایی دارم آن هم به عنوان 

 یک جمله ی شاید عاشقانه برایم قابل تصور نبود.

 _هیچ وقت موهات رو بلند نکن.

 کمی فاصله گرفتم آرمان زل زده بود به ما.

 _گرسنه این االن میز رو میچینم مادر.

به  ر نگاهیمخاطبش بیشتر امیرمسعود بود. ما سه نف

هم کردیم و خنده هایمان را قورت دادیم. خانم جان 

انگار خیلی از امیرمسعود خوشش آمده بود. از این 

خوش خدمتی ها و خوش زبانی ها به مهدی نمیکرد. 

شاید انتظارش را نداشتم اما زمان خوبی را سپری 

کردیم. با خانم جان بیشتر ازما هم صحبت میشد. 

ند شد و به حیاط رفت که بدون وقتی هم که آرمان بل
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شک برای سیگار کشیدن بود. بلند شد و دنبالش 

 رفت.

 _حاال که دارم از این زاویه میبینم شوهرخواهر خوبیه.

 _از کدوم زاویه؟

 _استادم نیست، میگم سوالهای امتحانی رم میده؟

خندیدم، ادیب سوال های امتحانی را به او میداد؟ 

 مگر ممکن بود.

مان برگشتند انگار مکالماتشان بد نگذشته بود، با آر

  آرمان چهره اش بازتر دیده میشد.

خانم جان تعارف کرد شب بماند، گفت برایمان جا 

پهن میکند. نورا خندید هرچند نیشگون گرفتم و 

 تاثیری نداشت. درحیاط برای بدرقه اش رفتم.
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 _سردت نیست؟ برو تو نمیخواد بدرقه کنی، هرچند...

 _هرچند؟

  _بدم نمیاد یه بوسه از اون گردنت بگیرم.

 دهانم باز ماند از حرفش.

_خواهرت دم پنجره داری فضولی میکنه، ممنکه بره 

به مامان بزرگت خبر بده، فکر نکنم هم مامان بزرگت 

خوشحال شه من نامزدم رو وسط حیاطش بوسیدم 

 اونم از گر...

 _بسه.

داد و رفت. حرفش را  به لحنم خندید، سرش را تکان

میزد اما چون من اجازه ای که باید را به او نمیدادم 
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حرکتی نمیکرد. همین هم قابل ستایش بود از نظر 

 من...

 _ _ _ _ 

نمیدانم چرا من هم منتظر رفتن امیرواال و نارملیا 

بودم. نمیدانم بخاطر ما بیشتر ماندند بخاطر من نارملیا 

بود! امروز صبح آقا فرهاد را بیشتر ماند یا داستان چه 

 دیده بودم و داغ دلم از پنهان کاری ام تازه شده بود.

 _چطوری زن داداش؟

  _خوبم.

 در یک تصمیم وحشتناک و سریع پرسیدم.

 _میشه در مورد چیزی ازتون مشورت بگیرم.

 با خنده نگاهم کرد.
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 _تولد امیرمسعود هم نیست، در مورد چی؟

بدین بین خودمون بمونه، تا مطمئن _اومم، باید قول 

 شم از تصمیمم.

حاال خنده اش را جمع کرد و جدی نگاهم کرد. نفس 

 عمیقی کشیدم.

  _من یکی رو میشناسم.

  _خب؟

 _دنبال یکی دیگه است.

 _خب؟

 اگر این خب ها را نمیگفت.

 _شما فردی به نام فرهاد میشناسین؟

 شقیقه اش را خاراند.
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 پسرهای قدیمی نارملیا فرهادی یا..._بین دوست 

 _در مورد همسرتون نیست.

 _پس؟

 _فراموش کنین مهم نیست.

 _نکنه معشوقه ی مخفی امیرمسعود. 

 .کردم نگاهش چندشناکی حال به 

 _چیشده؟

  برگشتم سمت در، امیرمسعود بود.

 _هیچی داشتیم با زنداداش اختالط میکردیم.

 خندید و رفت. سری با تاسف تکان دادم.

 _چی میگفت؟ 
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ظرم ن که بگم میخواستم من  _ایشون چیزی نمیگفت.

 عوض شد.

 _به امیرواال بگی؟ چی بگی؟

 _در مورد چیزی مشورت کنم؟

 جلو آمد.

 _مشورت با امیرواال! در مورد؟

 _مهم نی... یعنی مهمه اما نمیخوام بگم.

 معترض گفت.

 _نگاه!

 _بله؟

 _در مورد؟

 _نمیخو...
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 _کی گفته حق انتخاب داری؟

 _یعنی چی؟

 _نگاه اعصاب من رو بهم نزن، جوابم رو بده.

 _من دوست ندارم فعال چیزی بگم.

 بازویم را گرفت.

 _نگاه نمیف...

_ببخشید نمیفهمم، رابطه ی ما هرچقدر هم عجیب 

شکل گرفته باشه من نمیخوام بر اساس بی اعتمادی 

 باشه. شما به...

_چه انتظاری داری از من ؟ من مچ نامزدم رو با برادر 

 خودم گرفتم...
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_و من غریبه که بخاطر ناچاری باهات عقد کرده چه 

 کارها که نمیتونه بکنه چون یه زن بیوه ام!

  دستم را بیرون کشیدم و بیرون رفتم.

مکالمه ام با امیرواال بی نتیجه بود اما خوشحال بودم، 

حجم بی اعتمادی زندگی کرد. چون نمیشد با این 

یک اتفاق بد در زندگی اش داشت قرار بود نسبت به 

 139همه اینطور باشد؟

 _نگاه جون آقای دکتر گفتن بری اتاقشون.

نمیخواستم فعال صحبت کنیم باید کمی هردو آرام 

میشدیم. نیم ساعت بیشتر از مکالمه و بحثمان 

 نمیگذشت.

 _االن میرم ممنون.
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فکر اینکه چه خواهیم گفت و چه خواهیم شنید از 

ناخودآگاه یکی یکی انگشت هایم را شکستم. دیدم 

کند، او همه چیز را به امیرمسعود اکباتان نگاهم می

 خبر میداد، بلند شدم و به اتاقش رفتم.

 _با من کاری داشتین؟

  نگاهم کرد.

  _بشین.

 _من کار...

 _گوربابای کار بشین نگاه.

 تم روی مبل، رو به رویم بود.نشس

 _منظورت چی بود اینطوری نمیشه زندگی کرد؟

  نفس عمیقی کشیدم.
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_نگران نباشین من زیر عهدم نمیزنم میدونم با چه 

 شما با زندگی تو ، اینجام شرط، شروط و شرایطی

 ...مجبور بخورم هم کتک

 _نگاه مزخرف تحویل من نده تو برده ی من نیستی.

نمیخوام باشم، شما هم یه تجربه ی بد رو پشت _منم 

سر گذاشتین من هم، اما دلیل نمیشه بخواییم همدیگه 

 رو برای گذشته عذاب بدیم.

 _به من حق...

جای تعارف نبود، یک زندگی در گذشته نشد، نه 

 برای او نه برای من، چرا این را امتحان نکنیم. 

ار تا _ببخشید اما حق نمیدم، منم راجب شما هز

 هر. میکنم قبول رو میبینم  حرف شنیدم. اما چیزی که

. بقیه باور و فکر نه دارین من با که برخوردی



 

Romanzo_o 1181 

 وت گفت دارین، دوستش هنوز گفت بهم  ...نارملیا

 ...ش نگاه

 _نارملیا گه خورد.

_من سعی میکنم خودم ببینم هر واقعیتی که هست، 

ی که راحتبازخواستتون نمیکنم، تهمت نمیزنم به این 

به یه خانم متاهل نظر داشته باشین حتی با وجود 

گذشته ای که با اون خانم داشتین و ممکنه هنوز 

 ناخود آگاهتون، ته دلتون حسی بهش داشته باشین.

_من به اون زنیکه حسی ندارم. تو... باشه تند رفتم اما 

 حق ب...

 _ببخشید اما بازم میگم حق نمیدم.

 . خندید. کمی جلو آمد
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 _باشه حق نده، بوس که میتونی بدی.

 _لطفا!

 _چیکار کنم؟ دوست ندارم قهر کنی.

 _قرار بود خودتون رو کنترل کنین تا نیازی نباش...

 _گاهی از دستم در میره.

 _پس گاهی مجبورین تحمل کنین قهر بقیه رو.

_غیر تو و حنا کسی قهر نمیکنه، حنا که با یه هدیه 

 تو...آشتی میکنه اما 

_من تا حاال ندیدم شما حرفی بزنین یا قولی بدین و 

 زیرش بزنین. قول بدین که...

_این چیزی نیست که من به این راحتی قولش رو 

 بدم.
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 .باشه_ 

 بلند شد آمد و کنارم نشست.

 _نگاه!

حاال که از نزدیک به چشم هایش نگاه میکردم، چشم 

گفت این مرد از تنها شدن، از ترک هایش به من می

ترسد، اخالق تندش شاید ناشی از تجربه ی شدن می

تلخش بود اما همان تجربه باعث شده بود دختر مورد 

عالقه و برادرش را کم و بیش از دست دهد. همین 

ت سریع به هر وسیله بود که تا برخوردی با حنا داش

ای متصل میشد تا آشتی کند. اگر کمی فقط کمی 

خشمش را کنترل میکرد دیگر نیازی به این نبود به 

 هر روش غلطی برای دلجویی دست بزند. 

 _با شمام نگاه خانم.
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_نمیدونم چی بگم. شما میتونین همچنان عصبانی 

 وشین، من کاری از دستم برنمیاد. من زندگی قبلیم ربا

شروع کردم فکر کردم از بابا و نامادریم دور میشم و 

یک زندگی خوب شروع میکنم، همسر سابقم رو 

دوست نداشتم، اصال حسی نداشتم، همون اوایل هم 

م ی تالشحس کردم مناسب نیستیم اما باز گفتم همه

رو میکنم تا یه زندگی خوب داشته باشیم اما اجازه 

 کردم االنم...نداد، از یه نقطه به بعد تحمل 

 دستش را جلو آورد و دستم را گرفت.

_من نمیخوام هیچ کدوممون چیزی رو تحمل کنه، 

دوست دارم یه زندگی عادی و خوب داشته باشیم 

 هردومون.

 _پس...
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 _بیا هردو روش کار کنیم، سعی میکنم کنترل کنم.

_من اهل خیانت نیستم، اصال اگر همچین کاری بکنم 

نفس نکشم، نه به خاطر شما، دوست ترجیح میدم 

 ندارم همچی...

_میدونم، اگر این نظر رو راجبت نداشتم اینجا 

نبودی. واکنشم ناخودآگاه بود. اما نمیخوای بگی 

 راجب چی از امیرواال مشورت بگیری؟

 _نه!

 خندید.

_راجب خودم نیست، نمیدونم اون آدم دوست داشته 

 باشه شما بدونین یا نه.

 دم مشکلی نداره اگر امیرواال بدونه؟_اون آ
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 _میدونن ایشون، منم نگفتم.

 _عالیه! هر لحظه یه معمای جدید، تخصص داری!

 _من میتونم برم؟

 _یه بوس بدی میتونی بری.

 نگاهش کردم.

 _من برم بهتره.

 خواستم بلند شم اما دستم را گرفت.

 _چرا؟

 _چی چرا؟

 _بخاطر حرفهای نارملیاست؟

 _متوجه نمیشم.

 سرش را جلو آورد.
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_من االن به عنوان شوهرت بخوام ببوسمت چیکار 

 میکنی؟

قفسه ی سینه ام محکم باال و پایین میشد، برای 

همچین چیزی باید جواب پس میدادم، یا واکنشم را 

حدس میزدم. چشم دزدیم و آرام گفتم 'نمیدونم'. 

برد  کمی همانطور خیره نگاهم کرد و سرش را عقب

 و رها کرد دستم را.

 بلند شدم، نفس عمیقی کشیدم و اتاقش را ترک کردم.

_ _ _ _121 

نارملیا و امیرواال باالخره رفتند، اما بخاطر یک بحران 

ته گردد، البکاری در شرکت، امیرواال میگفت زود برمی

به مادرش گفته بود. حدس میزدم اینطور باشد، چون 

کارشان به روال بود. حس هم در خانه و هم شرکت 
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میکردم دلیل رفتنشان از ایران خیانتشان به امیرمسعود 

بود، حاال که امیرمسعود با این موضوع کنار آمده بود 

کرد امیرواال میخواست برگردد به و داشت ازدواج می

 ایران.

 _شما برنامه ای برای عروسی دارین؟

ا کمی امیرمسعود همین دیروز در ظاهر به شوخی اما ب

حرص میگفت 'تو هنوز به من میگی آقای ادیب و 

مادرم میگه عروسی'. در این مدت که امیرواال و 

توان گفت هرشب خانه ی ما نارملیا اینجا بودند، می

بود برای شام. حتی دیگر خانم جان با او راحت بود، 

آرمان رفتارش بهتر شده بود، این من بودم که شما را 

 تو نکرده بودم.

 _صحبتی نداشتیم.
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 _چرا؟ نکنه... 

 با کنجکاوی نگاهش کردم.

 _نکنه چی؟

 _بهم که نمی زنین؟

 _نه چرا این فکر رو میکنین؟

_ترسیدم، من عروسی مثل تو رو نمیخوام از دست 

 بدم.

 _پسر خوبیم.

برگشتیم سمت صدا. زیراندازی پهن کرده بودم در 

بودم اما برای حیاط خانه اشان، خودم روی آن نشسته 

ماهی جون صندلی گذاشته بودم. بساط چای و 

عصرانه را هم خودم آماده کرده بودم و حاال نشسته 
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بودیم در حیاط. وقتی من آمدم به خانه ی آنها او کار 

ماند. ماشینش را به من داشت و گفت در شرکت می

داد، هرچه گفته بودم خودت گفته بود 'مهیار من رو 

 میرسونه'.

 زن گرفتم مورد پسند مادرم باشه._یه 

 مادرش لبخندی زد.

 _چی داره این حیاط تو دل نمیکنی ازش؟

 من هم لبخندی زدم.

_اگر میتونستم میرفتم تو طبیعت، تو یه کلبه زندگی 

 میکردم.

 _مگه تارزانی؟

 از پشت مادرش دور زد و آمد کنار من بنشیند.
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 _کفشهاتون رو دربیارین.

کرد و کفشهایشان را از پا درآورد،  چپ چپ نگاهم

 کنارم نشست.

 _به منم چای بده، ماه بانو و حنا کو؟ 

 _برم استکان بیارم. 

 دستش را روی پایم گذاشت. 

 _نمیخواد، تو استکان خودت بده. 

ماهرخ: حنا داره درس میخونه، ماه بانو هم گفت کار 

 داره. 

 و گفتم. استکان چای را جلوی امیرمسعود گذاشتم 

 _هنوز با من راحت نیستن. 

 _چرا؟ مگه تازه اومدی تو این خونه؟
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 پرسید نه من.این را باید از آنها می

 _شیرینی ها کار توا؟

 دیشب برای ماهی جون پخته بودم.

 _آره، دیشب پخته برام.

 سرش برگشت سمت من.

 _شرکت همرات بود؟

 سرم را تکان دادم.

 نکنی بهم._یه وقت تعارف 

 _شما دوست ندارین.

_تو تعارفت رو بکن به تو چه ربطی داره دوست 

 دارم یانه.
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ماهرخ خندید به این بحث کودکانه ی پسرش، البته 

کارم عمدی نبود، فراموش کرده بودم، وگرنه زیاد 

درست کرده بودم. نگاه چپ چپ دیگری کرد و 

 گفت.

 _سردت نیست مادر؟

 _هوا خوبه.

 قی کشیدم.نفس عمی

_خیلی. دوست دارین فردا بریم پیک نیک؟ ماشین 

آرمان رو میگیرم، فکر کنم خانم جون هم خوشحال 

 شه.

 قبل از جواب ماهی جون امیرمسعود گفت.

 _چرا ماشین آرمان؟



 

Romanzo_o 1194 

 لحنش دلخور و سوالش جدی بود.

 _شما ماشینتون رو الزم ندارین؟

بخوای _الزمم داشته باشم ترجیح میدم از خودم 

 چیزی رو نه از این و اون.

 آرمان این و آن نبود!

 _آرمان پ...

 پشت سرش را با انگشت شصتش خاراند. 

 _شما زحمت بکش بنده رو الویت قرار بده.

 چایی اش را نخورده از جایش بلند شد.

_با خانم جون و خواهرت هم هماهنگ کن فردا 

 همگی میریم.
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رفتنش را نگاه کردم،  و رفت به سمت خانه، با تعجب

 خندد.به ماهی جون نگاه کردم دیدم می

 _چرا ناراحت...

 _شبیه پدرشه.

 _آخه !

_دوست نداره هیچ چیزی رو غیر از اون از کسی 

 بخوای، پدرش هم همین بود.

 آهی کشید.

_کم و کسری تو زندگی نداشتم، اوایل ازدواجمون 

از تو یک جمع خانوادگی گفتم کیفی از یکی 

برندهای معروف هست، خیلی دلم میخواد داشته 
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باشم اما بخاطر مشکالتی که تو کشور بود نمیشه 

 رفت برای خرید.

 خندید.

_یک هفته اخم و تخم کرد که چرا اول به اون نگفتم. 

باید میگفتم اگر نمیتونسته تهیه اش کنه بعد گله 

میکردم، اما گله نکرده بودم. بماند که یک ماه دیگه 

 ستم بود.د

چه عجیب! من نیتم این نبود. ماهی جون گفت بهتر 

است برویم داخل، حدس زدم میخواست من را به 

 نوعی بفرستد دنبال امیرمسعود.

اول به اتاق مطالعه اش رفتم اما آنجا نبود، به اتاق 

خوابش که رفتم روی تختش نشسته بود و لب تاپش 
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 تارهایروی پایش بود. نگاهم کرد چیزی نگفت، رف

 عجیب زیاد داشت. بد نبودند اما عجیب بودند.

کنارش روی تخت نشستم اما همچنان توجهی 

نمیکرد و چیزی نمیگفت. من هم ساکت مانده بودم 

 تا کارش را تمام کند.

 _اگر اومدی منت کشی، جز بوسه راه دیگه ای نداره.

 _من که کاری نکردم.

تش روی نگاهم کرد، لب تاپش را گذاشت کنار دس

 تخت.

 _پس چرا اینجایی؟

 _اگه مزاحمم میرم.
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بلند شدم اما دستم را محکم کشید افتادم روی تخت. 

نگاهم کرد و او هم نیم خیز شد سمتم. وقتی نزدیکم 

میشد تپش قلب میگرفتم. االن هم با نزدیک شدنش 

 کوبش های شدیدش را حس میکردم.

121 

 _اینجوری در نمیرن نگاه خانم.

 _در نرفتم.

 _پس؟

 چشم دزدیدم.

_من فکر کردم شما کار داشته باشین برای همین 

 نخو...
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_این همیشه یادت باشه اول از من بپرس، از من 

 بخواه، دیدی نشد برو سراغ گزینه های دیگه.

لبم را تر کردم و ناخودآگاه شروع کردم به جویدن 

 لبم.

 _باشه.

 سرش را جلوتر آورد.

 لی که نمیشه._خشک و خا

 _پس چی؟

 _به یه جا رسوندی مجبورم کردی خودم بگم.

دستش را باال آورد و انگشتش را تهدید وار جلویم 

 تکان داد.
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_یه بار دیگه بهم بگی، شما، آقای ادیب، جمع ببندی، 

 هرجا که باشیم حتی تو جمع، همونجا میبوسمت.

 تقه ای به در خورد، قبل از جواب دادن گفت.

_هرموقع خواستی امتحان کن ببین راست میگم یا 

 درو...

در باز شد و دیگر جمله اش کامل نشد. حنا بود، با 

دیدن ما در آن وضعیت 'هینی' گفت و کتابی که 

دستش بود روی زمین افتاد. امیر مسعود سریع بلند 

 شد اما با صدای خیلی بلندی رو به حنا گفت.

 _اجازه دادم در رو باز کردی؟

 _من... فک...

 صدایش باالتر رفت و به سمت حنا رفت. 
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_تو چه فکری کردی که بی اجازه در اتاق من رو باز 

 میکنی؟

بلند شدم و به سمتششان رفتم. ساق دستش را گرفتم 

 برگشت نگاهم کرد.

_اشکالی نداره، داد نزنی... نزن. چیزی میخواستی حنا 

 جان؟

گریه بیرون رفت، اما حنا کتابش را برداشت و با 

 امیرمسعود پت سرش در را کوبید.

فهمه نباید در اتاق یه _داره بیست سالش میشه نمی

 مرد رو بدون اجازه باز کنه؟

گفتم؟!  رفت روی تخت نشست همین که لب چه می

 تاپش را برداشت، کالفه و بی حوصله گفت. 
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 _االن میشینه تا شب گریه میکنه جای درس خوندن. 

 _اگه به جای داد زدن... 

 جمله ام را ناقص گذاشتم به سمت مانتوام رفتم. 

 _داره دیر میشه من دیگه برم. 

 برگشتم دیدم پشت سرم است، مانتو را گرفت. 

_اوال شما شب رو میمونی، دوما جمله ات رو کامل 

 بگو. 

_هیچی، من برای فردا باید برم یه چیزهایی آماده کنم 

 بر... 

 ینجا هم میتونی آماده کنی حرفت رو بگو._ ا

 _اینکه داد میزنین، بعد دلجویی کار درستی نیست.

 _ندیدی اوم...
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_کار حنا درست نبود، اما منظورم االن نیست همیشه 

 است، شما...

سرش را جلو آورد به سمت لبم، سرم را عقب 

 کشیدم و گفتم تو.

 _اینقدر از اینکه ببوسمت هراس داری؟

 دانم، واکنشم ناخودآگاه بود.ن نبود، نمیای

 _خب؟

 _همین دیگه.

 _یعنی االن بذارم قهر بمونه؟

_براش هدیه نگیرین، رشوه ندین، اینکارو میکنین 

حنا فکر میکنه کاری که کرده اشتباه نبوده، این شم... 

 تو بودی که نتونستی خودت رو کنترل کنی.
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 صندلی. اخمی کرد، مانتوام را پرت کرد سمت

 _این برداشت توا...

 _برداشت حناست که کارهاش رو تکرار میکنه. 

_من خواستم با عقده بزرگ نشه، حسرت نداشته 

 باشه، شبیه دخترهایی نباشه که...

دستش را الی موهایش برد و محکم کشید. با شصت 

کنار بینی اش را خاراند. انگار داشت فکر میکرد و 

میکرد ببیند چقدر درست است حرف من را باال پایین 

 چقدر غلط.

 _من نرم؟

 _نه!

 _چرا؟
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 _اذیت میشی پیش من؟

 چرا اینطور برداشت میکرد؟

_برای فردا گفتم یه سبد پیک نیک درست کنم و 

 لباس ند...

 _برو ببین چیزهایی که میخوای نباشه بریم بخر.

تحت هیچ شرایط نمیشد زیر حرفش زد، یک شب 

خانه اشان نمانده بودم، که با طعنه ی بیشتر در 

 حرفهای عمویش به خاطره ی بدی تبدیل شده بود.

خواهم ندارند چرا که ماه بانو گفت سبدی که می

سالهای طوالنی است کسی از اعضای این خانواده 

پیک نیک نمی رود. یک حساب سرانگشتی کردم و 

چیزهایی که الزم داشتیم را یادداشت کردم، از 

انه که بیرون آمدم دیدم امیرمسعود از اتاق حنا آشپزخ
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بیرون آمد. ته دل... مسخره بود حسادت... کامال 

 حسش کردم.

 _نوشتی؟

 سرم را تکان دادم.

 _حنا هم میاد.

 خواستیم بهچرا باید وقتی برای اولین بار باهم می

خرید برویم حنا می آمد. ناراحت شدم، من هم توقع 

حنا را دعوت کند، نظر من را  داشتم قبل از اینکه

بپرسد. چیزی نگفتم فقط سرم را تکان دادم. قبل از او 

به سمت اتاقش رفتم تا لباس بپوشم. داشت کاغذی 

 را که روی میز گذاشته بودم را نگاه میکرد.

 _لیست طوالنی نوشتی.
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 _اگر نمی...

_میخوام، فقط چون حنا میاد، درس داره، احتماال 

 ا.طول بکشه اینه

چیزی نگفتم، جلوی آینه داشتم دستی به ابروهایم 

میکشیدم که پت سرم ایستاد و دستش را روی شانه 

 هایم گذاشت.

 _توام از اومدن حنا خوشحال نشدی.

 پس فهمیده بود.

 _مشکل شما دونفر باهم چیه؟

 _من مشکلی با حنا ندارم.

_پس این قیافه ی آویزون چیه وقتی فهمیدی حنا 

 میاد.
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 _به این فکر کردم که...

 برگشتم سمت شانه هایم را رها کرد.

 _منم ترجیح میدادم قبلش نظرم رو بپرسین.

 ابرویش را باال داد.

 _که اینطور.

سرش را جلو آورد، این بار عقب نرفتم، تند تند نفس 

میکشیدم ولی ایستادم. در یک میلیمتری لب هایم 

 ایستاد.

 _رژت پررنگ نیست؟

این را پرسید لبش به لبم خورد. دستم باال رفت  وقتی

و بازویش را گرفت حس میکردم دارم میفتم. چه 

 پرسید؟ رژم؟ اصال رژ لبی نزده بودم.
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 _رژ نزدم.

 124_اا  فکر کردم رژ زدی.

کردم، اویی که از لوازم آرایشی که استفاده می

توانست مارک تک تکشان را بگوید. باید باور می

 میکردم که واقعا فکر کرده رژی به لب دارم. 

هایم فاصله را به صفر رساند و لبش را روی لب

گذاشت، نبوسید بلکه گاز گرفت و با زبانش لبم را 

تکرار کرد و  مکید. نه یک بار، نه دوبار بلکه بارها

 نهایتا بوسه ی آرامی به لب هایم زد و فاصله گرفت. 

قلبم دیگر سرجایش نبود، بلکه در دهانم بود، نفسم 

منقطع بود، بدم آمده بود؟ نه، حقیقتا نه، بلکه لذت 

برده بودم. اما واکنش های عجیب و غریب بدنم 

 دست خودم نبود. 
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ه _راست میگی رژ نداری، عجیب لب های خوشمز

 ای داری.

دوباره سرش را جلو آورد، بوسه ای محکم به لب 

 هایم زد و فاصله گرفت. 

 _میگم حنا نیاد. 

کتش را برداشته بود و بیرون رفته بود از اتاق. در آینه 

نگاهی به خودم کردم، جای دندان هایش روی 

هایم بود، کمی میسوخت اما حس بدی نمیداد. من لب

مهدی تجربه نکرده بودم، چنین چیزی را هرگز با 

برایم تازه بود، برایم بکر بود. احساس شرم میکردم 

توانستم جلوی خودم را بگیرم از فکر اینکه با اما نمی

این مرد بودن یا او رابطه داشتن باید خیلی لذت 

بخش تر از بوسه اش باشد، به خصوص برای منی که 
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س در تمام رابطه های زناشویی ام نوعی ناکامی را ح

کرده بودم. هرگز برایم کافی نبود، اصال من مهم 

 نبودم.

برای رفع جای دندانش رژ لب زدم، پشت دستم را 

روی گونه هایم گذاشتم تا از آتشش کم شود، کیفم را 

 برداشتم و رفتم.

نمیدانم به حنا چه گفت، اما نبود، قبل از من خودش 

پشت فرمان بود. در این مدت محال بود باهم سوار 

ماشین شویم و او رانندگی کند، شاید فهمید ممکن 

است کوبش قلبم این اجازه را به من ندهد که 

 بخواهم راحت و درست رانندگی کنم.

 _اول چی میخوای بخری؟

 نفس عمیقی کشیدم. 



 

Romanzo_o 1212 

 _بریم یه پالسکو.

 صدای چقدر ضعیف بود، دوباره امتحان کردم.

 _اول پالسکو.

پالسکو که با حوصله همه را بعد از انجام خریدهای 

کند' ، 'همشون نگاه کرد، نظر داد نگفت 'فرقی نمی

مثل همن' یا هرجمله ای که مرا یاد مهدی بیندازد، 

 گفت برای خرید لباس برویم.

 _'بله نورا؟'،' نه احتماال بمونم'.

با این حرفم امیرمسعود گفت صد درصد نه احتماال. 

 .نورا از آن طرف یک' جوون' گفت

 _نورا؟!

 _باشه باشه، کجایین حاال؟
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 _میریم خرید، برای فردا.

 _اا، ست بخرین.

 _چشم، امر دیگه؟

 _چه امری میداد؟

 _مهم نیست.

_باشه تو همون غیر مهم رو بگو. لباس خاصی الزم 

 داری؟

 _نه، داشت شوخی میکرد.

 _چه شوخی؟

 _چه فرقی میکنه؟

ناز کردن و معما _دوست دارم بدونم، این همه 

 ساختن نداره.
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 _میگفت لباستون رو ست بخرین.

 _لباس زیر یا لباس رو؟

چشم هایم گرد شد، اما سرم را بی توجه به او 

 برگرداندم به سمت شیشه و چیزی نگفتم.

 _داری به زیر و روش فکر میکنی.

 _لطفا!

 خندید.

در مرکز خرید به طور ناباوری مسیح و همسرش را 

اشان در کالسکه بود. همسر زیبایی داشت، دیدیم، بچه

خیلی زیبا. همگی بهم زل زدیم. مسیح سری برای 

امیرمسعود تکان داد اما رفتار متقابل را از امیرمسعود 
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ندیدم. اما جلو رفت و به گرمی با همسر مسیح 

 صحبت کرد و من را به عنوان نامزدش معرفی کرد.

بریک میگم خبر _مسیح نگفت ازدواج کردی، ت

 نداشتم، به شما هم تبریک میگم.

 _ممنونم.

 _برای فردا شب شام پس منتظرتون هستم.

امیرمسعود عذرخواهی کرد و گفت تهران نیستیم. 

رفتار و جو سرد بینشان گویای خیلی چیزها بود، 

 دانم.شاید باورش نشد شاید هم باور کرد نمی

 _خب حاال لباس ست از کجا پیدا کنیم؟

 _بخاطر ما با مسیح...

 _ اون چطوره؟
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 دنبالش رفتم اما بیخیال نشدم.

 _لطفا من...

سریع برگشت سمتم ترسیدم یک قدم به عقب رفتم، 

 پایم پیچ خورد. سریع دستم را برد پشت کمرم.

 _یواش.

 صاف ایستادم، کمرم را رها کرد.

_االن چه انتظاری داری؟ من با مسیح بگردم؟ اون 

های دختر مختر پیش کش میکنه، مشکلی وسط 

 نداری؟

 چشم هایم گرد شد.

 _میبینی، پس فضولی نکن بیا تو.
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لباس را دستم داد و فرستاد داخل اتاق پرو، تا در را 

 باز کردم برگشتم و گفتم.

 _ یعنی چی دختر پیش کش میکنه؟

 _برو تو فضولی نکن.

وره این حسادت چه بود؟! این حس چه بود؟! این خ

چه بود در وجودم. پوشیده بودم اما همانجا ایستاده 

بودم. تقه ای به در زد، در را باز کردم، با دستش هولم 

 داد.

 _یارو دید داره برو عقب روسری سرت نیست.

سرم را تکان دادم و روسری ام را برداشتم سرم 

انداخت، با لحن بدی نگفت، مطمئنا چون من حساس 

 بودم تذکر داد.



 

Romanzo_o 1218 

 _بهت میاد، پسندیدی؟

 _نمیدونم.

 نگاهی به صورتم کرد و لبخندی زد.

 های پیشنهادی مسیحه؟_فکرت پیش خاتون

 نگاهش کردم.

 _بیا، چیز دیگه ای هم پسندیدی؟

 _نه.

میدانست ذهنم درگیرش شده است و او داشت از این 

برد. حتی خرید را کش داد. لباس ست کار لذت می

ایی که برای من و خودش انتخاب نخرید اما لباسه

 کرد، هارمونی رنگی هایشان یکی بود.

 _تمومه؟
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 _بله، اومم، گوشت بگیریم برای کباب؟

 با انگشت شصتش گردنش را خاراند.

 _ نمیدونم این ساعت بازه به نظرت؟

 _نمیدونم.

 123سوئیچ را انداخت سمتم.

 _تو بشین من یه زنگ بزنم.

 شد و تا قطع کرد آدرس داد.درحال صحبت سوار 

 _بشین بیام.

 کمی بعد با دستی پر آمد.

 _گفت آماده ان فقط بزنین به سیخ.
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بانو را فرستاده بود بخوابد و حاال داشت برای ماه

جمع و جور کردن و به سیخ زدن گوشت ها کمکم 

 میکرد.

 _خوبه اینجوری؟

 _بله.

گونه ام در آن وضعیت ناگهان خم شد و بوسه ای به 

 زد، نگاهش کردم.

 _خیلی متمرکز شدی رو اون میوه ها.

 _نه فکرم مشغول بود.

 _مشغول خاتون ها؟

 _نه!
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پشت سرم ایستاد و سرش را خم کرد و دوباره گونه 

 ام را بوسید.

_تو این سالها کسی نبوده، میگم چون حس میکنی 

حق داری بدونی. یسال اولی که نارملیا و امیرواال... 

خوب نگشتم، انتقامم از زن و زن جماعت بود، اما با 

اهلش، نه کسی رو اغفال کردم نه زندگیش رو نابود، 

اما یه جا خسته شدم. همونجا تموم شد فقط نفرت 

 موند و نفرت.

برگشت سمتش انتظار نداشت. سرش را عقب برد و 

 با دقت نگاهم کرد. 

 _از منم متنفری؟

 نگاهم کرد.

 وسیدمت ناراحت شدی؟ _ از اینکه ب
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 سوال را با سوال جواب میداد. آن هم چه سوالی؟! 

 _اول من پرسیدم.

 _نه !

نه به جواب ندادن نه به این رک گفتن. خواستم 

 برگردم اما اجازه نداد.

 _جواب من؟

 خجالت میکشیدم، اما جواب دادم. 

 _نه! 

 لبش به خنده باز شد اما جلویش را گرفت.

 _ خوبه.

تا تمام شدن کارها پا به پایم ایستاد، به اتاق که رفتیم 

 دلم میخواست دوش بگیرم، اما معذب بودم.
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 _نمیخوابی؟

 _شم... تو بخواب.

 _ تو میخوای چیکار کنی؟

 _دوش بگیرم.

 _بیام کمک؟

 _مگه میخوام چیکار کنم؟

 خندید. دیدم رفت خیلی راحت روی تخت نشست.

ر نیست کاری کنم اگه بخاطر _نگاه من خستما قرا

 من میری حموم.

حتی برنگشتم سمتش، سریع رفتم داخل حمام، قلبم 

بوم بوم میزد. دوش گرفتم و بیرون آمدم اما لباس 

هایم سر جایش نبود، از لباسهایی که خریده بودیم، 
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یک دست آورده بودم بپوشم اما نبود، حوله و... تی 

 شرت امیرمسعود! 

ن کردم و عمدا پشت در ایستادم و تیشرتش را به ت

 صدایش کردم.

 _امیرمسعود.

 _هومم؟

 _بیداری؟

 _نه.

 _شلوار من رو میدی؟

 خواب آلود گفت. 

 _لباس گذاشتم برات.
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با حرص از حمام بیرون آمدم. نگاهی به اطراف کردم 

اما لباسها و خریدها نبود. مثل پسر بچه ها بود. رفتم 

و گوشه ی تخت نشستم و پتو را کنار زدم. زیر پتو 

رفته و نرفته چرخید سمتم و دستش را دورم حلقه 

 کرد. 

 _عافیت باشه نگاه خانم.

 _چرا لباسهام رو برداشتی؟

 لختی؟_االن مگه 

سرش را نزدیک تر آورد و بینی اش را روی گردنم 

 گذاشت.

_میخوام ببوسمش اما هشیار هم نیستم حیفه مزه اش 

 رو نفهمم.
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مثل مجسمه سرجایم بودم، حتی میلیمتری تکان 

خورد ش که به گردنم مینخوردم، نفس های منظم

نشان از به خواب رفتنش بود. من هم با همان نظم 

 وابم برد. نفس های او خ

بود که اتوماتیک بیدارشدم. با شوق پیک  7ساعت 

نیک رفتن از جایم پریدم اما دست امیرمسعود دورم 

بود اجازه نداد. در تالش برای بلند کردن دستش بودم 

 که بیدار شد و حلقه را محکم تر کرد.

 _چته؟

 _برم ماهی جون رو بیدار کنم.

 _فعال پسر ماهی جون رو بیدارکردی.

 _دیر میشه.
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 بینی اش را به شانه ام مالید.

 _ساعت چنده؟

 _هفت.

 سرش را بلند کرد، قیافه اش واقعا دیدنی بود.

 _بخواب، فعال زوده.

 _نه نه لطفا بخدا دیر میشه.

 _بچه ای مگه؟

 _مگه فقط بچه ها پیک نیک دوست دارن؟

 خندید، سرش را جلو آورد.

 _یه بوس بده برو. 

 _چرا برای همه چی بوس میخوای؟ 

 _چقدر هم تو هالک بوس کردن منی. 
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و سرش را نزدیک آورد و محکم گونه ام را بوسید و 

حلقه ی دستش را باز کرد. به سمت سرویس رفتم 

 برای شستن دست و صورتم صدایم کرد. 

 _بله؟ 

به روی شکم دراز کشیده بود و سرش روی دست 

 یکرد از گوشه ی چشمش. چپش بود، داشت نگاهم م

 _خوشتیپی. 

تا این را گفت نگاهی به خودم کردم، پاهایم برهنه 

بود، فقط یک تیشرت تنم بود، پریدم داخل خندید، از 

 گوشه در گفتم. 

_لباسهام رو بذار روی تخت خودت هم برو بیرون 

 لطفا من لباس بپوشم.
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 ادر آینه به خودم نگاه کردم، خجالت کشیده بودم ام

خوشحال بودم. آخرین باری که با این همه هیجان از 

خواب بیدارشده بودم را به یاد نداشتم. ته دل دوست 

داشتم در اتاق باشد، خودش میتوانست کمک کند این 

خجالت من بمیرد، دوست داشتم راحت باشم. 

دانم کم کم داشتم از عذابی که بابا و اختر و یا نمی

میشدم چرا که با حتی مسیح به ما داد ممنون 

امیرمسعود همه چیز خوب بود. لباس زیرهایم را که 

دیشب شسته بودم به تن کردم و بیرون رفتم، خبری 

از لباسهایم نبود و او هنوز روی تخت بود. نگاهی به 

اطراف کردم و بعد رفتم سراغ کمدهایش، باالخره 

 پیدایشان کردم.
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 زمخواب بود، سریع لباس عوض کردم، به سمت لوا

آرایشی ام رفتم، دیگر همیشه یک کیف لوازم آرایشی 

همراهم بود. آرایش کردم، خیلی با دقت سایه زدم 

شد بیشتر به چشم دانستم دوست دارد، باعث میمی

هایم نگاه کند. خواب خواب بود بیدارش نکردم به 

 سراغ ماهی جون رفتم.

 _صبح بخیر.

 _صبح توام عروس خانم.

 لبخندی زدم.

 122شید که قراره بریم یه پیک نیک خانوادگی._پا

 _امیرمسعود؟
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_خوابه بیدارش میکنم، اومدم کمک کنم شما حاضر 

شین. کاش شیرینی درست میکردم، دیشب اصال یادم 

 نیفتاد.

 _میخریم.

کمک کردم لباس عوض کرد، ضد آفتابم را برایش 

 آوردم تا به صورت و دستش بزند.

 شده؟_چرا نگفتین تموم 

 _یادم رفته.

 _چی تموم شده؟

 امیرمسعود دم در این را پرسید.

 _ضد آفتاب ماهی جون.

 امیرمسعود جلو آمد، تیوب را دستش گرفت.
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 _معذرت میخوام، فردا میگم برات بیارن.

او واقعا نسبت به مادرش خیلی مودب و با مالحظه 

 بود.

_خوشگل کن ماهی جون عروست کلی وقت 

 گذاشته. نباید کم بیاری. 

 االن غیر مستقیم به من میگفت خوشگل.

_سن و سالی از من گذشته، زیبایی نگاه هم ذاتی با 

 آرایش نیست. 

سرخوش از تعریف ماهی جون و نگاه خیره ی 

 امیرمسعود. 

 _نگاه لطفا بیا، نمیدونم لباسهام رو کجا گذاشتی.
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همانجا روی صندلی بود، تازه او بود که قایم کرده 

 بود لباسها را نه من.

 _میخواین آرایشتون کنم؟

 _حوصله ات سر نره؟

_راستش کارم خیلی خوب نیست، االن نورا بود 

 خیلی بهتر میتونست اما تالشم رو میکنم.

 رژ قرمزی که برایش زدم تیر آخر بود.

 _دوست دارین؟

 _خیل...

بلند امیرمسعود که داشت صدایم میکرد باعث صدای 

شد بنده خدا حرفش را نصفه بگذارد و بگوید بروم 
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سراغ امیرمسعود. روی تخت نشسته بود و زل زده 

 بود به تخت.

 _چیشده؟

 _کجایی؟

 _کار داشتم.

 نگاهی به صندلی کردم.

 _لباسها روی صندلی.

 _بیا اینجا شما.

 کنارش نشستم.

 _کجا بریم؟

 شانه ام را باال انداختم.

 _یه جای خوشگل.
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 _به خوشگلی خودت باشه یانه؟

 _نمیدونم، هیچ وقت فکر نکردم خوشگلم.

 جلوتر اومد.

 _چرا؟

 _نمیدونم.

 آهی کشیدم.

 ی ما ممنوع بود._خوشگل بودن هم تو خونه

 اخم کرد.

_تو خونه من هرچقدر خواستی میتونی خوشگل 

 باشی.

نزدیکم بود، جلوتر رفتم و بوسه ای با ترس و سرش 

 آرام به گونه اش زدم. لبخند عمیقی زد.
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_هومم، پس باید چپ و راست خوشگل نثارت کنم 

 تا بوس بدی.

خندیدم بلند شدم، لباسها را از روی صندلی برداشتم 

 و به سمتش گرفتم.

 _تو از اون مردک پول گرفتی؟

 _کدوم مردک؟

 _شوهر سابقت؟

 مهریه و نفقه منظورت؟_

 سرش را تکان داد.

 _قسط بندی شد، یه ماه بیشتر واریز نکرد.

 _چقدر بود؟

 _چطور؟
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 _پسش بدم!

_هنوز تو حسابمه، بهش دست نزدم. مهدی چیزی 

 گفته؟

 از روی تخت بلند شد.

 _نه همینجوری.

 _این نمیتونه همینجوری باشه. چیشده؟

 برو پایین به حنا و ماه بانو_گفتم که نگاه همینجوری 

 هم بگو آماده شن.

 _اما من جواب میخوام.

 _اول صبحی اعصابم رو خورد نکن نگاه.

 _من فقط یه جواب خوا...

 _و من نمیخوام جواب بدم، برو پایین.
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نمیتوانست بیست و چهارساعت روی خشمش کنترل 

 هداشته باشد. مانتو و کیفم را برداشتم و بیرون رفتم. ب

ماهی جون کمک کردم به طبقه ی پایین برویم. نورا 

زنگ زد و گفتم آماده باشند خبر میدهم، اما نه سراغ 

 ماه بانو رفتم و نه حنا.

 _چیزی شد؟

 لبخندی زورکی زدم.

 _نه، بگم ماه بانو براتون قهوه بیاره؟

 _نه دیره، کو ماه بانو و حنا؟ 

م آمد، اما مهبرگشتم به سمتش، لباسهایش به او می 

 نبود دیگر.

 _نمیدونم.
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 _نگفتم صداشون کن.

 مگر من مخبر او بودم. 

ماه بانو نمیخواست بیاید، اما امیرمسعود مجبورش 

کرد، وسائل را در ماشین چید، به ماهی جون کمک 

کردم صندلی جلو بنشیند و خودم پشت سرش 

 نشستم.

 عینک آفتابی اش را به چشم زد و رو به من گفت.

 _گفتی کجا بیان؟

 _بله، منم همونجا پیاده میشم.

 طلبکار گفت. 

 _چرا اونوقت؟

 _آرمان نمیتونه طوالنی رانندگی کنه.
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 _خواهرت بشینه.

 نگاه از آینه اش گرفتم و گفتم. 

 _گواهینامه نداره.

حنا: اینجوری جای ما هم باز میشه، اصال نیمشه 

 اینجوری نشست.

این ماشین جایش تنگ بود؟! شوخی میکرد؟ در 

 چیزی در جوابش نگفتم.

 _منم میخوام گواهینامه بگیرم.

 امیرمسعود در جوابش گفت 'بعد کنکورت'.

 _برام ماشین میخری؟ بهم قول دادی.

حس میکردم متوجه شد چیزی بین من و امیرمسعود 

درست نیست به عمد داشت اینطور با او صحبت 
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دزفری ام را بیرون آوردم و کرد. بی توجه به او هنمی

در گوشیم گذاشتم، دیدم که امیرمسعود دید. صدای 

 آهنگ را هم زیاد کردم.

تا چشمم به ماشین آرمان خورد، سریع از ماشین پیاده 

شدم، پشت سرم امیر مسعود پیاده شد، دستم را از 

 پشت سر گرفت.

 _چه خبرته وایسا نگه داره.

 _نگه داشت. 

ستش بیرون کشیدم و به سمت ماشین بازویم را از د

رفتم. آرمان با تعجب نگاهم کرد. آرام گفتم 'پیاده شو 

من میرونم'. تیزتر از این حرفها بود که متوجه نشود 

 بخاطر امیرمسعود گفته ام.

 _تو چطور راننده ای هستی نمیتونی بری تو جاده؟
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آرمان معذب دستی به گردنش کشید، بخاطر من 

بگوید. هرچند من فقط گفته بودم نتوانست چیزی 

تواند رانندگی کند. بی توجه به او طوالنی مدت نمی

 سوار شدم و صندلی را تنظیم کردم.

 نورا: چیشده؟

 _هیچی، خانم جون اونجا راحتی؟

 _من راحتم، انگار تو ناراحتی.

آرمان که نشست راه افتادم، دنبال امیرمسعود میرفتم، 

دانستم کالفه میرفتم، میعمدا با سرعت کم 

 125شود.می

_به پای ماشین اون نمیرسه، ولی آبجی میتونی یکمم 

 تند بری.
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 _خوبه.

 نورا بلند خندید.

 _چیه؟

 رفتیم میخواستی زهرمارمون کنی._خب نمی

 _بسه نورا.

 آرمان جلو آمد.

 _چیزی شده چیزی گفته؟

مهریه و _نمیدونم مهدی چی گفته بهش، بهم میگه 

 نفقه چقدر گرفتی ازش پس بدم.

 نورا: خب؟

 _هرچی بهش میگم چی گفته، جواب نمیده.

 _سر این قهر کردی؟
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 _قهر نکردم!

 _معلومه.

عصبانی از دست نورا سرعتم را بیشتر کردم حتی 

امیرمسعود را هم رد کردم. رد شدن ما همان زنگ 

 کنم.زدنش به آرمان همان که بگوید سرعتم را کم 

 _گفت یواش برون.

نورا: نگاه تو با شوهرت مشکل داری، مارو به کشتن 

 نده.

سرعتم را کم کردم اما چیزی نگفتم، نورا بیشتر از 

 امیرمسعود عصبانی ام میکرد.

جای خصوصی و خوبی بود. ماشین را کنار ماشین 

امیرمسعود نگه داشتم. خانم جان پیاده شد و به سمت 
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رای سالم علیک، ماشااهلل خانم جان خانم ادیب رفت ب

از لحاظ سن و سال از ماهی جون بزرگتر بود اما جز 

 توان گفت مشکل دیگری نداشت.کهولت سنی می

 _آرمان بیا کمک.

 _منم اینجا وایستادم.

 _من مثل شما بلد نیستم دستور بدم.

دستش را روی سبد گذاشت، عینکش را باال دهد 

 ت.روی پیشانی اش نگه داش

 _من دستور دادم؟

توجهی نکردم دوباره با تشر آرمان را صدا کردم، 

آرمانی که بار قبل هم وقتی دید امیرمسعود کنارم 

 کند سرجایش ایستاد و نیامد.ایستاد و صحبت می
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_اینو پهن کن، برای ماهی جون صندلی بذار، برای 

خانم جون هم اون بالشتک کوچیک رو از صندوق 

 بیار پاهاش اذیت نکنه.عقب ماشینت 

سرش را تکان داد و رفت خواستم یکی دیگر از 

 وسیله ها را بردارم دوباره بازویم را گرفت.

 _نگاه گفتم خوشم نمیاد قهر کنی؟

 _من اگه قهر بودم االن اینجا نبودم.

 _پس این رفتارها چیه؟

_چیکار کنم؟ شما بگین چطور باید رفتار کنم، نفس 

 بکشم منم...

 دستم را کشید نزدیک تر شدم، عصبانی نگاهم کرد.

 _چته؟
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 _من یه سوال ساده پرسیدم اما...

 _مگه با من ازدواج نکردی اینها رو حل کن...

_قرار نبود به همسر سابق من باج بدی، یا... منتظرن، 

 کسی صبحونه نخورده.

 _به درک، یا چی؟

 _امیر؟

برگشتم به سمت کسی که صدا کرد. حنا بود! دیگر 

 میگفت امیر؟ مثل نارملیا! 

 _چیه ؟

 _نمیای؟

 قبل از امیرمسعود من جواب دادم.

 _داریم وسایل هارو میاریم، بیا توام کمک کن. 
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_وایستادین حرف میزنین کجا وسایل میارین؟ یه 

 دفعه میگفتین ما نیومدیم.

  ها را برداشت و دستش داد.امیرمسعود یکی از وسایل

_بیا این رو ببر در مورد چیزی هم که بهت ربطی 

  نداره حرف نزن.

 حنا از دستش گرفت و گفت.

 _من رو آورردی حال و هوام عوض شه.

 امیرمسعود با همان لحنش گفت.

 _این هوا این تو برو عوضش کن.

 حنا با دلخوری رویش را برگرداند.

اس روش رو برمیگردونه میره، توام _میبینی این بچه 

 بچه ای؟
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 _دقت کنی روبه روت ایستادم.

 _نوع قهر تو بدتره از حناست.

 _من قراره همیشه با حنا مقایسه بشم؟

  سرش را پایین آورد و در گوشم گفت.

_نمیخوام سر رات سبز شه؛ دفعه ی قبل زر میزد 

ازش پول گرفتی و نامادری و پدرت همه ی وسایل 

های خونه اش رو برداشتن و از این داستان ها 

 خواستم ببینم چقدره بهش بدم شرش کم شه.

 نفس عمیقی کشیدم.

 _این رو صبح هم میتونستی بگی بدون اوقات تلخی.

در مورد مهریه و نفقه مهدی حقی نداشت اما در 

مورد وسایل خانه حق با او بود. اما حاال که فکرش را 
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ن دو را یر به یر حساب کند، پس میکردم میتوانست ای

 نیازی نبود پولی به مهدی بدهد.

 زهرمار رو  _میشه حاال اخم و تخم نکنی و روزمون

 نکنی؟ کدوم هیچ

  نفسم را بیرون دادم به گردنش خورد.

 _بدو جواب بده نگاه میخوام ببوسمت.

 _یه خواهشی دارم.

 با همان فاصله نگاهم کرد.

  _سرم داد نزن.

  گونه ام را بوسید.

  _بریم خوشگله.

  سبد را برداشتم از دستم گرفت.
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_اوال سنگینه، دوما بهت گفتم خوشگل نمیخوای 

  ببوسیم.

 _نه.

 بقیه سمت به و برداشتم را ها میوه کوچک سبد 

 اب. شود حل مشکل انگار منتظربودند همگی. رفتم

 آمدن با کردند نگاه سرم پشت به منتظر دیدنم

 .شد راحت خیالشان امیرمسعود

خیلی سریع همه چیز را مرتب کردن، بقیه هرچه 

دستشان بود فقط گذاشته بودند روی زمین. سفره ی 

کوچکی برای صبحانه پهن کردم. امیرمسعود به ماه 

بانو اجازه ی کمک نداد و خودش به تنهایی کمکم 

کرد. حس میکردم ما میزبان بودیم برای همه. اینکه 

میکرد اینکه با ماه بانو مثل خدمتکار برخورد کمکم 
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نمیکرد از نظرم نشان از شخصیت و قلب بزرگ او 

 بود. با وجود اخالق تند و تیزی که داشت. 

ماه بانو بیشتر در سکوت خانم جان و ماهی جون را 

همراهی میکرد. ماهی جون به اندازه ی من خوشحال 

هرکدام  بود چرا که هم صحبت داشت. حنا و نورا هم

داشتند با گوشی هایشان بازی میکردند با این تفاوت 

که حنا چیزی در گوشی اش به امیرمسعود نشان 

میداد. خبری از آرمان نبود که باالخره صدایش را 

 شنیدم.

 _آبجی؟

 _جانم؟

 _بیا یه لحظه.

  از جایم بلند شدم. داشت با شیطنت نگاهم میکرد.
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   _چیه؟

 ت اما..._سورپرایز دارم برا

126 

به جای ادامه دادن خیز برداشت و از روی زمین بلندم 

  کرد، جیغی زدم و او من را چرخاند.

  _آرمان میفتم ولم کن.

 .گذاشت زمینم روی امیرمسعود" آرمان بسهبا صدای "

  .زدم بازویش به آرام میخندید من به داشت

 _دیوونه.

 گونه ام را بوسید.

 دارم._برات یه هدیه 

 _سکته دادنم؟ 
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 _خدا نکنه.

دستم را گرفت و گفت بیا. کنجکاو دنبالش رفتم و او 

ایستاد و پشت سرم رفت و دستش را روی چشم 

  هایم گذاشت.

 _چیکار میکنی میفتم.

_بده دستت رو به من ببینم این بچه ی خواهرت داره 

 چیکار میکنه.

حس  ندیدمش اما صدایش را شنیدم و بعد دستش را

کردم که دست من را گرفت. آرمان همچنان دستش 

 روی چشمم بود و دست من در دست امیرمسعود.

 _آروم قدم بردار نگاه بیفتی گردن آرمان رو میشکنم.
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نمیدانستم جدی میگوید یا شوخی اما خندیدم.ک و 

 آرمان خطاب به او گفت. 

 _گردن من از مو باریکتره جلوی آبجی خانمم.

اجازه ی ایستادن داد و آرمان آرام دستش را باالخره 

برداشت. چشم هایم را باز کردم و چند بار پلک زدم 

اول چیزی ندادم اما چندثانیه بعد با دیدن تابی که بین 

 دو درخت وصل شده بود جیغی زدم.

 _آرمان!

با شوق برگشتم سمتش و دستم را دوز گردنش حلقه 

 کردم.

  _مرسی عزیزه دلم.

 ند سرش را تکان داد.با لبخ
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 _از کجا آوردیش؟

_دیروز که گفتین میریم بیرون رفتم خریدم. سیزده به 

 در یادم رفته بود. 

گونه اش را بوسیدم نگاهم به امیرمسعود افتاد که 

دستش را به هم گره کرده داشت ما را نگاه میکرد. 

نورا داشت از ما فیلم میگرفت و حنا هم پشت سرش 

بچه ایً؟!" را حنا گفت. اما این حسرت بود. "مگه 

بچه گی بود برایم هیچ وقت وقتی بچه بودم نتوانستم 

بودم سوار تاب شوم. این را آرمان یکبار بدون اجازه 

 که دفتر خاطراتم را خوانده بود فهمیده بود و حاال...

رفتم و رویش نشستم آرمان خواست بیاید دنبالم اما 

ت. خودش به سمتم آمد امیرمسعود شانه اش را گرف

پشت سرم ایستاد. بند تاب را گرفت و به عقب کشید 
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قبل از رها کردن و هول دادنم خم شد و در گوشم 

 گفت.

_من شدیدا حسودم، حواست باشه این بغل های از 

 سر خوشحالیت رو فقط پسر خواهرت نکن.

لحنش فقط حسادت داشت نه چیز دیگری، تا رهایم 

م. اما در عرض چند ثانیه عادت کرد دوباره جیغی زد

کردم خیلی زیبا بود به زیبایی چیزی که تصورش را 

داشتم نبود بلکه خیلی زیباتر. چشم هایم را بستم و 

در سرزمین رویاهایم پرواز کردم. روزی اگر بچه ای 

داشتم به قیمت روزهای عمر و زندگی هم که شده 

دم افرصت بچگی کردن را از او نمیگرفتم. اجازه مید

تا هرجا که دوست دارد بچگی کند، من بودم، تمام 
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درد ها و رنج ها را به جان میخریدم اما بچگی را از 

 او نمیگرفتم. 

با دست های امیرمسعود که دور کمرم حلقه شد از 

 دنیای رویاهایم بیرون کشیده شدم.

 _چرا نگه داشتی؟

 _بسه دیگه سرگیجه میگیری.

گرفت؟! دستم را میبا تاب بازی کسی سرگیجه 

گرفت. به نورا و حنا گفت اگر دوست داشته باشند 

میتوانند سوار شوند. نورا از خدا خواسته گوشی اش 

را به آرمان داد فیلم بگیرد و به سمت تاب آمد. 

لباسش خیلی زیبا بود، کاله قشنگی هم به سرش 

گذاشته بود مطمئنا تصویر قشنگی میشد. امیرمسعود 

 د هولش بدهد.گفت اگر بخواه
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_نه میخوام بذارم تو پیج شرکت نمیخوای که حرف 

  دربیارن رئیس شرکت رفته تاب بازی با کارمندش.

 خندیدم.

 _بریم ما ناهار رو آماده کنیم تا بچه ها بیان.

سرش را تکان داد. وقتی داشتم از کنار آرمان رد 

  میشدم دوباره گونه اش را بوسیدم.

 ه._مرسی عزیزه دل خال

 دستم را روی گونه اش گذاشتم.

_تو بهترین هدیه ی زندگی مایی. هیچ وقت این رو 

 فراموش نکن هیچ وقت هم بهش شک نکن.

احساساتی شد و حتی چشم هایش پر شد. با لبخندی 

 جدا شدم. امیرمسعود دوباره دستم را گرفت.
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 _همه ی تالشت رو برای حسادتم بکن.

 _قصدم این نیست.

  منم مثل آرمان باش._پس با 

 با تعجب نگاهش کردم.

 _آرمان بچه ی خواهرمه.

_منظورم اینه مهربون. البته که هیچ وقت دوست 

 نداشتم بچه ی خواهرت باشم.

با ناراحتی پرسیدم 'چرا؟' شاید خانواده ی عجیب ما، 

شد او این شاید نبودن پدر و مادر آرمان باعث می

 حرف را بزند.

همچین خوشگل خوشمزه ای زنم باشه _ترجیح میدم 

  تا خاله ام.
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حدس من چه بود، فکر او چه؟! با خجالت لب هایم 

 را روی هم فشار دادم. اشاره اش به لب هایم بود. 

آتش را روی منقل درست کرد و من کباب ها را بردم 

کنارش. منقلش پایه داشت و این باعث میشد طبیعت 

 آسیب نبیند.

 .اینجا بیا نیست._کافیه دیگه جا 

نگاهش کردم منظورش را متوجه نشدم. دستش را 

دراز کرد و من را کشید جلویش دستش را دور کمرم 

حلقه کرد و کف دستش را روی شکمم گذاشت. با 

دست دیگرش که بادبزن دستش بود روی کباب ها را 

 باد زد.

 _زشته.



 

Romanzo_o 1262 

_فاصلمون زیاده، تو که تاب بازیت رو کردی بذار 

 ذت پیک نیکم رو ببرم.منم ل

اگر لذت بردنش از پیک نیک این بود، پس باید 

  سکوت میکردم، او همسرم بود.

 _ سیرمیشیم با اینها؟

 _من یکمم تو رو میخورم.

 خندیدم.

 _مگه بره ام؟

_اومم، دسر بیشتر بهت میاد بخاطر طعم 

 127شیرینت.

  شالم را باز کرد، انداخت روی دوش خودش.

 نیست این اطراف. _کسی
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آب دهانم را قورت دادم. خم شد، نفسش به گردنم 

میخورد کامال حسش کردم و به لحظه ای نکشید که 

لبش روی گردنم بود. اول بوسید طوالنی ، چشم 

بستم و دستم را ناخوداگاه باال بردم و روی سرش 

گذاشتم و سرم کمی فاصله دادم تا گردنم کامال باز 

بوسه ی طوالنی گردنم را به دندان باشد. بعد از یک 

گرفت و خواست گردنم را بمکد اما سرم را عقب 

 کشیدم.

   _قرمز میشه زشته.

  دوباره سرش را جلوتر برد و بوسه ای دیگر زد.

_گردنتم خوشمزه اس، من هیچ وقت اشتباه حدس 

 نمیزنم.
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لب هایم را روی هم فشار دادم تا کمی آرام نفس 

 م از بوسه اش. بکشم. سرخوش بود

 _اینها پختن بذار ظرف رو بردارم.

دستش را باز کرد و من ظرفی که آماده کرده بودم را 

برداشتم. کمکم کرد تا کباب ها را با نظم از سیخ 

بکشم. ردیف بعدی را که چید دوباره خواست بروم 

  سرجای قبلی ام بایستم.

 _میخوای یه ویال بخریم؟ 

 _ویال؟

_آره یه همچین جایی تو دوست داری مطمئنم بچه 

هامونم یه جور بار بیاری که دوست داشته باشن. 

 ویالی پدریم دست عمومه. 
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بچه هامون؟! او به همچین چیزی فکر میکرد و 

برایش برنامه داشت از این بابت راستش خوشحال 

 بودم. نوع زندگی ای که تصور میکردیم شبیه بود.

 _فکر خوبیه.

 اون قسمتش که بچه هامون ، اونجاش هم خوبه؟_

 _اوهوم.

_بچه ها رو عمو لک لک نمیاره در جریانی که 

 خوشگله.

 چیزی نگفتم؛ اما او بیخیال نشد.

 _هومم؟
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سرم برگشت سمتش. خواستم چیزی بگویم اما 

صدای چیک عکسی نگاهمان را به سمتش جذب 

  کرد. نورا بود از ما عکس گرفت.

 یکنی؟_چیکار م

 شانه اش را باال انداخت.

 _عکس میگیرم نمیبینی؟

سری تکان دادم و خواستم دست امیرمسعود را از 

  دور کمرم باز کنم اما اجازه نداد.

 _بذار برم پختن اینها.

دستش را باز کرد. آرمان باالخره پیدایش شد و به 

کمک امیرمسعود آمد؛ حنا هم به سمتمان آمد. کنار 
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ایستاد. نورا سریع به سمتم آمد و آرام  امیرمسعود

  "چشه؟ دختره اینگفت "

 _نمیدونم، یکم...

 _به ادیب عالقه داره؟

_فکر کنم. نمیدونم امیرمسعود میگه مثل دخترم 

 بزرگش کردم.

 _دختره یه مدل دیگه برداشت کرده.

 _فکر کنم.

نورا سقلمه ای زد و من نگاهی دیگر به حنا و امیر 

کردم، حنا دستش را دور ساق دست او حلقه مسعود 

  کرده بود.

 _بریم سفره بچینیم.
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 _تنهاشون میذاری؟

 _دارن کباب درست میکنن، چیکار کنم؟

گردش بسیار خوبی بود. میشد رفتارهای حنا را نادیده 

گرفت، هرچه باشد کم سن و سال بود حس و 

 احساس امیرمسعود هم مشخص بود.

 رت بشین نه ور دل من._پاشو برو پیش شوه

 _دیگه سفره پهن شد.

نورا: شوهر خواهر زشت نیست در دوران شیرین 

 نامزدی از نامزدت دور باشی؟

نیشگونی که گرفتم هم تاثیری روی نورا نداشت. 

ماهی جون هم حرف او را تایید کرد و گفت بلند 

شوم و پیش او بنشیم. حاال بین او و آرمان بودم. نگاه 
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به نورا کردم اما او بیخیال شانه اش را باال عصبانی 

 انداخت.

برای آرمان گوجه هایش را پوست گرفتم، برعکس 

من نه پوستش را میخورد نه سیاهی هایی که براثر 

کباب شدن روی گوجه بود. ساالدش را جدا درست 

  کرده بودم سس نمیخورد.

 _همه ی خوش خدمتی ها هم برای آرمان خانه.

 بدغذاست.آرام گفتم 

  _منم.

لبخندی زدم. تکه ای نان برداشتم لقمه ای گرفتم و 

دستش دادم. او که فکر کرده بود به حرفش اهمیت 

نداده ام داشت طلبکار نگاهم میکرد اما با گرفتن 

 ای سمتش لبش به لبخند باز شد.لقمه
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اما بیخیال نشد منتظر ماند تمام لقمه هایش را من 

ه متوجه شدند اما خودشان را بگیرم. مطمئن بودم هم

 بی توجه نشان دادند.

بعد از ناهار برای خانم جان و خانم ادیب جایی 

درست کردم تا دراز بکشند ، هرچه به ماه بانو گفتم 

او هم دراز بکشد اما قبول نکرد. نورا گفت میرود 

داخل ماشین دراز میکشد. امیر مسعود دستم را گرفت 

 و گفت برویم قدم بزنیم.

 _منم میام.

حنا را نگاه کردم. چیزی نگفتم و امیرمسعود با سر 

تایید کرد. دستم را در دستش گرفته بود. ته دل 

دوست داشتم حنا همراهمان نیاید. کاش ماه بانو 

 میگفت و او را متوجه میکرد کارش درست نیست.
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 _دست منم بگیر میترسم بیفتم.

 امیرمسعود برگشت سمتش.

 ش دست نگاه رو نگرفتم._برای نیفتادن

 _پس واسه چی گرفتی؟

امیرمسعود جوابش را نداد دستش را گرفت و کمکش 

کرد به سمتش بیاید. یکی دو قدم جلوتر از من رفتند 

 و من ایستادم.

 _چیشد نگاه نمیای؟

 _من ناهار سنگینم کرده میرم پیش بقیه تو با حنا برو.

میخواستم با حنا برم _من میخواستم با تو برم، اگر 

 میگفتم حنا بیا بریم قدم بزنیم.
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اما دو نفر را هم نمیتوانست باهم مدیریت کند، یا باید 

 بود یا من.حواسش به او می

 _بعدا با من میریم.

توجهی نکردم و برگشتم راه آماده را. به سمت ماشین 

رفتم نورا پاهایش از در آویزان بود و روی صندلی 

 بود.دراز کشیده 

 _چیشد؟

 _هیچی؟

 _برای چی عصبانی هستی؟

 _نیستم.

 _هستی خواهر من، عصبانیت توام این شکلیه خب.

 روی صندلی جلو نشستم.
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 _شوهرت کو؟

 _با حنا رفت.

 خندید.

 128_به حنا حسادت کردی؟

مشکل همین بود، زد به خال به حنا حسادت میکردم. 

باشد، در زندگی ام نمیخواستم نزدیک امیرمسعود 

حسادت را تجربه نکرده بودم که حاال به لطف حنا آن 

 هم نصیبم شد.

 _خاک تو سرت نگاه.

 با تعجب برگشتم بهش.

_آخرش شوهرت رو به یه دختر بچه ببازی واقعا 

 برات متاسف میشم.
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 _چیکار کنم، حنا رو دوست داره و...

 _مگه نمیگی دخترشه؟

 دیدتش االن که.._شاید یه زمانی بچه می

_چرت نگو، تو یه زنی، تازه یه بارم ازدواج کردی، 

بلد نیستی چطور جذب خودت بکنیش؟ تازه هیکل و 

 چهرت هم کلی کمکت میکنه.

 متاسفانه بلد نبودم!

_من جای تو بودم االن اونی که برگشته بود حنا بود 

 نه من.

 _امیرمسعود هم باهاش رفت برنگشت.

 مطمئنم. _خودت فرستادیش
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ی  بین دو درست بود! سرجایش نشست، از فاصله

 صندلی سرش را جلو آورد.

_با دلیل اینکه زن ادیب شدی کاری ندارم، با اینکه 

ازش خوشم نمیاد هم کاری ندارم. اما... تو همین 

چند برخورد خانوادگی که داشتیم معلومه مرده 

 ززندگیه، به قول خودت مرد حرفش، مردتر از خیلی ا

مردهایی که ما دیدیم، اینو خودت هم گفتی، پس 

حاال که تو این موقعیتی، عن بازی در نیار، حواست 

به زندگیت باشه، دیدم چه طوری بوسیدت، فقط 

هوس نبود، اونم داره جذبت میشه، َپس نزن این 

حسش رو، شما اول ازدواج کردین بعدش دارین 

 جذب هم میشین. اوفف چقدر حرف زدم.
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ت، اهل نصیحت کسی نبود. نهایتش چند حق داش

جمله بود. خواستم بگویم من به نارملیا حسادت 

 نکردم اما حنا...

چشمم به حنا و او خورد که برگشتند، نورا نگاهم را 

 دید، به دستم زد و گفت.

 _بپر پایین، برو.

 _بهش گفتم ناهار خوردم سنگین شدم و...

رصد فهمیده _میری و اونم میفهمه زر زدی که صد د

 ختم روزگاره.

 _ضایع نیست...

_ضایع باشه، اتفاقا میگیره حال نمیکنی حنا رو 

 بچپونه وسط دوتاتون  برو دیگه.
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عمال هولم داد، پیاده شدم و هرچند سخت بود اما 

آرام آرام به سمتشان رفتم. دست حنا هنوز دور ساق 

 دست او بود.

 _سنگینیتون رفع شد نگاه خانم؟

حنا از طعنه ی کالم او لبخندی زد. لبخندی که واقعا 

 برایم حرص دراور بود. 

 _آره، االن میشه دوتامون بریم؟

شاید از حسادت بود شاید از حرص لبخند حنا بود 

که با تاکید گفتم دوتامون، نگاهم کرد، انگار 

میخواست بگوید نه اما نهایتا سرش را تکان داد. 

 دستش جدا کرد. دست حنا را از دور ساق

 حنا: من اینجا تنها چیکار کنم همه خوابیدن؟
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 _توام بخواب.

دستم را نگرفت فقط کنارم راه رفت. کمی که جلوتر 

 رفته بودیم باالخره پرسید.

 _به حنا حسادت میکنی یا باهاش کنار نمیای؟

 _نمیدونم، تا حاال این حس رو به کسی نداشتم.

رفت اما قورت داد. باالخره تا این را گفتم خنده اش گ

دستم را در دستش گرفت و باهم جلوتر رفتیم، جایی 

دانم دستش را انداخت دور کمرم و مرا بلند کرد. نمی

چقدر جلوتر رفتم ولی به چنان منظره ی زیبایی 

 رسیدیم که واقعا دلنشین بود.

 _اینجا ملک خصوصی؟ 

 خندید.
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 ه؟_تو ایران مگه زندگی نمیکنی؟ مگه میش

 _قشنگه.

 نشست روی زمین اشاره کرد کنارش بشینم.

 _حنا کسی نیست که بخوای بهش حسادت کنی.

 _یعنی کسی وجود داره که باید بهش حسادت کنم؟

خندید. نگاهم کرد، سرش را جلو آورد و لبم را 

بوسید. این بار فقط بوسید و بوسید. دست هایش 

م ای به گردن روی گردنم بود، نهایتا که جدا شد بوسه

 زد و نگاهم کرد.

_تاحاال هیچ زنی اینقدر من رو به خودش جذب 

نکرده که حتی نتونم خودم رو کنترل کنم، حنا یه 

 دختر بچه اس، تو زنم.
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 _فقط بحث جذبه های فیزیکی؟

 _کم چیزی نیست خوشگله.

 منتظر نگاه کردم.

 _نیست.

ا رلبخندی زدم و سرم را روی دوشش گذاشتم، دستم 

در دستش گرفت و انگشت هایش را از الی انگشت 

 های دستم رد کرد.

_باهام قهر نکن نگاه، خودتم ازم دریغ نکن. من با تو 

یه زندگی آروم و بی دغدغه میخوام. نه حسادت، نه 

 بی اعتمادی، یه زندگی آروم مثل همین پیک نیک.

 _منم همین رو میخوام.

 _کی عروسی بگیریم؟
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 فتی تابستون._نمیدونم! گ

_اخیرا دارم فکر میکنم زودتر باشه, تو مشکلی نداری 

 ؟

 _نه.

 ساکت بود.

 _میشه چندتا سوال بپرسم.

 _بپرس.

 سکوت طوالنی ام باعث شد دوباره بگوید.

 _نمیپرسی؟

 _این عجله ی به عروسی...

 _خب؟



 

Romanzo_o 1282 

_ربطی به این داره که... یعنی.... ماهی جون گفت 

 برادرتون میخوان برای همیشه برگردن ایران.نارملیا و 

 _خب؟

گفت خب که چه، او که دلیلش را همان راست می

 اول گفته بود. سرم را به چپ و راست تکان دادم.

 _هیچی هیچی ببخشید.

من داشتم جذب او میشدم و رگه های حسادت 

 داشت به سراغم می آمد.

یادم  بهت، _نارملیا یا هرکی تو زندگیم بوده رو گفتم

بیاد الزم بدونم که بدونی بازم میگم، اما گذشته است 

نه حال، تو حالم تویی، برای آینده هم میخوام تو 

باشی تو زندگیم. االن مگه به شوهر سابقت زندگی 

 میکنی؟
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 _نه.

_خوبه ، چون بخاطر حسادت سر میبرم مثل تو فقط 

 احساس سنگینی نمیکنم.

 خندیدم به متلکش.

مورد امیر و اون زنیکه هم نمیدونم، اگر بخوان _در 

بیان با ما زندگی کنن نظر ی ندارم، من نمیتونم مادرم 

 129رو تنها بذارم.

 _من منظورم ماهی جون نبود.

_اما منظورت این بود با نارملیا هم نمیتونی یه جا 

زندگی کنی تازه حسادت های خانم به حنارم باید در 

 نظر بگیرم.

 از روی شانه اش برداشتم. سرم را
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 _منظور من این نبود.

 از جایم بلند شدم او هم بلند شد.

 _باز قهر کردی؟

 _نه، پاهام گرفت.

 _بیا روی پای من بشین.

 خنده ام گرفت.

 _نه مرسی.

 _چرا؟

 _چی چرا؟

اما توجهی نکرد، نشست و دستم را کشید و من روی 

 بوسه ای به لبم زد وپایش افتادم. تا به خودم بیایم 

دستش را دورم حلقه کرد. زل زدم به چشم هایش 
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وقتی نگاهم را دید او هم همان کار را کرد. رنگ 

چشم هایش... قشنگ بود. قهوه ای روشن بود اما 

 خیلی روشن و خاص.

_داری به آرایشت تو نی نی چشم های من نگاه 

 میکنی؟

 دهانم به لبخند باز شد.

 ارو از جهان حذف کردن؟_نه، مگه آینه ه

 سرش را جلوتر آورد و بینی اش به بینی ام خورد.

_اما مطمئنم تو چشم های من میتونی خودت رو 

 خوشگلتر ببینی. چون من خیلی خوشگل میبینمت.

قفسه ی سینه ام باال پایین میشد اما مهم نبود، خواستم 

ببوسمش و برای بوسیدنش پیش قدم شدم. تعجب 
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ث کرد حق داشت با آن همه خجالت و کرد، چون مک

 این جسارت آنی؟! اما مکثی نکردم. 

دستم حلقه بود دور گردنش و او دستی به کمرم 

داشت دست دیگرش رفت زیر پیراهنم. جلویش را 

خواهد بکند. او همسر نگرفتم، اجازه دادم هرکاری می

 من بود.

حاال من بودم که روی زمین بودم و او چمبره زده  

بود رویم، هنوز داشت میبوسیدم، اما دستهایش بدنم 

را لمس میکرد، گاهی بوسه هایش میرفتم به قفسه ی 

سینه ام، باالخره دکمه های پیراهنم را باز کرد و لباس 

 زیرم را باال زد....... 
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 دردم گرفت، آخی گفتم اما توجهی نکرد. وقتی 

ود شکباب هارا میپختیم گفته بودم گردنم قرمز می

 برای همین اصال به سمت گردنم نرفت.

سرش را جدا کرد، قفسه ی سینه ی او بلندتر و 

محکم تر از من باال و پایین میشد. صورتش را جلوی 

 صورتم نگه داشت.

 _چرا اینقدر جذبم میکنی؟ 

 نفسش را محکم بیرون داد.

 که اینجا جاش نیست. _االن چیزی میخوام

 این بار با حرص نفسش را بیرون داد.
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لبم را به دندان گرفت، مکید، بوسید گاز گرفت. بعد 

دستش را حلقه کرد دورم و مرا چرخاند و من رویش 

 افتادم دستش را داخل شلورام برد.....

بوسید، دستم را روی قفسه ی همچنان لب هایم را می

م له گرفتم. منتظر نگاهسینه اش گذاشتم و کمی فاص

 گویم فاصله گرفتم. کرد که ببیند چه می

 _فکر کنم منتظرمونن.

 _میدونم، اما نمیخوام جدا شم. 

فقط او نبود که جذب من میشد، در شرایط یکسانی 

بودیم. چشم هایش پر از خواستن، پر از نیاز بود 

 میدیدم. 

 _اینجا نمیشه نه؟ اذیت میشی؟
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 ش چیست. دانستم منظورمی

 _کسی نمیبینه؟

 نفس نفس میزد. 

 _نه.

به معنی موافقت چشم بستم. شنیدم گفت خوبه، 

پهلوهایم را گرفت و دوباره چرخید روی زمین 

گذاشتم و شلوارم را از تنم بیرون کشید. پیراهن 

خودش را ازتنش کند و روی زمین پهن کرد و من را 

م م. جایکشید روی پیراهنش، دستش را برد زیر کمر

 را که تنظیم کرد شلوارش را درآورد و جلو آمد. 

چه داشتم تجربه میکردم؟ اصال چیزی نبود که با 

مهدی داشتم، حسی نبود که پیدا میکردم. االن... فوق 

توانستم بگویم در واقع بار اول العاده بود. شاید می
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بود که داشتم تجربه میکردم، قبلی ها این نبود. بوسه 

هایش، لمس هایش، نزدیکی و....... بدون شک برای 

 من بار اول بود. 

مطمئنا همه نگرانمان شده بودند و اگر برنمیگشتیم به 

سراغمان می آمدند، هیچ صورت خوبی نداشت ما را 

عریان در وسط طبیعت ببینید. امیرمسعود وقتی جدا 

شد خودش را کنار من انداخت، زل زده بود به 

آسمان و همچنان قفسه ی سینه اش خیلی عمیق باال 

دم که برگشتم و پایین میشد. داشتم نگاهش میکر

سمتم، دستش را برایم باز کرد، نزدیک تر رفتم و سرم 

 را روی دستش گذاشتم ، روی سرم را بوسید.

_ بنظرم لباس بپوشیم بعد دراز بکشیم، یکی بیاد 

 نمیتونم جمعش کنم.



 

Romanzo_o 1291 

آرام چرخیدم و پشت به او نشستم تا لباسم را بپوشم  

ل صاز پشت سرم بند سوتینم را گرفت و قفلش را و

کرد و بوسه ای به سر شانه ام زد و بلند شد، من 

همانجا نشسته لباسهایم را پوشیدم. بوسه ی آرامی که 

 به گردنم زد باعث شد کمی متمایل شوم به سمتش.

_نمیخواستم اینجا باشه، یعنی اذیت شی یا مجبورت 

 کنم. خودتم خواستی نگاه مگه نه؟

 ل برم گرداند.سرم را پایین انداختم و گفتم آره. کام

 _هرچی میخوای ازم بخواه؟

 با تعجب نگاهش کردم.

 _چی؟
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_هرچیزی که این خواسته ی من رو برات جبران 

کنه، نمیدونم تو ذهنت چی باشه االن، اما میدونم 

 نباید اینجا اتفاق میفتاد.

 _بریم منتظرمونن.

 بلند شدم اما دستم را گرفت و خودش هم بلند شد.

 ؟_چیزی نمیگی

 _چی بگم؟ چرا باید چیزی بخوام؟

نگفتم من هم خواستم فقط او نبود. دستش را دور 

شانه ام انداخت. در سکوت برگشتیم پیش بقیه، انگار 

احساس عذاب وجدان داشت! وقتی رسیدیم همه 

بیدار بودند و سرجایشان نشسته بودند. نورا گفت 

 وسطی بازی کنیم اما قبل از من امیرمسعود گفت نه!

 151مشکلی نبود اما او حساسیت به خرج میداد.
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چای دم کردم، امیر مسعود جوری نگران نگاهم 

میکرد که انگار زخم شمشیر خورده ام، زمین سفت و 

 سخت بود، اما اصال متوجه نشدم در آن لحظات.

ماهی جون گفت برایشان آواز بخوانم. خانواده ی  

شتند هیچ خودم بود که بسیار تعجب کردند، حق دا

وقت نخوانده بود. این استعداد من در خانه ی ادیب 

 کشف شده بود، آن هم به طرز عجیبی. لبخندی زدم.

برایشان آوازی خواندم، امیرمسعود زل زده بود به من، 

داشت اما امیرمسعود گوشی را نورا داشت فیلم برمی

از دستش گرفت. در جدال بین آن دو آواز من تمام 

دم نورا در صفحه ی اینستاگرامش شد و متوجه ش

تراک گفته به اشگرفته و امیرمسعود میداشته فیلم می

 نگذارد.



 

Romanzo_o 1294 

 _صفحه ام خصوصیه.

_تو از خواهرت اجازه نگرفتی چه خصوصی چه غیر 

 خصوصی.

 _خواهر منه تو چیکار داری؟

با هشدار خانم جان نورا ساکت شد. داشتیم وسایل 

 امیرمسعود سراغم آمد. ها را جمع و جور میکردیم که

 _میدونم خوشت نمیاد گفتم. من مشکلی ندارم.

 _از کجا میدونی خوشم نمیاد؟

_اگر دوست داشتی تا االن توام حداقل از سر 

 کنجکاوی یه پیجی داشتی.

 حدس نسبتا درستی بود. سرش را خم کرد.

 _دروغ میگم؟
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 _نه درسته.

 _با ماشین من برگرد.

 آر..._نه، گفتم که 

 _فهمیدم از لج من بود.

 _دروغ نگفتم.

 _اما در حد همچین مسیری هم نبود.

 درسته در این حد هم نبود.

 _پس با من بر...

 _نه.

 اخم کرد و جلو آمد.

 _جا تنگ میشه برای حنا و...

 _یه چیزی گفت اه...
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 _اینطوری نه اون اذیت میشه نه من.

 _منم که اذیت میشم به درک.

 _تو چرا اذیت میشی؟

_ماشین آرمان راحت نیست تازه با این وضعیت 

 نمیخوام رانندگی کنی.

 وضعیتی نبود چرا بزرگش میکرد. 

 _راحتم، باشه رانندگی نمیکنم.

_صبح خودم میام دنبالت، بخواب استراحت من 

 اومدم زنگ میزنم. 

 _الزم ن... 

 _اینم نمیتونی حرف گوش کنی؟ یکم دیر میریم

 جایی کار دارم پس استراحت کن. 
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آرمان پشت فرمان نشست من کنار دستش. روز  

خیلی خوبی را گذرانده بودیم، از حس خوب از 

گردش خانوادگی تا اتفاقی که بین من و امیرمسعود. 

بدون شک این باعث نزدیکی و صمیمیت بیشترمان 

 میشد. 

 _پس صبح نمیای؟

 آرمان برو تو.  _نه، امیرمسعود میاد دنبالم. با

دوشی گرفتم، با حس خوب و لذت بخش و در جایم 

خزیدم. آخرین بار کی همچین حس خوبی داشتم؟ 

خیلی قبل از تر از رفتن مامان و ناهید شاید... 

 امیرمسعود خوب بود ، خیلی خوب. 

 _ _ _ 

 _چرا اینجاییم؟
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 _بیا پایین.

انه صبحصبح نزدیک ده دنبالم آمده بود، باهم بیرون 

خورده بودیم، نگاه هایش متفاوت بود از سک روز 

قبل، راستش دوست داشتم نگاه خیره اش را، بعداز 

صبحانه آمده بود به یک نمایشگاه اتومبیل. داخل 

رفتیم با آقایی که به استقبال آمد، سالم و علیک کرد و 

 بعد به سمت یک ماشین رفت.

 _چطوره؟

 نگاهی به ماشین آبی رنگ کردم.

 _خوبه، برای حنا میخری؟

 _حنا؟

 _دیروز گفت ماشین میخوا
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_گواهینامه اش رو بگیره بعد. بشین یه دور بزن ببین 

 راحتی باهاش.

 با نهایت حیرت و تعجب گفتم 'برای منه؟'.

 _آره بشین.

 نشستم اما تا نشستم گفتم نمیخوام.

 _چرا نمیخوای؟

 ؟_چرا میخوای همچین چیزی برای من بخری

 _تا حاال ندیدی یه مردی واسه زنش ماشین بخره؟

بحث این نبود. بحث این بود که بابت اتفاقی که 

 بینمان افتاده بود داشت این کار را میکرد و این...

 _روشن کن.

 _من نمیخوام.
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_نگاه مزخرف نگو، پیاده شو بیا قرارداد رو ببندیم، 

 دیرم شد کار دارم.

 خواست پیاده شود ساق دستش را گرفتم. 

 _بخاطر دیروزه؟

_دیروز؟ مگه یه اتفاق عادی بین همه ی زن و 

 شوهرها نیست؟

 بود، پس این ماشین چه بود این وسط.

 _بیا پایین.

قرارداد آماده بود، شنیدم که خانمی که داشت کارهای 

داد پرسید به نام خود نهایی اش را انجام می

باشد، و او گفت نه به نام همسرم. مجبورم  امیرمسعود

 کرد امضا کنم.
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 _راه بیفت پشت سرت میام.

 فهمم._من نمی

_اینجا هم جایی نیست که برینی به اعصاب من و 

 بخوای چیزی بفهمی، سوار شو.

چرا اینقدر عصبانی میشد؟! مگر چه گفته بودم؟ یک 

اتفاق عادی بین هر زن و شوهری بود، پس این 

ین چه میگفت. تا شرکت پشت سرم آمد، پار که ماش

کردم کنارم پارک کرد و پیاده شد، اما سیگار به لب 

داشت. دم ماشینش ایستاد تمام که شد سیگارش به 

سمت طسل آشغال رفت خاموش کرد و در سطل 

 آشغال انداخت و برگشت سمتم.

 _نمیای؟
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نفسی عمیق کشیدم. من دیروز کاری کردم که..  من 

ش کرد، میخواستم که بوسیدمش و این تحریک بودم

درست قضاوت کنم این من بودم که در وهله ی اول 

خواستم و حاال او عذاب وجدان داشت و داشت به 

هر طریقی از نظر خودش جبران میکرد، چه چیزی را 

معلوم نبود. در آسانسور آستین بلوزش را گرفتم 

 برگشت سمتم، نگاه کرد به معنی 'چیه؟'.

اعت دوازده رو گذشته آقای اکباتان... میشه _س

 توضیح بدی بهش ک...

_اکباتان غلط میکنه از تو حساب بگیره، برو سر 

 کارت.

فهمیدم از چه اینقدر عصبانی بود. نورا و کاش می

ورا به کردند، نکتی داشتند با خانم میرزائی صحبت می



 

Romanzo_o 1303 

سمتم آمد و با خنده گفت 'چه زود اومدی زن 

 رئیس'.

 _طول کشید.

 _کجا بودین؟
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 واکنش نورا هم میتوانست جواب سوالم باشد.

 _برام ماشین خرید.

 تعجب کرد، او هم تعجب کرد. حق داشتم من هم...

_البته زنشی خب، حاال هرجور که شده، حاال چی 

 خرید؟

وقتی وارد اتاق شدم امیرمسعود داشت بیرون می آمد، 

کنار رفتم تا رد شود.  در چهار چوب اخمی کرد،
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دانم به مهیار اکباتان سپرده بود یا چه اما خب نمی

چیزی نگفت، نشستم سر کارهایم. فکرم هزار جا 

میرفت، هزار و یک دلیل و جمله از ذهنم خطور 

 میکرد، کدام درست بود کدام غلط نظری نداشتم.

با صدای اذان گوشی ام نگاهی به ساعت کردم، 

دانستم نمازم را قضا کنم او بود، نمیجانمازم در اتاق 

یا در دل لعنتی به شیطان فرستاده بروم اتاقش نمازم را 

بخوانم. قهر که نبودیم، من دلیل میخواستم او هم بی 

 دلیل عصبانی بود.

وقتی به اتاقش رفتم مشغول کار بود، آرام گفتم 

بخاطر نمازم آمده ام فقط سری تکان داد و بی اهمیت 

کارش رسید. وضو گرفتم و نمازم را به من به 

 خواندم، هرچند که فکرم پیش او بود.
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 _برو ناهار بخور.

 _تو نمیخوری؟

 _نه.

 _بخاطر من؟

 _نه.

 _مزاحمم؟

 _نه.

چیز بیشتری نگفتم به سالن غذاخوری رفتم این چه 

برخوردی بود واقعا؟ حاال این من بودم که بخاطر 

نتوانستم غذا بخورم  دیروز خودم را سرزنش میکردم.

به یکی از کارکنان سالن غذا خوری گفتم برای 

امیرمسعود غذا ببرد به اتاقش. با تعجب نگاهم کرد اما 
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میدانستم اشتهای خوبی دارد تقریبا هیچ یک از وعده 

  های غذایی اش را فراموش نمیکرد.

با نورا با ماشین جدید من برگشتیم او تعجبش رفع 

خاطر ماشین هیجان زده بود. میگفت شده بود و حاال ب

حتی میخواهد گواهینامه بگیرد قبل تر ها میگفت تا 

وقتی ماشین درست و حسابی نداشته باشم گواهینامه 

میخواهم چه کار؟ آرمان را مجبور کرد ماشینش را در 

خیابان پارک کند تا ماشین من در حیاط باشد. برای 

 ماشین هردویمان در حیاط جا نبود.

 جی به منم میدی؟_آب

 لبخندی زدم اینقدر برای یک ماشین خوشحال بودند؟

 _آره عزیزم هروقت که بخوای.
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_ میبینی ادیب سگ هم االن میتونه تبدیل به شوهر 

 خواهر خوب بشه.

 _نورا درست صحبت کن.

 _اوهو به شوهر خانم توهین شد.

 بعد از کار به سراغم نیامده بود با نورا برگشته بودیم

حتی تماس نگرفته بود. فکر میکردم این اتفاق ما را 

  به هم نزدیک میکند اما برعکس شده بود...

گوشی به دست بودم تماس بگیرم یا نه اما به نتیجه 

  نرسیدم.

 _سحر خانم آش رشته آورده.

 نورا: ایول.

 _بعد اون داستان ها با عابد صحبت کردی؟
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 _چطور؟

 _همینجوری.

 زدیم._آره حرف 

 _خب؟

 _چی خب؟ خب همین دیگه.

 خیلی شبیه 'خب همین دیگه' نبود. چیزی لنگ میزد.

 _ _ _ _ 

باورم نمیشد امیرمسعود عمال داشت از من فرار 

میکرد به بهانه ی دیدن ماهی جون به خانه اشان رفتم 

انگار نه انگار، در پذیرایی همراهمان نشست اما تا 

شاره نکرد حتی تعارف گفتم 'من دیگه برم' حتی ا

نکرد بمان. با ماشین آمده بودم با ماشینش تا دم در 
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خانه دنبالم آمد، گفتم پس چه فایده ای دارد این 

ماشین خریدنت، اما توجهی نکرد. جالب این بود این 

رفتارش با من بود، چاق سالمتی اش را با خانم جان 

 داشت، حتی آرمان اما من...

 شوهر نو، این یکی برات خرید._به به ماشین نو، 

بی حوصله و خسته بودم، رفته بودم برای باشگاه ثبت 

نام کرده بودم، دیگر  خبری از مسیح نبود، نورا بعد از 

کار بیشتر با دوستانش بیرون میرفت و من از شدت 

تنهایی و برخورد عجیب امیرمسعود در این دو هفته 

ت فاقی گفاحساس افسردگی میکردم خانم میرزایی ات

 بروم باشگاه برایم انرژی بخش خواهد بود.

 _اینجا چیکار میکنی تو مگه نرفتی ترک؟

 سیگارش را به دهان برد، پوکی زد.
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_ رفتم نشد، نگاه یکم پول الزمم، توام معلومه االن 

 وضعت توپه، ساخته جدا شدن از من بهم بده.

 این بار تهدید وار نمیگفت بلکه با التماس میگفت،

دانستم اگر یک بار پول دلم برایش سوخت. اما می

 بدهم دوباره خواهد آمد، شاید سه باره و چهار باره.

 _برو از اینجا مهدی، دست از سر من بردار.

 سیگارش را به زمین انداخت.

_من جونی دارم که دست به سرت بکنم؟ تو رو خدا 

 نگاه، جون آرمان، یکم بهم بده، بخدا حالم بده.

ون آرمان رو قسم نخور، من نمیتونم به تو پولی _ج

 بدم.
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به سمت در رفتم، اینجا ریموت نبود باید خودم در را 

باز میکردم و همین باعث شده بود پیاده شوم. ساق 

 دستم را گرفت کشیدم.

 _به من دست نزن.

 پوزخندی زد.

_فقط من عخ؟ ، تو عده ی من بودنی با یه مرد 

ی مشکلی نبود بهت دست بزنه؟ پولدار رو هم ریختن

 بری خونه اش؟ فکر کردی من االغم؟ 

من هرگز اینکار را نکرده بودم. هرگز این کار زشت 

را نکرده بودم. ترمز ناگهانی ماشینی باعث شد از 

جایم بپرم. وقتی نگاهی کردم دیدم ماشین امیرمسعود 

است، و وقتی پیاده شد معلوم بود عصبانی است. 

سمت مهدی و یقه اش را گرفت. مهدی  حمله کرد به
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نه جانی داشت نه زوری، امیرمسعود با یک دست او 

رو گرفته بود. اگر جلویش را نمی گرفتم بدون شک 

 مهدی همان جا جان میداد.

_امیرمسعود ولش کن، امیرمسعود لطفا، تو رو خدا، 

 154جان من!

دانم در آن لحظه جان خودم را قسم خوردن چه نمی

یری میتوانست رویش داشته باشد، اما چیز دیگری تاث

 دستم نبود.

با عصبانیت نگاهم کرد و دستش را کنار کشید، مهدی 

نفس کشید و شروع کرد به سرفه کردن، سرفه هایش 

چندشناک بود، روی زمین تف کرد، فاصله گرفت و 

 دهید.داد زد حساب این را پس می

 ؟_وایستادی با مرتیکه خوش و بش میکنی
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 _به نظرت چیزی که دیدی خوش و بش بود؟

با عصبانیت گفت بروم داخل، و خواست سوئیچ را از 

دستم بگیرد تا خودش ماشین را داخل بیاورد، اما 

عصبانی بود گفتم او برود من ماشین را داخل یمبرم و 

ماشین او راهم جابه جا میکنم. داخل نرفت ولی 

شت. سریع  پارک ماشین ها را به عهده ی من گذا

کرد دست به گوشی شد، داشت با وکیلش صحبت می

دانم خواست از مهدی شکایت کند. نمیو از او می

وکیلش چه میگفت که او را عصبانی تر میکرد و 

 صدای دادش را چند برابر در آورده بود.

 _بیا تو حیاط.

عصبانی تر نگاهم کرد، دست مرد در جیب کتش و 

بدر حال روشن کردنش  سیگارش را بیرون کشید و
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به صحبتش ادامه داد، حاال با صدای امیرمسعود خانم 

جان آمد به حیاط، گوشی را فاصله داد و سالم دادم 

 به خانم جان.

 _چیشده؟

 _مهدی اومده بود، امیرمسعود همون لحظه رسید.

سیگار تازه روشن کرده اش را به احترام خانم جان 

م جان همانجا خاموش کرد. داخل رفتم اما خان

منتظرش ماند. من به اندازه ی کافی بخاطر رفتار 

عجیبش از او دلخور بودم. دیشب با خودم فکر 

میکردم واقعا حق این را دارم که عصبانی شوم و 

توقعی داشته باشم؟ خب ما مگر قرار نذاشته بودیم 

یک زندگی واقعی داشته باشیم؟ در اتاق باز شد، 

 داخل آمد و در را بست.
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_چرا االن برمیگردی خونه؟ ساعت چند بود از 

 شرکت اومدی بیرون؟

 _جایی کار داشتم.

 _کجا؟

 _باشگاه؟

 _باشگاه چی؟

 _ تناسب اندام.

 نگاهی به من کرد.

 _من مشکلی در تناسب اندام تو نمیبینم.

 االن بحث این نبود.

 _انگار دم در منتظر بود، فرقی نمیکرد کی بیام.
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هوا تاریک شده، فرقش اینه میتونه یه  _فرقش اینه

چاقو برداره بزنه صورتت، اسید بپاشه، هر گهی 

 بخوره.

 _تو روشنی روز نمیشه؟

 کالفه سرش را تکان داد.

_بحث نکن نگاه، یه چند وقت باخودم میری 

 برمیگردی.

 _نمیخواد میگم آرم...

جلو اومد. عصبانی بود، حرفم عصبانی ترش کرده 

 ای چشم هایش را بست و دوباره باز کرد. بود، لحظه

 _با من لجبازی نکن نگاه متنفرم از این کار.

 خیلی آرام گفتم. 



 

Romanzo_o 1317 

 _لجبازی نیست.

 _پس چیه؟

 _این رو تو باید بگی که اینقدر از من فاصله میگیری!

لبش به لبخندی باز شد، دیدم که کش آمد، اما جلوی 

 خودش را گرفت.

 _من فاصله گرفتم؟

 _نگرفتی؟

 دستش را باال آورد و روی گونه ام کشید.

 _تا منظورت از فاصله چی باشه.

سرش را جلوتر آورد. از من بلند تر بود برای دیدنش 

مجبور میشدم سرم را باال بگیرم تا ببینمش. فاصله؟ او 

 هرجور دوست داشت میتوانست تعبیر کند.
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 _اومدم دنبالت بریم خونه ی ما.

 ز پیش به ماهی جون سر زدم._من چند رو

 _به پسر ماهی سر نزدی!

 _پسرش خواست و من....

 153سرش را جلو آورد و بوسه ای به لبم زد.

 هایش چمش روشن ای قهوه به نگاهی فاصله گرفت،

 . کردم

 _حاال خواست! حاضر شو بریم.

 آب دهانم را قورت دادم من هم قدمی عقب رفتم.

 _نمیشه.

 _چرا؟

 _اول باید... باید بهم بگی چرا؟
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بی حوصله و کالفه گفت "چی چر؟" اما مگر 

نمیدانست؟ دو هفته بود دردش چه بود؟ قهر نبود، 

حرف میزد درست اما قبل آن اتفاق بین ما با من 

صمیمی تر بود تا... تازه ماشینی که زیر پایم بود هم 

برایم حل نشده بود، دلیلش قانعم نکرده بود. در 

دگی با بابا و مهدی تا دلیل خواستم خواستند زن

سکوت کنم حتی در بیشتر مواقع اجازه ندادند بپرسم. 

 قرار بود با امیرمسعود هم اینطور شود؟

 _میدونی!

  _نمیدونم.

ناامید سرم را تکان دادم. قرار بود سرنوشت زندگی 

 من همین باشد.

 نم؟ک_باشه، میشه بیرون منتظر بمونی تا لباس عوض 
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 _جلوی من نمیتونی؟

اگر جلوی او لباس عوض میکردم باز یک هفته 

پیدایش نمیشد. این را دیگر باید خودش متوجهش 

می بود. به سمت کمد قدیمی خانم جان رفتم و با 

خودم گفتم "خودش بهتر میداند". نمیدانم از سر 

لجبازی بود نرفت یا چه؟ همانجا تکیه به دیوار گچی 

تاق ایستاده بود. لباس را که برداشتم و سفید رنگ ا

 برگشتم سمتش، نگاهش اذیتم میکرد.

 _نمیری بیرون؟

  _راحتم.

 _من راحت نیستم.

با این حرفم زل زد به من کمی دهانش را کج کرد و 

بیرون رفت. از من به تنهایی انتظار داشتن سخت بود 
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برای، بار قبلی من بودم که پیش قدم شدم. ترجیح 

 دیگر چنین پس زده شدنی را تجربه نکنم. میدادم

لباسم را عوض کردم، شاید اگر لجبازی بلد بودم 

کمی آرایش میکردم چه میدانم کاری میکردم برای 

حرص دادنش اما نمیدانستم چه چیزی حرصش 

میدهد از طرفی دلم هم نمی آمد. برعکس تمام اینها 

حتی آرایش نکردم و شالم را روی سرم مرتب کردم 

 بیرون رفتم. داشت با خانم جان صحبت میکرد. و

  _به داماد هم گفتم شب رو بمون.

داماد؟ نظری نداشتم برایم فرقی نمیکرد اما امیرمسعود 

گفت مادرش منتظرماست، مهمان دارند از مشهد. چرا 

 نگفته بود تا با دقت انتخاب کنم لباسم را.

 _کیه مهمونشون؟
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 _دایی و زنداییم.

این لباس را جلوی آنها پوشید برگشتم به  پس نمیشد

اتاق و این بار لباس پوشیده تری را انتخاب کردم. 

برای اولین بار بود من را میدیدند هرچند اصال 

نپرسیدم کدام دایی اش اما به هرحال زندایی بار اول 

 بود نمیشد با رنگ و روی پریده رفت.

اما  یوقتی دوباره بیرون رفتم نگاهم کرد کمی طوالن

 اینجلوی خانم جان چیزی نگفت. در ماشین گفت " 

 اینطوری که ما برای داییم زن یا داییمه برای آرایش

  ".بودی نشده حاضر

_بار اول میبنمشون میشه یه چیزی بخریم دست 

 خالی نریم؟

 _قراره شیرینی بخرم.
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 سرم را آرام تکان دادم.

  _پس چون بار اوله!

 جوابی ندادم، سکوت کردم، سکوت را ترجیح دادم. 

همان دایی کوچکشان بود به همراه همسرش. دفعه ی 

قبل فقط در مراسم خواستگاری دیده بودمش و او 

زود برگشته بود. زندایی امیرمسعود یک خانم محجبه 

بود با روسری نشسته بود او هم. خوب بود حداقل از 

 .این بابت دوباره تحقیر نمیشدم

 _چقدر خوشگلی عزیزم.

لبخند خجولی زدم. لهجه ی مشهدی داشت ، ماهی 

جون با لهجه صحبت نمیکرد برادرش هم با لهجه 

صحبت میکرد این را در شب خواستگاری که یکی 

دو جمله گفت متوجه شده بودم. احتماال ماهی جون 
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بخاطر اقامت طوالنی مدتش در تهران بی لهجه 

 صحبت میکرد.

 _ممنونم.

_اسمتم خیلی قشنگه بار اول بود که شنیم، نوه ی 

دختر داشته باشم حتما میذارم روی نوه ام. پیش 

 امیرمسعود کار میکنی؟

 _بله کمک حسابدارم.

_چه خوبه زن کار کنه، منم خودم بازنشسته ی 

آموزش و پرورشم همون موقع که خواستم ازدواج 

  کنم تنها شرطم بود.

مورد خودم نگذاشته بودم.  در شروطی و شرط  من

یعنی موقعیتش را نداشتم در هیچ کدام از ازدواج 

 هایم.
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_اذیتت نکن عروس خانم رو، معلومه عادت به 

 صحبت ندارن.

 ماهی جون بود که در جواب برادرش گفن.

_هم صحبت خوبیه نگاه زمان میبره یکم عادت کنه 

 به هم صحبت جدیدش.

اینکه من عروسم و او راستش اگر میخواستم از دید 

مادر شوهر به قضیه نگاه کنم باید بگویم خیلی 

دلچسب و خوب بود. مادرشوهر سابقه ام با حرف 

زدنش در مورد من لرزه به تن من می انداخت. لبخند 

از ته دلی به روی ماهی جون زدم. میز شام داشت 

آماده میشد حنا آمده بود به مادر کمک کند که با 

وم کمک، ابروهایم باال رفت دیدن من گفت بر

مشکلی با کمک کردن نداشتم اما او معموال همچین 
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چیزی نمیخواست و این نمیتوانست بی دلیل باشد، 

 ماه بانو گفت نیازی نیست و حنا به تلخی گفت.

 _من درس دارم اون بیکاره به من چه ربطی داره.

 152.شد بلند جایش از امیرمسعود 

ور نیاورده از این به بعد هم _کسی هم تو رو به ز

الزم نیست به مادرت کمکی بکنی، برو تو اتاقت. ماه 

بانو اگر نمیرسونی و کمک الزم داری به یه نفرمیگم 

 برای کمک بیاد دیگه از حنا نخواه کمکت کنه.

ماه بانو معذب سرجایش خشکش زده بود. اما حنا 

 نمیدانم چرا باز گریه اش گرفته بود.

 تونم کمک کنم اون نباید کمک کنه؟_چرا من می

 .تاتاق تو برو حنا نداره ربطی تو به قسمتش این_ 
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بلند شدم تا برای کمک بروم اما امیرمسعود خیلی 

محکم مچ دستم را گرفت، داشت حرص و 

 عصبانیتش را سر مچ من خالی میکرد.

 _بشین الزم نیست.

 _تنهاست بنده خ...

 _گفتم بشین نگاه.

کردم و بی هیچ حرفی و با دلخوری نشستم نگاهش 

چقدر باید میگفتم بفهمد در جمع بلند بلند صحبت 

کردن کار خوبی نیست چه نسبت به من باشد چه 

حنا. خودش به حیاط رفت و دایی اش بلند شد 

 دنبالش رفت.

 _از چیزی که شنیدم بدتر شده.
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زندایی طاهره بود داشت به ماهی جون میگفت. ماهی 

هی کشید و چیزی نگفت. میز باالخره چیده جون آ

شد، حنا سر میز نیامد و ماه بانو گفت کار دارد و میل 

ندارد. همگی با ناراحتی سر میز شام نشستیم. یک 

درام در خانه ی ما یک درام در این خانه؛ کمی زیادی 

 نبود؟!

ماهی جون: اشتهام رو از دست دادم. نگاه شامت رو 

  رم بخوابم.بخور لطفا کمکم کن ب

 _سیر شدم.

از جایم بلند شدم و برای کمک به سمتش رفتم شب 

 بخیری به همه گفت.

 _من بابت رفتارهای حنا معذرت میخوام.
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مشکل این بود من از رفتارهای امیرمسعود ناراحت 

  میشدم نه حنا.

 _مشکلی نیست.

 _میبینم که هست اما ...

  نگاهش کردم.

اتفاق افتاده؟ از چی  _چیزی بین امیرمسعود

ناراحتین؟ من فکر کردم نارملیا و امیرواال برن یکم 

 راحتتر باشین.

نگاهی به ماهی جون کردم، و ناگهان دو هزاری ام 

افتاد! در واقع پازل کامل شد، رفتارهای صمیمی اش 

بخاطر نارملیا بود و حاال که بخاطر اتفاقی که بینمان 

این اندازه نمیخواست  افتاده بود پشیمان بود. او تا
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فقط میخواست شاید نارملیا را اذیت کند، دور کند 

 چی میدانم هرچه بود... 

ناخوداگاه از ترس چیزی که فهمیده بودم وجودم 

لرزید، دستم را روی دهانم گذاشتم در ذهنم کوبیده 

میشد او پشیمان بود! برای همین بود ماشین را برایم 

 نگیز بود...خرید! جبران... چقدر نفرت ا

احساس تهوع کردم بلند شدم به حالت دو رفتم به 

سمت سرویس اتاق ماهی جون. چیز زیادی نخورده 

بودم اما همان را هم باال آوردم. چه تصور زشتی از 

من داشت؟ من... احساس کرایه ای بودن کردم. من را 

... گریه ام بند نمی آمد سرم گیج میرفت او که گفته 

واقعی میخواهد چرا با من اینطور کرد بود یک زندگی 

  چرا باعث شد دلم بلرزد و ...
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صدای ماهی جون را میشنیدم که دارد امیرمسعود را 

صدا میکند. به ثانیه نکشید به در دستشویی کوبیده 

شد در را قفل نکرده بودم چون با عجله داخل پریده 

  بودم در را باز کرد و نگاهم کرد.

 _چت شده؟

قت پشیمان بود از نزدیکی به من باید هم با همین؟ و

  پرسید، دستی روی لبم کشیدم.این لحن می

 _خوبم.

نبودم، همان را هم به زور گفتم! بازوین را گرفت و 

روی تخت ماهی جون نشستم. دایی و زندایی اش 

هم باال آمده بودند. جلوی در نگران ایستاده بودند. 

 دایی اش پرسید. 

 خانم؟_چیشدی نگاه 
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  _خوبم ببخشین نگرانتون کردم.

   به امیرمسعود نگاه کردم.

 _میشه لطفا من رو برسونی؟

چیزی نمیگفت کمی عصبانی نگاهم میکرد. اما مهم 

  نبود چیزی که نباید را فهمیده بودم.

ماهی جون مجدد پرسید چی شد، اما تا خواستم 

 بگویم خوبم امیرمسعود بازویم را گرفت و مجبورم

کرد بلند شوم، دردم گرفت همه ی وجودم درد 

میکرد. میخواستم فقط به گوشه ای پناه ببرم و همان 

جا... اگر ممکن بود بمیرم. دیگر خسته بودم از این 

زندگی، یک روز خوش... نمیتوانستم داشته باشم. من 

 را به سمت اتاقش برد و به سمت تختش رهایم کرد.

 _چته؟
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 _چیزی نی...

 نیستم نگاه. _من خر

 سرش را جلو آورد.

 _ بار آخره میپرسم چته؟

چه میگفتم از این معامله ی نا نوشته ای که با من 

کرده بود، از تصور زشتی که راجب من ایجاد کرده 

 بود حالم بهم خورده بود و باال آورده بودم.

 _حامله ای؟

تا این را شنیدم انگار برق گرفتم از این میترسید. 

اگاه پوزخندی زدم. پوزحند من باعث تعجب او ناخود

 شد.

 _نه نگران نباش زن کرایه ایت ...
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 بغضم را قورت دادم.

 _پولشم حساب کردی.

 متوجه نشد انگار یا خودش را به آن راه زد.

 _چی میگی؟

سرم را برگرداندم،نگاهش نکنم. نتوانسته بودم طاقت 

ن ..  چون مبیاورم و سکوت کنم، نتوانسته بودم چون.

 به او حسی داشتم که قبال... 

 _یه ماشین بگیر من برم خونمون...

  _اینجا هم خومه ی شوهرته.

نمیشد در مورد او نمیشد برای مهدی دلم نلرزیده بود 

اما برای او که لرزیده بود نمیتواستم بی تفاوت  باشم 

 و نگویم .
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_مگه مثل زن های خیابونی با من معامله نکردی؟ 

مگه برای به رابطه با ماشین بهم پول ندادی؟ نارملیا 

رفته بود و نمیخواستی باهام صمیمی بشی و بهم 

 نزدیک شی... 

 155اشک هایم دست خودم نبود.

_تو گفتی یه زندگی میخوای تو گفتی نارملیا شاید 

 من...باعث شده باشه اما ... چرا با 

دستم را جلوی دهانم گرفتم تا صدای گریه ام بیرون 

نرود. دوباره نشستم چون نای ایستادن نداشتم. او 

همانجا باالی سرم ایستاده بود من گریه میکردم او 

فقط ایستاده بود تماشا میکرد. مگر این سکوت 

نشانش از درستی حرفم نبود؟ بازویم را گرفت، بلندم 

  کرد.
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؟ ولم کن... من... من که باخته بودم _چیکار میکنی

من که همش تو جهنم بودم االنم میتونسم.. چرا؟ چرا 

یه کار کردی دلم بلرزه چرا با من این معامله رو 

 کردی که...

گریه امان نمیداد درست بگویم دست برد به سمت 

لباسم تا از تنم بیرون بکشد دستم را رویش گذاشتم و 

نکرد. بلوزم را در آورد و  گفتم چه میکند اما توجهی

بعد شلوارم را دستم را گرفت  به سمت سرویس برد 

هرچه میگفتم چه کار میکند توجهی نمیکرد. من را 

لخت کرده بود که چه کند؟ داخل حمام برد و دوش 

را باز کرد و من را زیر دوش برد لباسهای خودش در 

تقال برای نگه داشتن من خیس شد. دکمه های 

ا باز کرد روی زمین انداخت، شلوارش را پیراهنش ر
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درآورد دوباره به سمتم آمد و لباس های زیرم را از 

تنم کشید دستم را جلوی بدنم گرفتم اما اجازه نداد 

یک دستش را انداخت دور کمرم و من را به خودش 

چسباند و نگهم داشت. آب در چشمم میرفت. سرش 

ین کار را را جلو آورد و لبم را بوسید. چرا داشت ا

 میکرد؟ 

خواستم فاصله بگیرم اما اجازه ندا بلکه محکم تر 

بوسید. بی توجه بود به من به سمت شامپویش رفت 

آورد کمی روی سرم ریخت و با دستش موهایم را 

بعد تمام بدنم را کفی کرد. بچه بودم در مقابلش که 

داشت من را میشست یا ... دیگر تقال نکردن، 

 تیک وار اطاعت کردم. هرکاری کرد اتوما
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بیرونم که برد با حوله اول من را بعد خودش را 

خشک کرد حوله را روی زمین انداخت حاال هردو 

لخت مقابل هم بودیم. جلو آمد و بی هیچ حرفی 

دوباره من را بوسید و من را روی تخت انداخت. 

همانطور که جای جای بدنم را میبوسید جایم را 

کرد حداقل االن چه کار می تنظیم کرد اینکه داشت

معلوم بود اما اینکه چرا اینکار را میکرد معلوم نبود. 

 قبل از هر اتفاقی دوباره پرسیدم.

 _داری چیکار میکنی؟

 _راه اینکه بفهمی زنمی مگه همین نیست؟

بوسه ای خیلی محکم به گردنم زدم خیلی دردناک  

 مکید و گازش گرفت دوباره نگاهم کرد.
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نکه بفهمی من با زنم رابطه داشتم و زنم _راه ای

 دیدمت همین نیست؟

همان کار را دوباره با لبم تکرار کرد دستش را روی 

تخت گذاشت و باالخره نزدیکم شد آخی کردم اما او 

این بار خیلی محکم تر از بار قبل بود. او هم نفس 

نفس میزد و ضربه هایش خیلی محکم تر... کمی بدن 

 و سرش را جلو آورد دوباره بوسید.... 

ت با ی فرق داشنزدیکی بینمان خیلی طوالنی بود خیل

بار قبل، قفسه ی سینه تم محکم باال و پایین میشد، او 

هم دست کمی از من نداشت، کنارم دراز کشیده بود 

 او اما میکردم نگاهش  و یک دستش دور بدنم بود.

 خارجی های فیلم به شبیه دعوایمان. نمیکرد نگاهم

 ! بودیم؟ کجا نهایتش شد،
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 نمیدانم چقدر گذشت که گفت.

کرده بودم بخاطر همه ی ماجراها ناخواسته  _حس

بهت تحمیلش کردم و تو برای جبران کارهایی که 

 ... نمیخواستی کردم قبولش کردی.

 نگاهم کرد.

  _نمیدونستم دلت لرزیده.

 آب دهانم را قورت دادم بد سوتی داده بودم.

_که اگه میدونستم تو این دو هفته بد در خدمتتون 

  بودم نگاه خانم.

شوخی کرد، اما من جواب همه را میخواستم حاال که 

 کرد. داشت صحبت می

 _ ماشین؟
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_تا حساب تک تکش رو نگیری قراره دهن من رو 

 سرویس کنی؟ قرار بود بخرم برات، یکم زودتر بود.

 _بخاطر...

_فکر کردم ناراحت شدی اذیت شدی ناخواسته بود 

نی که تو فقط خواستم جبران کنم اما نه اون جبرا

  واسه خودت فلسفه بافتی.

 _پس چی؟

 بوسه ای به لبم زد و گفت.

  _تشکر.

 دو هر چشم هایم گرد شد دوباره من را بوسید.

 . کرد بغلم تر محکم و کرد حلقه دورم را دستش
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_تا اخر عمرمون برای هر رابطه امون هرموقع 

هرچیزی خواستی میتونی بهم بگی ، برای تشکر نه 

  دیگه.چیز 

نیازی نبود، وقتی من خودم هم میخواستم، وقتی من 

 هم نیاز داشتم. کنار گوشم را بوسید.

_بخواب هم از مغزم کار کشیدی هم از بدنم، هرچند 

  بد چسبید.

لبخندی زدم. چه فکر کرده بودم چه تحلیلی داشتم و 

او... مشکل این بود حرف نزدن همه چیز را بدتر و 

سان اگر صحبت میکرد هیچ کدام سخت تر میکرد ان

این داستان ها اتفاق نمی افتاد. باید از امیرمسعود 

میخواستم تا صحبت کنیم با حرف نزدن همه چیز را 

 بدتر نکنیم.
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صبح بادی به صورتم خورد بیدار شدم چشم باز کردم 

  دیدم امیرمسعود دارد به صورتم فوت میکند.

تخت در _خوش میگذره نگاه خانم؟ ناهارم تو 

 خدمتتون باشیم.

 لبخندی زدم خیره شد به لبخندم.

 _ساعت چنده؟

! دیدم خانم قصد بیدار شدن نداره گفتم پاشم باز 9_

  میگی من رو برای یه شب خواست ال کرد بل کرد.

انگشتش را به سمت شقیقه ام آورد و چند بار آرام 

 ضربه ای زد.

ایی که _معلوم نیست این مغز نخودیت چه ها فکره

  نمیکنه.
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  جلو رفتم و چانه اش را بوسیدم.

 _من صدام در میاد؟
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 باالخره لبخند زد و جلو امد و لبم را محکم بوسید.

_منم همین فکر رو میکردم فعال که میبینم بدجور 

 قابلیت سرویس کردن من رو داری.

لبم را از قصد گاز گرفتم میدیدم نگاه میکند. با 

 داد و خودش بوسید و گاز گرفت. شستش فاصله

_خوشمزه اس میشه به عنوان صبحونه روش حساب 

  کرد.

 _دیر نشده بود؟

 غلتی زد.
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_چرا جلسه دارم، توام بار آخره دیگه سفارشت رو به 

 مهیار نمیکنم.

 نشستم .

 _من که زن رئیس بودم و مهیار..

برگشت سمتم لخت جلویم ایستاده بود نگاهم 

جایی میرفت که نباید به زور به صورتش  ناخوداگاه

نگره کردم و دیدم دست کمی از من ندارد دارد سینه 

هایم را نگاه میکند. مالفه را باال گرفتم مقابل قفسه ی 

 سینه ام خندید.

 _حیف دیرم شده نشون میدادم جلوی کی داری ...

ادامه نداد و به حمام رفت. حس این دو هفته و شب 

 االنم... قابل قیاس نبودند.قبلم چه و حس 
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از حمام که بیرون آمد نگاهم کرد، یکی از تی شرت 

 هایش تنم بود.

_ من دیرم شده نگاه دوش بگیر برو خونه اگه الزم 

 استراحت کنی نیا اگر نیست برگرد شرکت.

 _زود دوش میگیرم بریم.

 _نمیشه !

  _چرا؟

_لباس زیرت کف حموم بود بدون لباس زیر که 

 تشریف نمیاری شرکت؟

  _تاثیر چندانی نداره ک...

_این تصور شماست. ماشینم رو میذارم با ماشین من 

 برو تا خونه. چند دست هم لباس بیار اینجا.
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نمیدانم از این همه دستوری بودن جمالتش بخندم یا 

گله کنم. من همانجا ایستاده بودم حاضر شد و به 

ا شستش لمس کرد. سمتم آمد. چانه ام را گرفت و ب

 بعد محکم نگه داشت خم شد و بوسه ای به لبم زد.

 _چیزی میخوای؟

 شانه ام را باال انداختم.

  _برو دوش بگیر، تو شرکت میبینمت.

 سرم را تکان دادم. 

ماه بانو و زندایی طاهره اصرار کردند که برای 

صبحانه بمانم ، امیرمسعود جوری در مورد نداشتن 

لباس زیرم گفته بود که معذب تند تند روسری ام را 

 جلو میکشیدم. 
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حنا را دیده بودم صبح، سکوت تلخ ماه بانو را هم اما 

خوشحال بودم. حس خوبی داشتم، دیشب خوب 

نتیجه اش خوب بود، نه به صرف شروع نشده بود اما 

اتفاقی که بینمان افتاد بلکه فهمیدن اینکه اشتباه کرده 

بودم. خوب بود که بغضم ترکیده خوب بود که حرف 

 زده بودم. 

_ شنیدم صداتم قشنگه این بار نشد اما حتما باید برام 

 بخونی.

لبخندی زدم. همین حاال هم ساعت ها میتوانستم 

 بخوانم.

 ا._چشم حتم

نگاه های بانمک ماهی جون و طاهره زندایی معلوم 

بود فهمیده اند دیشب شب خوبی را گذرانده ایم. 
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اشاره ای نداشتند کنایه ای هم. از هردو اجازه گرفتم 

تا دیگر بروم واقعا اکباتان هر آن میتوانست به 

خواهد با من کار کند. با امیرمسعود بگوید دیگر نمی

دم را به شرکت رساندم. اصال استرسی خیلی زیاد خو

سراغ امیرمسعود نرفتم چرا که به اندازه ی کافی دیر 

 بود.
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اکباتان چیزی نگفت، کلمه ای به زبان نیاورد اما اخم 

و جدیتش نشان از عدم رضایتش بود. دیسیپلین و 

نظم کاری اش ربطی به امیر مسعود نداشت. کارش را 

دس میزدم حتی در دوست داشت. آدم منظمی بود، ح

 زندگی شخصی اش هم همینطور باشد.

 _آقای اکباتان؟
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 نگاهی کرد، البته با مکث.

 _مشکلی پیش اومده؟

خواستم _نه نه بخاطر این رفت و آمد های نامنظم می

 معذرت بخوام.

_دلیل موافقت من برای همکاری با شما، سریع 

با  نامزدیتونبودنتون توی کار و منظم بودنتون بود، 

 امیرمسعود تاثیر مثبتی روی کارتون نداشته.

آنقدر جدی و بی هیچ انعطافی حرفش را گفت که 

نتوانستم در جوابش چیزی بگویم. حرفش درست بود 

اما 'جز راست نباید گفت هر راست نشاید گفت'. 

اعتقادی به این نداشت. خوب بود با تاخیرهای چند 

ارم عقب نیفتاده بود باره ای که داشتم هیچ وقت ک

 وگرنه حتما تمام تالشش را میکرد تا اخراجم کند.
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موقع ناهار سر ساعت بلند شد برود ناهارش را 

بخورد من حتی از ترسش به امیرمسعود پیام نداده 

بودم که به شرکت رسیده ام. و او هم معلوم بود یا 

 فکر کرده بود خانه مانده ام یا هنوز نیامده ام.

 میذارین ناهار؟_تشریف ن

 _نه، من... بهتره کارم رو تموم کنم.

هرچند خیلی هم گرسنه نبودم، صبحانه را هم دیر 

 خورده بودم و هم زیاد.

 _نگاه!

 نگاهی به دم در کردم، امیرمسعود بود.

_تو سالن غذاخوری مهیار به من گفته تو اومدی، 

 چرا خبر ندادی؟
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 نفسم را بیرون دادم.

 اتان._از ترس اکب

 _چیزی گفته؟

 _نه، ولی...

 جلوتر آمد ، کنار میزم ایستاد.

 _ولی؟

 _زیادی جدیه.

 _چیکار کنه بیاد اینجا باهات گل بگه و گل بشنوه؟

رد. کباز چه شده بود اینطور و با این لحن صحبت می

 اما چیزی به رویم نیاوردم فقط آرام گفتم. 

 _منظورم این نبود!

 _بیا ناهار. 
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 _گشنه ام نیست، اینهارو باید تموم کنم.

 دستش را روی میز گذاشت و سرش را پایین آورد.

 _باز چیشد؟

 _هیچی، فقط گرسنه...

یکهو جلوتر آمد و لبش را روی لبم گذاشت، کمی 

هایش را دور مکث کرد و فاصله گرفت اما فقط لب

 کرد.

 _دروغ گفتن کار خوبی نیست.

 اخم و عصبانی حرف میزنی. _من چیزیم نیست تو با

_زن من اومده شرکت من خبر ندارم، عصبانی 

 158نشم؟

 _اومدم شرکت مگه کجا رفتم؟
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 _حاال هم بیا ناهار.

 _واقعا گشنه ام نیست.

_یه ساعت دیگه گشنه ات میشه، چون زن رئیسی 

 برات غذا نمیپزن بفرستن اتاقت.

غریبه نبودند. نگاهی به چشم هایش کردم، حاال دیگر 

روزی بود که از این چشم ها نه خوشم می آمد نه 

دوستشان داشتم اما حاال.... خیلی چیزها تغییر کرده 

 بود. خیلی چیزها رنگ و طعمش فرق کرده بود.

رفته بود سالن و دوباره بخاطر من آمده بود، خوب که 

فکر میکردم نرفتنم بی احترامی بود. سرم را تکان دادم 

 شدم اما کنار نرفت.و بلند 

 _چیزی شده؟
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 _مهیار چیزی گفته بهت؟

 _در مورد؟

 _دیر اومدنت؟

 _هرچی هم بگه حق داره.

 _کی این حق رو بهش میده؟

 به زور از کنارش رد شدم.

 _من.

 دستم را در دستش گرفت.

 _از این حاتم بخشی ها نکن.

بحث حاتم بخشی نبود واقعیت بود. قبل از نشستن 

 سر میز سری به نورا زدم. 

 _برادر شوهرت و زنش دارن میان.
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سرجایم خشکم زد. اولش... اولش شاید مهم نبود اما 

االن دیگر مثل آغاز نبود. نارملیا داشت برمیگشت این 

را ناخودگاه داشتم تکرار میکردم. حنا بود، نارملیا 

هردویشان چطور میتوانستم کنار بیایم؟ در  بود... با

  جنگ شروع نشده، احساس باخت میکردم.

 _امشب هم میری خونه ی شوهر جونت؟

 _نه.

فقط یک نه تنها چیزی بود که از زبانم بیرون آمد. به 

سمت امیرمسعود رفتم و کنارش نشستم یک سینی 

  غذا روی میز برایم گذاشته بودند.

 _بخور.

تم حاال با شنیدن این خبر اشتهایم را کامل از میل نداش

دست داده بودم. قاشق را دستم گرفتم تا بار دیگر 
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امیرمسعود نگوید چیزی بخور. اما مگر چیزی از نگاه 

 تیزش دور می ماند؟!

 _چته؟

 _هیچی!

  _همون هیچی رو بگو.

  مستقیم نگاهش کردم ، یادم آمد نماز نخوانده ام.

  نخوندم._نمازم رو 

با مکث نگاهم کرد، باورش نشد. اما چیزی هم 

نگفت. چند قاشق بیشتر نخورده بودم که گفتم سیر 

شدم و بلند شد فقط اجازه گرفتم بروم اتاقش و نمازم 

را بخوانم. میتوانستم تمرکز کنم؟! بخاطر شکی که 
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کردم مجبور شدم دوباره بخوانم در این فاصله 

  جانمازم را جمع میکردم.امیرمسعود آمد. داشتم 

 _ نماز چند روزت بود؟

 حق داشت اینقدرها هم نباید طوالنی میشد.

 _شک کردم دوباره خوندم.

 نیست؟ هیچیت بگی میخوای باز و_ 

 میرن؟ کی دایی زن و دایی_ 

 _چطور؟

نمیدانم از کجا اما به عنوان راه فرار شاید به ذهنم 

 رسید!

 ریم مشهد؟_میشه ما هم چند روز ب

  جاخورد انگار انتظار شنیدن این را نداشت.
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 _مادر مشهد نمیره نمیتونم تنهاش بذارم.

سرم را تکان دادم، میتوانستم حدس بزنم چرا مشهد 

 نمی رود.

 _باشه. من برم سر کارم.

 دستم را گرفت.

_جوابم رو بده بعد برو چند بار دیگه باید بپرسم 

 نگاه.

 واقعا._چیزی نیست 

 _نگاه من حوصله ی قایم موشک بازی ندارم.

 سرم را پایین انداختم.

 _نورا... نورا گفت نارملیا داره برمیگرده.

 _خب؟
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نگاه کردم!خب؟ وقتی میگفت خب چه باید میگفتم. 

وقتی جمله را آنطور تمام میکرد من باید چکار 

 میکردم.

 _من که گفتم هیچی.

و با یه من عسل هم نمیشه _برای هیچی این قیافه ر

 خورد؟

 _دیگه چی بگم؟

 دستم را کشید و بغلم کرد. کاش همیشه بغلم میکرد. 

 _نارملیا آدمه بخوای بهش حسادت کنی؟

مگر دست خودم بود. مگر میشد جلوی این حسادت 

 لعنتی را گرفت؟

 _من که چیزی نگفتی.
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 بیشتر من را به خودش فشار داد.

 چیزی نمیگی. ساکت میشی._ِد درد اینه 

 _دوست دارم بگم فقط...

 فاصله گرفت نگاهم کرد.

 _فقط؟

 _خجالت میکشم.

 بینی ام را گرفت و محکم کشید.

 _دردم اومد.

 _حقته. 

 کمی صورتم با بینی ام را نگاه کرد. 

  _اولین بار که دیدمت فکر کردم بینیت عملیه!
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ن اصال چرا باآن لحبینی من؟ تا بخواهم بپرسم چرا یا 

 گفت، او بود که گفت. 

_االن حوصله دارم ناز میکشم ،بعدا بچه دار شدیم 

قراره به اندازه ی کافی برینن به اعصابم پس حرفهات 

 رو نگه ندار.

  _باشه.

 _آفرین به دختر حرف گوش کن.

 از کنارش رد شدم پشت سرم گفت.

 _نگاه!

 برگشتم سمتش.

 _بله؟
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اما مواظب باش قبل عروسیمون حامله _گفتم بچه 

 نشی. حواست باشه.

نمیدانم چرا اما کمی از حرفش خجالت کشیدم و 

سریع در را باز کردم و بیرون رفتم. سر میزم که 

 نشستم دیدم از او پیام دارم.

_به جای مشهد یه جای دیگه رو انتخاب کن ، چه با 

ت ماشین چه با هواپیما خیلی دور نباشه مادر اذی

 میشه.

لبخندی زدم. زبانش تلخ بود اما قلبش مهربان. سعی 

کردم خبر آمدن نارملیا را از ذهنم دور کنم حاال 

 هرچقدر هم که سخت بود.
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دایی و زندایی چند روزی ماندند ، به دعوت خانم 

جان برای یک شب هم شام آمدند خانه ی ما. رفتار 

اینطور شد که برای  بسیار خوب و صمیمی داشتند و

 بار دوم ماهی جون به خانه ی ما آمد. 

کل شب به خوبی گذشت و همه چیز عالی بود 

داشتیم بدرقه اشان میکردیم که چیزی که در این 

 مدت ته ذهن و قلبم باعث ترسم میشد اتفاق افتاد....

آقا فرهاد و عابد هم داشتند آقایی را دم در راهی 

اول عابد برگشت سالم داد و بعد میکردند. با دیدن ما 

آقا فرهاد هرچند که آقا فرهاد مثل همیشه با متنانت و 

سربه زیری ما را مورد خطاب قرار داد اما... ماهی 

جون بود که وقتی خانم جان گفت آقا فرهاد همسایه 
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ی ما هستند برگشت و آقا فرهاد را نگاه کرد و با 

 مکث خیلی آرام زمزمه کرد فرهاد...

چون لحظه ای سکوت بود همه زمزمه ی آرام او  اما

را شنیدند و همین باعث شد آقا فرهاد سرش را بلند 

کند و نگاهی به او بیندازد. قلبم داشت می آمد به 

  دهانم. اینجا جایی نبود که این دو هم دیگر را ببینند.

امیر مسعود روبه رویم بود دیدم که با تعجب دارد 

و این تعجب دارد کم کم رنگ مادرش را نگاه میکند 

  عصبانیت میگیرد.

 _فرهاد خودتی؟

برادر ماهی جون هم. پشت سرش تکرار کرد فرهاد؟! 

کردند، حاال همه با تعجب تمام داشتند نگاه می

حواسم به آقا فرهاد و ماهی جون بود. آقا فرهاد که 
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انگار مرده ی زنده شده را دیده بود، ماهی جون هم 

نداشت، چشم هایش در کسری از  دست کمی از او

ثانیه بهاری شد و شروع کرد به گریه کردن. به سختی 

قدمی به سمت فرهاد برداشت و دستش را آرام آرام 

انم دداشت بلند میکرد که به سمت او بگیرد اما نمی

چه شد یکهو از هوش رفت و تاکسی بتواند بگیرتش 

 روی زمین افتاد.

ودم بیایم جیغ نورا اولین چیزی که باعث شد به خ

بود و بعد از آن داد امیرمسعود که کاری بکنم. به 

سمتش رفتم دستهایم میلرزید خودم را مقصر این 

اتفاق میدیدم. دیدم که آقا فرهاد هم با نگرانی به 

سمت ماهی جون آمده بود. به همه گفتم فاصله 
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بگیرند، دورش را خلوت کنند، آرمان با آمبوالنس 

 تماس گرفت.

میرمسعود به طرز وحشتناکی عصبانی بود، دیدن آقا ا

فرهاد عصبانی ترش میکرد. ماهی جون در آی سی یو 

بود. دکترها گفته بودند تا به وضعیت استیبل نرسد 

باید همانجا بماند. نگاهی به آقا فرهاد کردم، بنده خدا 

پریشان ایستاده بود، هنوز دیدن ماهی جون را درک و 

حاال در بیمارستان بود، برای یک هضم نکرده بود که 

 عشق قدیمی که شاید فراموش شده بود شاید هم...

امیرمسعود چون رفته بود در محوطه سیگار بکشد و 

دایی و آرمان هم پشت سرش به خودم جرات دادم و 

به سمت آقا فرهاد رفتم و خواستم اگر مشکلی نباشد 

 باهم صحبت کنیم.
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مسعود خورد، سریع  بیرون که رفتیم چشمم به امیر

راهم را به سمت مخالفش کج کردم، آقا فرهاد هم 

 پشت سرم داشت می آمد.

 _ببخشید آقا فرهاد.

 حاال اشک های من هم بود که جاری شد.

 _چی رو ببخشم دخترم؟

_من... من خبر داشتم و... یعنی... وقتی اولین بار 

اومدم خونتون و عکس جوونی هاتون رو... بخدا 

این مدت نمیدونستم، نمیدونستم با شما باید تمام 

صحبت کنم با ماهی جون صحبت کنم، چی اصال 

باید بگم... فکرشم نمیکردم همدیگه رو اینطور ببینین، 

 یعنی...

 _یعنی اش رو به منم بگی خوشحال میشم نگاه خانم.
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تمام رگهای وجودم منجمد شد، دیگر خونی جاری 

بود، امیرمسعودی که نبود، صدا صدای امیرمسعود 

چند بار تند از من پرسیده بود این مرد کیست و چرا 

 مادر من بخاطر او از هوش رفت.

توانستم برگردم دیدم آقا فرهاد دارد امیرمسعود را نمی

کند. اما امیرمسعود به سمتم آمد، صدای نگاه می

 قدمش را شنیدم. بازویم را گرفت و برگرداند.

 _با توام؟

را قورت دادم. بار دیگری خیلی تند و  آب دهانم

 عصبانی تر گفت. 

 _نگاه!

 _نگاه خانم حالشون کمی مساعد نیست، اجا...
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 _من اجازه ی تو رو نخواستم.

 هایآقا فرهاد از او بزرگتر بود، کم کم هم سن و سال

مادرش، خوبیت نداشت با او اینطور برخورد کند، 

گاهش کردم. آقا بازویش را چنگ زدم و با التماس ن

فرهاد سرش را پایین انداخت با اجازه ای گفت و از 

 ما فاصله گرفت.

 _ تو خبر داری؟ این مرتیکه کیه؟

 دیگر داشت داد میزد.

 _آروم...

_اروم؟بله مگه چیشده؟ برم براتون یه فنجون قهوه 

هم بیارم نگاه خانم؟ به درک مادر من االن تو آی سی 

 یو؟
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رزید، بازویش را رها کردم و به پاهایم داشت میل

 سمت نیمکت رفتم و نشستم.

 _من... من نمیتونم چیزی بگم.

 _شما بیخود میکنی نتونی بگی.

چشم هایم گرد شد و نگاهش کردم، با داد حرف 

توانستم درک کنم اما با فحش؟! شوک زدنش را می

اتفاق های امشب کم بود مگر باید همین چیزی را هم 

 میشنیدم.

 _با توام نگاه!

 چشم ازش گرفتم.

_ماهی جون خودش بخواد میگه، من چیزی نمیتونم 

 بگم.
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 _که اینطور.

همانجا تنهایم گذاشت و رفت... اشکم ریخت، 

صورتم را با دست هایم پوشاندم. صدای قدمی باعث 

شد سرم را بلند کنم، آرمان بود... کنارم نشست و 

الی و داد زدنی، بغلم کرد. بی هی حرفی، بی هیچ سو

 161چرا امیرمسعود این کار را نکرد؟!

تا صبح در بیمارستان بودیم، آقا فرهاد و عابد رفته 

ماندند که چه کنند، دایی و زندایی را هم بودند، می

من راهی خانه کردم، خسته بودند و چون آنها هم از 

ماجرا باخبر بودند بسیار ناراحت بودند. حریف آرمان 

م، هرچه گفته بودم برود اما پیشم مانده بود، نشده بود

امیرمسعود هم که اصال نمیشد نزدیکش رفت، برج 
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زهرمار شده بود. جز سیگار نه کسی و نه چیزی را به 

 خودش نزدیک نمیکرد.

ساعت ده صبح بود که نورا و خانم جان هم آمدند به 

 بیمارستان تا خبری بگیرند.

 _چیشده؟

 بره سر بزنه، اگر وضعیتش ثابت_االن فکر کنم دکتر 

 شده باشه میبرن بخش.

_امیرمسعود چشه ، جواب سالممون رو هم به زور 

 داد، انگار ما باعث شدیم.

 _زشته نورا، حال مادرش خوب نیست طبیعیه.
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_خانم جون هم موند پیشش باهاش حرف بزنه، 

هرچی میگم پاچه میگیره ولش کن، حرف گوش 

 نکرد.

نکرده بود، امیدوار بودم حرمت  چه خوب که گوش

خانم جان را حفظ کند، و کمی با او صحبت کند 

 شاید آرام شود، به من که این اجازه را نمیداد.

 _بیا بریم خونه شبیه میت ها شدی.

_نه، خوبم، آرمان رو ببر، خسته اس هرچی گفتم از 

 دیشب برنگشته.

 _تو نمیای ؟

 _نه.
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ان پیشمان آمد. آرام در امیرمسعود به همراه خانم ج

حالی که نگاهش نمیکردم گفتم برویم با دکتر صحبت 

دانم سرش را تکان داد یا نه اما چیزی در کنیم. نمی

جوابم نشنیدم، من جلوتر از او راهی شدم. دکتر خبر 

برندش به بخش که امیرمسعود خوبی داد، گفت می

گفت به اتاق وی آی پی انتقالش دهند، گفت باید 

قبش باشیم، استرس، ناراحتی حتی هیجان برایش مرا

 مضر است.

امیرمسعود رفت تا کارهای پذیرشش را در اتاق 

خصوصی را انجام دهد من هم رفتم به بقیه خبر 

بدهم که بروند به خانه، دیدم دایی و زندایی و آقا 

 فرهاد هم آمده اند.
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_خوبن خداروشکر، اومدم بگم برید خونه، دارن 

 ن به بخش.انتقال مید

 _میشه دید؟

 _نمیدونم، فعال انتقال ندادن.

خسته بودم، اما دلم نمی آمد امیرمسعود را تنها 

مانم، بگذارم، گفته بودم خودم همراه ماهی جون می

همه رفته بودند فقط ما دونفر بودیم، که حتی باهم 

کردیم، چند لحظه پیش که گوشی اش صحبت نمی

بود امیرواال پشت خط  زنگ خورد و از لحنش معلوم

 است بلند شد و از اتاق بیرون رفت.

 _نگاه.

 از جایم پریدم.
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 _ماهی جون؟ جانم؟

 _نگاه فرهاد...

 دستش را در دستم گرفتم.

_معذرت میخوام نتونستم بگم. خیلی ببخشید واقعا 

 ببخشید.

 چشم هایم پرشد.

 _پس این بود حرفت...

همان لحظه امیرمسعود آمد با گریه سرم را تکان دادم. 

داخل اتاق انگار امیرواال عصبانی اش کرده بود، با 

دیدن چشم های باز مادرش اما چشم های پراشک 

 من با تشر گفت.

 _میخوای آبغوره بگیری برو بیرون.
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 جای من ماهی جون بود گفت امیرمسعود!

 _برات ضرر دار...

ر ت_برای من بیشتر ضرر داره ببینم پسرم به دخ

معصومی مثل نگاه آسیب بزنه، نمیبخشمت 

 امیرمسعود.

 دستش را فشار دادم.

 _نه حق با امیرمسعود، شما نگران نباشین.

 بلند شوم و گفتم میروم دست و صورتم را آبی بزنم.

ناراحت نشده بودم؟ معلوم بود که ناراحت شدم اما 

بخاطر ماهی جون چیزی نگفتم، چنگی به قلبم زدم. 

دیشب مرده بودم و زنده شده بودم. نه حالم حال از 

 بود نه احوالم احوال.
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در دستشویی آبی به صورتم زدم، نماز نخوانده بودم! 

وضو گرفتم و آدرس نمازخانه ی بیمارستان را گرفتم 

و آنجا کمی با خدایم خلوت کردم. جز شکر گفتن 

حرفی نداشتم، چه میگفتم وقتی اینها انتخاب های من 

 بود.

 _کجایی؟

 با نگرانی پرسیدم. 

 _چیشد؟ حال ماهی جون بد شد؟

 کمی نگاهم کرد.

 _نه، دوساعته دارم دنبالت میگردم.

 _رفتم نماز بخونم.

 _بیا سوئیچ رو برو خونه یکم استراحت کن...
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_من خوبم، میمونم تو برو. از دیشب جز سیگار 

چیزی هم نخوردی، بوی سیگار هم میدی، ماهی 

 حساسه.جون 

از کنارش رد شدم و داخل اتاق رفتم، صدای بیرون 

 دادن نفسش را شنیدیم.

 _نخوابیدین؟

 _نگاه ببخشش، زبون و قلبش یکی نیست.

 _شما نگران من و امیرمسعود نباشین.

 _کی فهمیدی؟

 گوید.معلوم بود آقا فرهاد را می

_خیلی اتفاقی، عکس جونیشون رو تو خونه اشون 

 دیدم.
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 _ازدواج کرده؟

کند زن کند چند سالت باشد، فرقی نمیفرقی نمی

باشی یا مرد، انسان عاشق حسادت را همراه دارد 

اینکه معشوقت به کسی غیر تو نگاه کند، آسان 

 نیست، در هیچ زمانی، در هیچ سنی.

 _بله.

 _خوشبخته؟

چه میگفتم؟ مرد آرام و تو داری بود، آنقدرها با او 

 ه بودم که جواب این سوال را بدانم.هم صحبت نشد

 _اینجاست؟

_صبح اومده بودن اما رفتن. فهمیدن حالتون بهتره 

 رفته.
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 _پسرش بود؟

سوالهای ماهی جون تمامی نداشت، اولش تمایلی به 

جواب دادن نداشتم، اما دیدم جواب دادنم بهتر است، 

. دانستم را گفتمکند. هرچیزی که میحالش را بهتر می

 د از شنیدم حرفهایم چشم هایش را بست.بع

 _خوبه که نجات داده خودش و خانواده اش رو...

اشکی که از گوشه ی چشمم افتاد، تنم را لرزاند. 

خوابش برده بود، من هم سرم را گوشه ی تخت 

 گذاشتم و متوجه نشدم کی خوابم برد.
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با صدای صحبت دونفر کم کم هشیار شدم. ماهی 

 امیرمسعود بودند.جون و 
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 امیرمسعود: خیلی وقته خوابیده؟

 _نمیدونم، خواب بودم.

 امیرمسعود: از دیشب سرپاست، هیچی هم نخورده.

 _چرا خورده.

 چند ثانیه صدایی نیامد و دوباره صدای ماهی جون.

 _کلی طعنه و داد از پسر من خورده.

 _مادر من شروع نکن.

_چی رو شروع نکنم؟ نگفتم این دختر معصومه، 

نگفتم شبیه نارملیا نیست؟ امیرمسعود نگفتم ناراحت 

 کردن اون مثل اینه که دل من رو بشکنی؟ 

 _چیزی نگفتم.
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_باید باور کنم پسر تیز و باهوش من متوجه نیست 

هربار که بااخم با زنش صحبت میکنه حالش رو بد 

 داد.میکنه چه برسه به داد و بی

 _بیدار شه از دلش در میارم.

 _نگاه حنا نیست امیرمسعود.

 _منظورت چیه؟

 _خوب میدونی منظورم چیه، بیدارش کن ببر خونه.

 _نمیخوای راجب اون مرد بگی؟ 

 _االن نه. 

ماهی جون چقدر خوب بود، من هرگز همچین 

توانستم داشته باشم اما دل توقعی از او نداشتم نمی
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آنقدر بزرگ بود که با پسرش بخاطر من دعوا خودش 

 میکرد.

 _دیگه خوابه، بیدارشد میفرستمش.

_نفرست امیرمسعود خودت ببر. میخوای نگاه رو هم 

 از دست بدی؟

 _مادر من تو ای...

 _من رو بهونه نکن.

 _باشه تو استراحت کن، نگران چیزی نباش.

ن را تکاچند ثانیه بعد امیرمسعود داشت آرام بازویم 

میداد تا بیدارم کند. آرام سرم را بلند کردم. اما 

 نگاهش نکردم.

 _خسته شدی نگاه.
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 _ببخشین متوجه نشدم کی خوابم برده.

 _من خوبم برو خونه استراحت کن.

 _خوبم، خوابیدم استراحت کردم.

بی توجه به امیرمسعود بلند شدم و برای ماهی جون 

دادم، بالشش را پشت آب میوه ای آوردم و دستش 

سرش مرتب کردم. حالش خیلی بهتر بود، حدس 

 میزدم فردا مرخص شود.

همان موقع دایی و زندایی برای عیادت آمدند 

بیمارستان. زندایی طاهره هم حرف ماهی جون را زد 

و گفت بروم خانه برای استراحت اما گفتم خوب 

هستم. حتی شب را خودم پیشش ماندم، امیرمسعود 

رفت، من در تخت کناری که برای همراه بود هم ن

دراز کشیدم، خودش سرشب گفت برو اونجا بخواب 
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حتی تعارفش نکردم. بدون نگاه کردن و جواب دادن 

 روی تخت دراز کشیدم.

دانم چقدر گذشته بود که خوابم برده بود، کسی نمی

را نزدیکم حس کردم چشمم را با ترس باز کردم، 

 امیرمسعود بود.

 رس منم. _نت

 _چی شده؟

 آرام گفت برو کنار من هم دراز بکشم.

 _بذار من پاش...

اما نگذاشت به زور خودش را کنارم جا کرد، یک 

 دستم را زیر سرم و دست دیگرش را دورم انداخت.

 _بذار بلند شم راحت دراز بکش.
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 _راحتم، بخواب.

 _خوابمم زوریه؟

 بگم._چقدر هم که من میتونم به تو زور 

 _دادت رو که میزنی.

دستی که دورم انداخته بود را برداشت چانه ام را باال 

داد. سرش را جلو آورد میخواست لبم را ببوسد اما 

 سرم را عقب کشیدم تا اجازه ندهم.

 _قهری؟

 جواب ندادم.

 _حالم خوب نبود نگاه.

 _چرا همیشه حال بدت رو سر بقیه خالی میکنی؟
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چیزی نگفت و ساکت زل زد به چشم این بار او هم 

 هایم و در همان حال هردو خوابمان برد.

صبح قبل از امیرمسعود بیدارشدم، کامل من را بغلم 

گرفته بود، کمی محکم شاید ترسیده بود بیفتم. نگاهی 

کردم ببینم ماهی جون بیدار است یا نه اما شانه ی 

 تمامیرمسعود اجازه نمیداد، دستش را از رویم برداش

 باعث شد چشم باز کند.

 _چیه؟ 

 _بذار بلند شم االن دیگه دکتر میاد.

دستش را برداشت و من سر جایم نشستم، دیدم ماهی 

س کند، با ترجون بیدار است و با لبخند ما را نگاه می

و خجالت از جایم پریدم، هول کردم خواستم 
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امیرمسعود را کنار بزنم، چیزی نماند از روی تخت 

 بیفتد.

 _نگاه یواش.

 سرجایش نشست و اشاره کرد و گفت.

 _بفرما!

 _صبح بخیر ماهی جون، کی بیدارشدین؟

 _االن عزیزم.

 _بهترین؟

 _خوبم. امیدوارم امروز مرخص شم.

به سمت دستشویی موجود در اتاق رفتم آبی به سر و 

 صورتم زدم.

 _براتون صبحونه آوردن؟
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 برم خونه._نه عزیزم میل ندارم میخوام 

امیرمسعود معلوم بود هنوز به خودش نیامد، سرحال 

 بیدارنشده بود.

_نمیشه مادر من، وعده های غذاییت رو به وقتش 

 بخور.

 این را گفت و رفت به دستشویی.

خانه که رسیده بودیم به کمک ماه بانو اتاق پایین را 

برای ماهی جون آماده کرده بودیم، هرچه گفته رود از 

 ها باال می رود اما اجازه ندادم.پله 

 _من یه سر برم خونه، یه دوش بگیرم بیام.

 _خیلی اذیت شدی این دو روز.

 _من خوبم، شما خوب باشین من خوبم.
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 _خوابید؟

 _دراز کشیدن من یه سر میرم خونه.

 _برای چی؟

 _یه دوش بگیرم و بیام.

 _همینجا دوش بگیر.

 _لباس ندارم.

 آرام گفت.با صدای 

_لباس زیرت اینجاست تمیزه، به خواهرت بگو لباس 

 بفرسته. نمیخواد بری.

 ام بزنم.شاید من دلم میخواست سری به خانواده

به اتاقش رفتم، مانتوهام را داشتم در می آوردم که در 

را باز کرد، نگاهی کردم و رویم را برگرداندم، هنوز 
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که از پشت سر  مانتوهام را کامل از تن نکنده بودم

بغلم کرد و دستش را روی شکم و قفسه ی سینه ام 

 گذاشت.

 _بو میدم امیرمسعود.

 _ببخشید.

 ساکت ماندم.

_مرسی که پیشمون موندی، مرسی که وقتی داد زدم 

 164قهر نکردی بری. تنهام نذاشتی، تنهامون نذاشتی.

قصد بخشیدن نداشتم اما آن ببخشیدی که انقدر 

آنقدر رک گفت تحت تاثیرم قرار داد. تند تند مستقیم 

 نفس میکشیدم اما چیزی نمیگفتم.

 _چیزی نمیگی ؟
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_چی بگم؟ وقتی قرار هربار... مهم نیست، لطفا 

معذرت هم نخواه. اینجوری توقع پیدا میکنم هربار 

 حداقل عذربخوای.

 برم گرداند.

 _تو که اینقدر خوبی نگاه خانم بی انصاف نباش.

یه بار ثابت کن تا منم بی انصاف نباشم. یبار تو _تو 

موقعیتی که باید خودت رو کنترل کن، تا سرم داد 

نزنی، که انگار فقط داد زدن نیست، فحش دادن هم 

 بهش اضافه شده.

 _چه فحشی؟

 _مگه فحش ندادی؟

 _بیخود کردی فحشه؟
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 _فحش نبود یادت نمیموند.

 نبود. _یادمه چون نباید میگفتم. اما فحش

 _باشه بذار برم دوش بگیرم.

 _اول آشتی کن بعد.

 _قهر نیستم.

فاصله گرفتم و داخل حمام رفتم. تحت تاثیر قرار 

 گرفته بودم اما باید در عمل ثابت میکرد نه در لفظ.

های او را بپوشم و خنده دار بود که بخواهم لباس

اندم. مبروم پایین تا رسیدن لباسهایم در اتاق منتظر 

حنا لباسها را برایم آورد، وقتی از حمام بیرون آمده 

 بودم امیرمسعود دیگر در اتاق نبود.

 _من نوکر تو نیستم.
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خسته بودم، همین کمی عصبی ام کرده بود. اینکه از 

حمام بیرون آمده و دیده بودم امیرمسعود نیست، 

بیشتر عصبانی ام کرده بود و حاال او ایستاده بود و 

باال پایین شدن هورمون های دوران نوجوانی  داشت

 اش را سرمن خالی میکرد. 

_من از تو نخواستم برام بیاریشون برو از کسی که 

 ازت خواست شکایت کن.

 _تو لیاقت امیر رو نداری.

از روی صندلی بلند شدم و روبه رویش ایستادم، چه 

 خواستند از من. می

 _کی از تو نظر خواست حنا؟ 

ی اومدی گفتی شوهر دارم، از اولشم بهش چشم _الک

 داشتی، گولش زدی.
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 نفس عمیقی کشیدم.

 _برو بیرون میخوام لباس عوض کنم.

 _واقعا که یه آشغالی، از این زن های کثیفی.

با تعجب برگشتم سمتش، داشت با من اینطور 

گفت آشغال؟ خدای من کرد؟ به من میصحبت می

 بود؟این دختر چرا اینطور 

 _این چه طرز حرف زدنه؟

_آخرش مثل آشغال از این خونه پرت میشی بیرون 

حاال میبینی، امیرمسعود من رو دوست داره فقط چون 

بچه ام چون میترسید همه بگن به دختری که تو خونه 

 اش بزرگ شده چشم داشته اومده سمت تو.
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سرجایم خشکم زده بود از حرفهایش، چرا که خیلی  

ز دهان او بودند، نتوانستم جوابش را بدهم. بزرگتر ا

خدای بزرگ من کجا بودم؟ چرا همه ی این اتفاق ها 

 برایم می افتاد؟!

لرزیدم، مسخره بود از حرفهای او، نکند که راست 

گوید وجودم لرزید. چرا دلم لرزید برای او، ما می

 قرارمان این نبود.

 د، حالمدر آینه دیدم رنگم پریده بود. حالم خوب نبو

واقعا خوب نبود. کاش امیرمسعود اجازه داده بود یا 

حداقل حرفش را قبول نمیکردم و به خانه میرفتم. با 

بی حالی لباس هایم را پوشیدم. روسری ام را سر 

 کردم و پایین رفتم.

 _عزیزم چه رنگت پریده.
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با این حرف زندایی امیرمسعود نگاهی به من کرد. 

 عجله کند و میز را بچیند.بعد به ماه بانو گفت 

_خیلی خسته شدی نگاه جان، باید اجازه میدادی من 

 بمونم دیشب رو. 

 _نه خوبم، مشکلی نیست.

ماه بانو که خبر داد میز آماده است، بلند شدیم برویم 

سر میز اما بلند شدنم همان گیج رفتن سرم همان. 

چیزی نمانده بود بیفتم که زندایی دستم را گرفت. 

 دش گرمای دست امیرمسعود را حس کردم.بع

 _چت شده نگاه؟ گشنته؟

 _خوبم ، فکر کنم فشارم افتاده.
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کمکم کرد دوباره بشینم. از ماه بانو آب قندی 

خواست. زندایی و دایی باالی سرمان ایستاده بودند و 

 شد خجالت بکشم.همین باعث می

 _خوبم بفرمایین شما غذاتون رو بخورین ببخشین.

 دایی: نه دخترم، میخوای بریم دکتر؟

 _نه نه خوبم، تو رو خدا شما بفرمایین.

لیوان را به لبم گرفت کمی خوردم و دسشت را پس 

 زدم.

 _چت شد یهو؟

نگاهش کردم، وقتی چشم هایش را نگاه میکردم، ته 

دلم میترسید، از اینکه حرف حنا راست باشد، از اینکه 

 زیدم.او روزی نباشد، واقعا میلر
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 _نگاه ؟

 _میشه...

 _چی میشه؟

 _میشه بغلم کنی؟

آنقدر تعجب کرد که انگار از یک مرد غریبه این را 

 خواسته بودم. عکس العملی نشان نداد. چشم گرفتم.

 _برو ناهار رو بخور میرم یکم درا...

دستش را انداخت دورم و من را به خودش فشرد. 

د ودنش را. آب قنچشم هایم را بستم و نفس کشیدم ب

الزم نداشتم، برای من امیرمسعود الزم بود. کمی بعد 

 روی سرم را بوسید و آرام گفت.
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_اگه چیز دیگه ای هم میخوای پاشو اول یه چیز 

 بخور بعد بریم تو اتاقمون، اینجا نمیتونم.

داشت شوخی میکرد. حضور حنا اذیتم میکرد، او قرار 

نبود هیچ وقت حذف شود، به قول خودش شاید من 

 حذف میشدم اما او نه! 

جای اینکه من بد نگاهش کنم او بود که هر لحظه 

 چشم غره ای را نثارم میکرد. 

 _نگاه، برو بخواب، یکم استراحت کن. 

 _خوبم ببخشید نگرانتون کردم. 

نکرد، ناهارم را خورده و نخورده من را راهی قبول 

اتاق امیرمسعود کرد تا استراحت کنم، آب قند و غذا 

 163کمی کمک حالم شده بود.
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داخل اتاق رفتم روسری ام را باز کردم، میخواستم 

ساروفونم را در بیاورم و یکی از تی شرت های 

امیرمسعود را بپوشم، چون شدیدا گرمم بود که در 

باز شد. اما وقتی بعد از ناهار به اتاق رفتم و اتاق 

دنبالم آمد و قبل از گقتن هر حرفی به سمتم آمد و 

شروع کرد به بوسیدنم فهمیدم خیلی هم شوخی 

 کند.نمی

تکیه داده بودم به دیوار، پای چپم را بلند کرده بود و 

ید. کشدر حال بوسیدنم داشت دستش را روی پایم می

دور گردنش، بیشتر خودش را به من دستم را انداختم 

چسباند. نمیخواست برویم روی تخت؟ دست برد و 

سارافونم را بیرون کشید همانجا سرپا بودیم. گردنم را 

 بوسید و هردو پایم را بلند کرد.
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به جای تختش به سمت میزش رفت. وسایل روی 

میز را با دستش پس زد و من را روی میز نشاند. از 

ش پایین تر رفت و یکی از سینه هایم گردنم بوسه های

 را به کام گرفت.

گوشش را گاز آرامی گرفتم و گفتم برویم روی 

 تخت، سرش را بلند کرد گازی به لبم زد.

 _کار دارم باید برم.

نگاهش کردم، داشت نی نی چشم هایم را نگاه 

 میکرد.

 _حنا چیزی گفت؟

 _چی مثال؟

 غره بیاین._هرچیزی که سر میز برای هم چشم 
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خواستم بگویم آری گفت تو او را دوست داری، 

گفت نه از نارملیا بلکه از او، از حرف و حدیث فرار 

 کردی و سراغ من آمدی.

 _خسته ام من بخوابم؟

 _این یعنی نمیخوای جواب بدی؟

چشم دزدیدم، چانه ام را گرفت مجبورم کرد نگاهش 

 کنم.

 _بخواب، اما باید جواب بدی.

رهایم کرد به سمت کمدش رفت، کنارش ایستادم 

برگشت سمتم ببیند چه میکنم، دست دراز کردم و 

یکی از تی شرت های را برداشتم، به تن کردم و روی 

 تخت دراز کشیدم.
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دانم داشت عمدا این کار را میکرد یا واقعا اما نمی

لباس هایش را دقیقا روبه رویم من در آورد و با 

ش را پوشید. داشت جلوی آینه آرامش کت شلوار

 ادکلن میزد که گفت.

 _امیرواال و زنش دارن میان.

 نارملیا!

 _فردا اینجان.

فردا اینجا بودند؟! چه زود. حنا را کجای دلم جا 

میکردم، حاال نارملیا. به سمتم آمد و کنار تخت 

ایستاد. او همیشه اینقدر مرد جذابی بود یا من متوجه 

میخواست برود وقتی اینطور شیک نشده بودم. کجا 

 لباس پوشیده و ادکلن زده بود.

 _چیزی میخوای بگیرم؟
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 _کجا میری؟

خندید؟ یادم نمی آمد اصال تک خنده ای کرد. او می

 خنده شا را دیده بودم یا نه.

 _سوال رو با سوال نمیپرسن.

خم شد دستش را دو طرفم روی تخت گذاشت. جلو 

 آمد و لبم را محکم بوسید. نگاهم کرد و نهایتا گفت. 

 _میرم شرکت، چیزی الزم داری؟

 _از شرکت؟

 _از هرجا!

 _نه، مرسی.

ای حنا نشسته خوابم او رفت و باالخره با فکر حرفه

برد. نورا بود که بیدارم کرد، حس کردم در خانه ی 
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ان هستم تا به خودم آمدم دیدم اتاق خانم ج

 امیرمسعود است.

 _هالک شدی چند روزه.

 _کی اومدین؟

_یک ربع بیست دیقه ای هست، حوصله ام سر رفت، 

 گفتم هم بیدارت کنم هم اتاق استادم رو ببینم.

 _نورا تو به دوستهات تو دانشگاه گفتی که من...

 _چطور؟

ید بااین کار مطمئن دانم، شادانم، خودم هم نمینمی

تر میشدم از اینکه زن او هستم اما از طرفی شاید 

 امیرمسعود دوست نداشت کسی چیزی بداند.

 _نگفتم نگران نباش.
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 _امیرمسعود برگشته؟

 _نه اومد شرکت.

 _ماهی جون بیداره؟

 _آره.

 _باکی اومدی؟

_با خانم جون اومدیم به بیست سوالی هات جواب 

 بدیم.

 _ببخشید.

_اه، بابا یکم از این مظلوم بودن دست بکش، تو با 

 این مظلومیت امیرمسعود زنده زنده میخوره تو رو.

 بلند شدن لباس عوض کنم تا پایین برویم.
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_برات چند دست لباس آوردم حدس زدم بمونی، 

 لوازم آرایشیت رو هم آوردم.

 _آره مرسی، هستم چند روز.

ش کردم، سایه ام را نورا زد. لباس پوشیدم و آرای

ماهی جون به نورا و خانم جان اجازه ی رفتن نداد، 

برای شام ماندند ، اما امیرمسعود برنگشته بود تا شام 

 بخوریم.

 _نگاه میخوای یه تماس بگیر ببین کجا مونده.

خانم جان خواست بگوید اشکالی ندارد که حنا گفت 

نقدر ماهی جان گیرد. چه خوب بود که ایاو تماس می

 پشت من بود.

 _نگاه خودش تماس میگیره.
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: سرش شلوغ باشه جواب هیچ کس غیر من رو حنا

 نمیده.

تا حنا تماس بگیرد و امیرمسعود جوابش را ندهد نورا 

پهلویم را سوراخ کرد. نورا پوزخندی زد و کامال به 

 عمد بلند گفت.

_پاشو نگاه خودت زنگ بزن، آدم به جای زنش 

 جواب هر ننه قمر....

 آرام ولی تند گفتم نورا!

 _هرکسی رو نمیده.

حتی جرات نکردم به صورت کسی نگاه کنم. سریع 

از جایم بلند شدم. جوابم را داد اما جیزی در ذهنم 

گفت شاید تماس حنا را ندیده است به همین دلیل 

 جواب نداده.
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 _امیرمسعود نمیای؟

 _مادر حالش خ...

شام منتظرتیم، خانم جون و نورا هم  _آره برای

 اینجان.

 _کارم تموم نشده شما شامتون رو بخورین.

 _تا این موقع شرکتی؟

 _نگاه چند روز نبودم، کارهام مونده.

 _باشه داد نزن، چون بقیه گفتن زنگ زدم.

بدون منتظر ماندن برای جوابش تماس را قطع کردم. 

راحت شامشان را به بقیه اطمینان دادم نمی آید تا 

 بخورند.
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تازه از سرمیز بلند شده بودیم و خانم جان و نورا 

آهنگ رفتن کرده بودند و مو هم میخواستم اگر ماهی 

 162جون خوب باشد با آنها بروم.

همان موقع در باز شد و امیرمسعود داخل آمد، بابت 

تاتخیرش عذرخواهی کرد و به نورا و خانم جان 

لحظه ی ورود نگاهش کردم و  خوش آمد گفت. فقط

 بعد نگاهم را گرفته بودم.

 _پس من برم، صبح میام.

 امیرمسعود مچم را گرفت مجبورشدم نگاهش کنم.

 _ بری صبح بیای؟ بمون همینجا.

نمیخواستم ! اما کی حریفش شده بودم؟ مگر 

 توانستم؟می
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 _به منم شام بده.

 _به ماه...

 _تو آماده کن برام.

ا با حرص بیرون دادم و به سمت آشپزخانه نفسم ر

رفتم. دایی بعد از رفتن خانم جان و نورا رفت بخوابد 

فقط زندایی و ماهی جون بودند. در آشپزخانه داشتم 

ریختم که حضورش را برایش در بشقاب غذا می

حس کردم و چند ثانیه بعد دستی که دور کمرم حلقه 

 شد و از پشت چسبید به من. 

 اد زدم نگاه خانم؟_من کی د

 _زشته یکی میاد تو.
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_تو جواب من رو بده که تلفن رو روم قطع میکنی، 

منم دو ساعته بیخبر از اینکه قطع کردی دارم منت 

 کشی میکنم.

 برگشتم سمتش.

 _منت کشی؟

_داد نزدم نگاه. سر حرفم هستم دیگه داد نمیزنم 

 سرت، توام قهر نکن. کارم رو ول کردم بخاطر قهر

 خانم پاشدم اومدم.

 _من نخواستم بیای.

همانجا پشت میز آشپزخانه نشستیم تا غذایش را 

 بخورد، گفت 'کجا یمری بشین تنهایی کوفتم میشه'.

 _نمیخوری؟
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 _من شام خوردم.

 _شبیه کسایی نیستی که شام خورده باشی.

گفت با ساالدم بازی کرده بودم. قاشقش را راست می

سرم را جلو بردم و دهان گرفتم. به سمتم گرفت  

جوری زل زده بود به من که معذب میشدم. یک 

گرفت یکی را به دهان خودش قاشق به سمت من می

 میبرد.

_نمیدونستم زن بگیرم باید بهش قاشق قاشق غذا 

 بدم، برای همینه درمیارن از زیر زن گرفتن.

 در دلم یک بی نمک گفتم.

کشم ماه بانو خوشش _دلم سیگار میخواد، اینجا ب

 نمیاد؟
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 _آشپزخونه جای سیگار نیست.

 _تو اتاق هم شما ناز میکنی نمیذاری.

 _اگر دوست داری بکش من حرفی ندارم.

 _حرفی نداری اما اذیت میشی.

یک مهم نیست آرام گفتم و بلند شدم ظرفها را جمع 

کردم، قبل از اینکه از آشپزخانه بیرون برویم دستم را 

 گفت : برای من مهمه اذیت نشی.گرفت و 

کوبید، امیرمسعود رفته بود قلب من بود که محکم می

بیرون اما من سرجاسم ایستاده بودم. چه محکم میزد 

قلبم، آن هم فقط با یک جمله، یک جمله ای که نه 

دوستت دارم بود، نه عاشقتم. اما عجیب باعث کوبش 

 165قلبم شده بود.
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 یخواین بخوابین؟_ماهی جون دیروقته نم

 زندایی با خنده گفت مگر بچه اس.

 _نه ببخشید جسارت نکردم. اما...

 ماهی جون بود که به دادم رسید.

_میدونه من حرف زدن سیر نمیشم تا صبح هم 

 میشینم به پای حرف زدن.

زندایی گفت شوخی کرده است و من کمک کردم تا 

 به اتاقش برود.

 باهات؟_امیرمسعود... صحبت کرد 

 _در مورد؟

 _فرهاد.

 گفت فرهاد چشم هایش میلرزید.هربار که می
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_تو بیمارستان پرسید اما من چیزی نگفتم، گفتم شاید 

 دوست نداشته باشین.

_از من چیزی نمیپرسه، شادی داره مراعات حالم رو 

 میکنه.

اما مراعات من را نکرد! بخاطرش به من فگت 'بیخود 

 میکنی'.

 دوباره پرسید بهش بگو._اگر 

 _چشم.

 _براتون کتاب بخونم؟

 _خسته ای برو بخواب.

 بلند شدم کتابش را برداشتم. 

 _نه خسته نیستم. کل بعدازظهر رو خوابیدیم.



 

Romanzo_o 1420 

دانستم از آمدن نارملیا و امیرواال خبر دارد یا نه. نمی

 کتاب خواندنم را قطع کردم و خبرش را دادم.

بت کردم با امیر. این دوتا بیشتر _میدونم عزیزم، صح

از اون چیزی که نشون میدن به من وابسته ان. 

خوشحالم که امیرمسعود دیگه تنها نیست، روزی که 

 نباشم تو پیششی.

 _خدا نکنه، این چه حرفیه.

در اتاق روی تخت بود، پیراهنی به تن نداشت، 

 کرد.داشت با گوشی اش کار می

 _مادر خوابید؟

 _بله.
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آرایشم را پاک کردم، آبی به دست و صورتم زدم، 

نورا برایم ماسک صورت آورده بود از شرکت. 

 گذاشتم روی صورتم و همانجا جلوی آینه نشستم.

 _چرا اونجا نشستی؟

 _اینو بردارم باید صورتم رو بشورم.

 _خواهرت آورد؟

 _آره.

 _فردا میگم بچه ها بفرستن خونه.

 _ چی رو؟

 الزمه. _هرچیزی که

 _نه من چیزی نمیخوام.

 _نگاهش را از من گرفت و به گوشی داد.
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_آرایش کردن بهت میاد، مراقب پوستت باش تا 

بتونی همیشه آرایش کنی. در ضمن مسخره نیست، 

شوهرت شرکت پخش لوازم آرایشی داشته باشه و تو 

 تو خونه اش هیچی نداشته باشی؟

 کرده بودم خانه یقرار بود اینجا بفرستند؟ من فکر 

 خانم جان.

 _بیا این رو ببین.

از جایم بلند شدم و کنار تخت جایی که برایم باز 

کرده بود نشستم. دستش را برد دور کمرم، نگاهی به 

دستی که روی پهلویم بود کردم و بعد گوشی اش را 

 نگاه کردم.

 یک دختر زیبا بود، با دو آرایش متفاوت.

 _کدومش خوبه؟
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شت صفحه ی گوشی اش را لمس کردم تا دقیق با انگ

تر نگاه کنم اما سرش رفت سمت گردنم و بوسه ای 

طوالنی زد. تیغه ی بینی اش را روی گردنم گذاشت 

دوباره پرسید 'نگفتی؟'. آب دهانم را قورت دادم و 

 گفتم 'این' و او بوسه ی دیگری به گردنم زدم.

 _ آره به نظر منم این.

شی نبود، گوشی را انداخت روی حتی نگاهش به گو

پایش، پهلویم را محکم تر گرفت و بوسه هایش 

 بیشتر شد.

 _یه لحظه...

تا این را گفتم سریع مثل برق گرفته ها از من فاصله 

 گرفت.

 _اذیتت میکنم؟
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چرا اینقدر ترسید؟ چرا داشت وحشت زده نگاهم 

 میکرد؟

 _معلومه که نه. صورتم رو بشورم بیام.

نگشت های دستش را روی لبش گذاشت و پشت ا

سرش را تکان داد. در آینه ی دستشویی نگاهی به 

خودم کردم. من که حرف بدی نزدم، حتی نگفتم 

 نمیخواهم فقط چند لحظه ای فاصله خواستم همین.

دراز کشیده بود و ساق دستش روی پیشانی اش بود. 

کرم را که زدم، چراغ را خاموش کرده و خزیدم 

نگاهش کردم، حتی تکان نخورد. مگر من چه  کنارش.

 گرفت. انگشتگفته بودم؟ دیگر داشت گریه ام می

های دستش که روی پیشرانه اش تکیه داده بود را 

لمس کردم که با صدایی دو رگه گفت: بخواب نگاه. 
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عصبانی شدم و از شدت عصبانیت چشم هایم را 

 پس ی اشک مزاحم رابستم. رویم را برگرداندم، قطره

زدم و چشم بستم. زندگی مشترک برای من هم به 

 این شکل بود، حتی در اوج حس خوبش باز...

صدای بلند بلند صحبت کردن نارملیا را میشنیدم. 

امیرمسعود کنارم نبود. در اتاق هم نبود. بلند شدم و 

نشستم. تکیه دادم به تاج تخت. قدرت روبه رو شدن 

وصا بعد از اتفاق با حنا و نارملیا را داشتم؟ خص

دیشب؟ در سرویس باز شد و امیرمسعود حوله به تن 

بیرون آمد. چشمش به من افتاد که بیدارم. نه صبح 

 بخیری گفت نه اجازه داد صبح بخیر بگویم.

 _پاشو حاضر شو، بریم پایین.
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نفسم را بیرون دادم. چقدر این برخوردهای حس 

آماده  بدی به من میداد. خودش هم داشت با وسواس

 میشد، برای نارملیا یا بخاطر نارملیا؟

 _نمیخوای آرایش کنی؟

اول صبحی چه نیازی بود؟! بی هیچ حرفی جلوی 

آینه ایستادم تا آرایش کنم. او آماده بود، حاال منتظر 

من ایستاده بود. خواستم بگویم اگر میخواهی برو من 

 می آیم، اما... او نیت دیگری از این انتظار داشت.

 _این رو میخوای سر کنی؟

 به روسری که برداشته بودم اشاره میکرد.

_یه چیز روشن تر سر کن. یکم حال مادر بهتر شد 

 میریم خرید.
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لباس هایم را دوست نداشت یا سلیقه ام را؟ شاید هم 

یک مترسک میخواست به هرشکلی که خودش 

 میخواست آرایشش کند و لباس تنش کند.

ه نورا آورده بود رفتم، یک به سمت لباسهایی ک

روسری دیگر برداشتم، سر کردم و ایستادم تا دستور 

رفتن بدهد. هیچ نگفت فقط دستم را در دستش 

 گرفت و در را باز کرد.
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سالم و علیک گرمی با نارملیا نداشتیم، امیرمسعود 

حتی جواب سالمش را هم نداد. حاال همگی پشت 

ت حاال که حال خواهرش میز بودیم. دایی بود که گف

گردند مشهد. گفت کار بهتر شده است امروز برمی

 دارد و بخاطر خواهرش دیگر نتوانسته برود.
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 امیرواال: خوش قدم نبودیم ما.

 _دست زنت رو بگیر یه چند روزی بیا پیشمون.

 _آره فکر خوبیه مگه نه ناری؟

ر ساما قبل از اینکه نارملیا جواب بدهد امیرمسعود از 

 گیرد.میز بلند شد، به دایی اش گفت برایشان بلیط می

 _نگاه تو نمیری سرکار؟

 باز جای من امیرمسعود جواب داد.

 _چند روزی پیشت باشه ت...

_من پرستار دارم، نیازی نیست نگاه از کارش بمونه. 

 برو حاضر شو عزیزم.

حس کردم ماهی جون به عمد خواست من را راهی 

 دانم.ارملیا بود یا امیرمسعود نمیکند. بخاطر ن
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 _میخوای تو برو من خودم میام؟

 _چرا؟

_چند روزه خونه نرفتم، برم یه سری بزنم، ماشین رو 

 هم برمیدارم.

 _بیا میرسونمت خونه.

 _نمیخواد خودم میرم.

 _تو ماشین منتظرم.

مانتوام را پوشیدم و کیفم را برداشتم، از اتاق که بیرون 

نارملیا داشت از پله ها باال می آمد. نگاه بی آمدم 

 تفاوتی به من کرد.

 _چیزی شده میخوای بری خونتون؟

 _آرمان رو چند روزه ندیدم.
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_بریم شرکت هماهنگ کن، امشب شام میریم بیرون 

 باهاش.

 با تعجب نگاهش کردم.

 _با آرمان؟

 _آره.

 _دایی و زندایی امروز میرن.

 سم ببینم اصال بلیط هست._میریم فرودگاه بر

 همان موقع آرمان بود که زنگ زد.

 _جانم؟

جانمی که گفتم باعث شد سرامیرمسعود برگردد 

 سمت من.

 _چطوری آبجی خانم خواب که نبودی؟
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 _نه عزیزم، دارم میرم سرکار. خوبی؟

 _اا، خوبه پس. آره خوبم. آبجی؟

 _جان؟

دوتا زحمت _میخوام چند روز با بچه ها برم شمال 

داشتم، یک ماشین تو رو ببرم، دو جون من با این 

 خانم جون صحبت کن، انگار من بچه ام میگه نه.

راستش تا گفت شمال دل من هم لرزید، حق میدادم 

 به خانم جان.

 _حتما باید بری؟

آرمان محال بود بیخیال سفر شود، یک رگ لجبازی 

 میرفت. در او بود، اگر اجازه نمیدادیم بی اجازه

 _کی بود؟
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 به امیرمسعود نگاه کردم.

 _آرمان.

 _پس چرا این شکلی شدی.

_میخواد با دوستهاش بره شمال. میگه خانم جون 

 راضی نیست، تو صحبت کن!

 _به نظر نمیاد خودتم راضی باشی.

_چندتا پسر جوون، نمیدونم ناخودآگاه نگران میشم. 

 دست خودم نیست.

 _بچه نیست.

 درست بود، او دیگر بچه نیست. این هم

 _میخواد با ماشین من بره اشکالی نداره؟

 _چه اشکالی؟
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 _تو خریدی، گفتم شاید...

 _همچین عقده ای بنظر میرسم و خودم خبر نداشتم؟

 _نه یعنی خب، در واقع ماشین توا.

_اسم و سندش که به نام توا، حاال چطوری ماشین 

 منه؟

عصر بود، به آرمان هم گفتم پرواز دایی و زندایی 

برای شام بیاید، میخواستم نورا را هم دعوت کنم، 

بدون شک ناراحت میشد، در راه فرودگاه گفتم اگر 

مشکلی نباشد به نورا هم بگویم. فقط سرش را تکان 

داد، چیز بیشتری نگفت، شاید باید ته دل خدارا شکر 

 ومیکردم که نورا از قبل با دوست هایش قرار داشت 

گفت نمی تواند بیاید، ته پیامش هم اضافه کرد با 
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دوست هایش بیشتر از شوهر بد اخالق من خوش 

 گذرد به او.می

دایی و زندایی ما را هم دعوت کردند به مشهد. من 

قبال پیشنهاد داده و نه شنیده بودم به جای تعارفی 

دروغی فقط لبخند زدم. اما جالب بود امیرمسعود 

 توانیمال اینجاست، اگر بخواهم میگفت چون امیروا

مشهد برویم، اما اگر نظرم عوض شده و جای دیگری 

میخواهم، بعد از بهتر شدن کامل حال ماهی جون 

 توانیم برویم.می

 او که هیچ چیز را فراموش نمیکرد، پس...!

 _بهتره خانم ادیب؟

 _آره خداروشکر.

 _عروس خوب به تو میگن، زیر چشمت گود افتاده.
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جان زدم اما امیرمسعود با حرف آرمان با لبخندی بی

 دقت نگاهم کرد.

 _آبجی با خانم جون صحبت کردی؟

 _صحبت کردم اما نه در مورد چیزی که تو خواستی. 

 _چرا؟

 _میرم خونه حرف میزنم پشت تلفن نمیشه.

 _امشب میای؟

 _آره برم یه سر به ماهی جون بزنم برمیگردم.

دم در بیاید تا باهم برگردیم اما  آرمان گفت تا

امیرمسعود اجازه نداد گفت الزم باشد خودش من را 

گرداند! اینکه الزم باشد چرا باید در جمله اش برمی

 شد نظری نداشتم؟!استفاده می
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 _این موقع شب برای چی میخوای بگردی؟

 _قرار همیشه خونه ی شما بمونم؟

روسی فرمالیته _اونجا خونه ی توام هست. فقط یه ع

 مونده!

که برای عروسی مثل من هم شاید نیاز نمی دید. 

شیشه ی ماشین را پایین دادم تا هوا بخورم. تا 

 فکرهای عذاب آور ذهنم را باد با خودش ببرد.

 _زنگ بزن با مادربزرگت صحبت کن تا نخوابیده.

 _تو خونه زنگ میزنم.

 نذاشتم بری_االن این قیافه گرفتن بخاطر اینه که 

 خونه یا واسه چیز دیگه ایه؟

 _قیافه نگرفتم، اما چیز دیگه چیه؟
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خانم جان را برای رفتن آرمان قانع کردم، اما استرس 

تمام وجود خودم را گرفته بود. اگر اتفاقی برایش می 

توانستم دیگر زندگی کنم. بماند که سفرش افتاد نمی

گفت را زهرمارش کردم بس که تماس گرفتم. می

گذارند حتی وقتی می دوستهایش سر به سرش می

گویند اول به 'آبجیت' خبر خواهد برود دستشویی می

 167بده.

شرط اجازه گرفتنم هم همان بود، که شماره ی همه 

ی دوست هایش را برایم بنویسد که اگر به خودش 

دسترسی نداشتم با آنها تماس بگیرم. یک بار هم این 

رمان شکایتم را به امیرمسعود کرد و کار را کردم اما آ

او هم شدیدا عصبانی شد، از اینکه غرور بچه را پیش 

دوست هایش خورد میکنم با این کار، و همین شد 
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آخرین تماس من با آرمان. بعد از اینکه شنیدم چغلی 

ام را پیش امیرمسعود کرده است دیگر تماس نگرفتم. 

فقط کمی دادم، خودش هم که زنگ میزد، جواب نمی

 بعد پیام میدادم ندیده ام و مراقب خودش باشد.

اما مگر فقط آرمان بود و سفرش؟! سه روز بود آقا 

فرهاد گفته بود میخواد ماهی جون را ببیند و من 

دانستم چطور باید این را به ماهی جون یا نمی

پسرهایش بگویم. حاال دیگر امیرمسعود هم میدانست 

یده بود نه از مادرش! برادر فرهاد کیست. نه از من شن

 و دایی اش جریان را گفته بودند.

حنا و نارملیا هم قوز باال قوز بودند. نارملیا را باید 

درشرکت هم تحمل میکردم. دعواهایشان با امیرواال 

خیلی بیشتر شده بود. قبل ترها امیرواال سکوت میکرد 
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یا سریع بیخیال میشد، این بار اگر نارملیا چیزی 

داد. امروز ظهر فت او دوتا جوابش را میمیگ

امیرمسعود بود که وحشتناک سر هردو داد زد که تمام 

کند وگرنه حق ندارند دیگر پایشان را به شرکت 

 بگذارند.

ریختم که نارملیا داخل آمد. به نظر داشتم چای می

نمی آمد برای نوشیدنی آمده باشد. شبیه کسایی بود 

بگوید. چشمهایش قرمز خواست چیزی به من که می

 بود، بخاطر دعوا گریه کرده بود؟ 

توجهی نکردم اما باالخره آمد و به کانتر تکیه داد و 

 خودش شروع مرد به حرف زدن. 

 _میدونی هرچی فکر میکنم به نتیجه نمیرسم.

 نگاهش کرد.
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_امیر... حداقل میتونست با گزینه ی بهتری باعث 

 حسادت من بشه.

 خواستند از جانم؟!ن دادم. چه مینفسم را بیرو

_برای من نقش بازی نکن، میدونم امیرمسعود بهت 

 نزدیک نمیشه.

 این بار با تعجب نگاهش کردم.

 _اون غیر من نمیتونه با زن دیگه ای باشه.

زد؟! به چه جراتی؟ با چه رویی همچین حرفی را می

 او یک زن متاهل بود!

 نیست._به نظرم شما حالتون خوب 

در یکی از کابینت ها را باز کرد، بطری که دستش 

بود، بطری مشروب بود. در شرکت؟ داخل فنجان 
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قهوه ریخت. بطری را سرجایش گذاشت و درحالی 

 که آن را مزه میکرد گفت.

_من بخاطر یه اشتباه امیر رو باختم، اما میدونم و 

میتونم دوباره به دستش بیارم، چون کاری کردم که 

ه نتونه به زن دیگه ای نزدیک بشه. اعتماد به دیگ

نفسش رو نداشته باشه. توام خودت رو مسخره ی 

این بازی نکن، فقط برای اینکه من حسادت کنم 

 اینجایی. 

 با انگشت اشاره اش به من اشاره کرد. 

 _و من ذره ای به تو حسادت نمیکنم.

توانستم خیلی راحت جوابش را بدهم. اما خب می

که فهمیده بودم حال نامساعدش شاید از مست  حاال

بودنش است منصرفم کرد، اما نکته ی دیگر... چیزی 
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که در مورد امیرمسعودگفت... یک پازل، یک هاله ی 

پنهان را در ذهنم روشن کرد. امیرمسعود از پس زده 

شدن، از نخواسته شدن، از کافی نبودن میترسید... این 

د. برای همین بود، اگر به زن.... این زن باعثش شده بو

من نزدیک میشد با ترس بود حتی بار اول. آخرین بار 

خانه ی آنها وقتی خواسته بود ببوستم و بخاطر 

ماسک صورتم فاصله گرفته بودم، دیگر سمتم نیامده 

بود. من.... من احمق بخاطر تناقض های رفتاری اش 

سمتش نرفته بودم. فکر کرده بودم باعثش نارملیاست 

بود اما نه آن چیزی که من تصور  ه البته باعثک

کردم. خدای من. به جای اتاق کار خودم راهم را می

 به اتاق امیرمسعود کج کردم.

 _کسی پیشش نیست؟
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 _نه عزیزم.

 تقه ای به در زدم و با اجازه اش داخل رفتم.

 _چیزی شده؟

 _برات چایی آوردم.

 _تو چرا؟

 به سمتش رفتم.شانه ای باال انداختم و 

 _اشکالی داره؟

 _نه، زحمت میشه.

چای را روی میزش گذاشتم. نگاه خیره ام به او بود. 

 باعث شد دوباره نگاهم کند.

 _چیزی میخوای؟

 توانستم.می
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 _آره.

 _پس چایی رشوه اس.

 لبخندی مصنوعی زدم.

 _یه جورایی.

 فنجان را دستش گرفت و کمی مزه کرد.

 هست؟_خب حاال چی 

 _میشه...

آب دهانم را قورت دادم. چه اشکالی داشت من 

تالش میکردم برای نزدیکی به همسرم؟! من خوب 

دانستم تجربه ی بد داشتن یعنی چه، خوب می

دانستم چیزی از نظری روانی وقتی فشار می آورد می

 چه اتفاق ها که نمی افتد. 
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 _میشه بغلم کنی؟

نگاهم کرد که احساس آن چنان با حیرت و تعجب 

کردم پیش او اعتراف به قتلی یا کاری غیرقابل 

 بخشش کرده ام.

 _چی شده؟

_باید چیزی بشه که... باشه اگر دوست نداری، 

 ببخشید وقتت رو گرفتم.

برگشتم بروم اما صدای کشیده شدن صندلی اش را 

 شنیدم. به سمتم آمد دستم را کشید اما بغلم نکرد.

 _چیشده؟

 چیشده؟_چی 
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_نگاه من شبیه خرم که فکر میکنی باور کنم چیزی 

نشده و تو اومدی تو محل کارم ازم میخوای بغلت 

 کنم؟

 نیاز به عصبانیت بود؟!

 _معذرت می...

 _معذرتت رو نمیخوام جواب میخوام.

_میتونه از این نشات بگیره که تو همش داری از من 

 که...فاصله میگیری؟ میتونه بخاطر این باشه 

 168نگاه گرفتم، زمین را نگاه کردم.
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_دلم برات تنگ میشه و دیگه طاقت نمیارم و میگم 

باشه، اینجا جای غرور نیست حتی اگر اون نخواد 

 تو...

با پرت شدنم به آغوشش دیگر جمله را ادامه ندادم. 

لبخند زدم، چیزی که میخواستم را بدست آورده بودم، 

 دور کمرش حلقه کردم.دستم را باال بردم و 

 _مطمئن باشم اتفاقی نیفتاده؟

 نفس عمیقی کشیدم. 

 _مطمئن باش.

 _پس زیاد بیا از این بغل ها بخواه.

 باصدای خیلی آرامی گفتم. 

 _تو... تو چرا نخواستی؟
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بیشتر من را به خودش فشار داد ولی جوابم را نداد. 

م کردیک دفعه بلندم کرد و روی میز گذاشت. نگاهی 

تا به فنجان چای نخورم اما چانه ام را گرفت و 

 برگرداند.

_در حد بغل دلت تنگ شده، یا میشه برای چیزهای 

 دیگه رفع دلتنگی کرد؟

ش کردم، فکر میکنم جوابش را نگاهی به لب های

گرفت که جلو آمد و شروع کرد به بوسیدن. خودش 

ه را به من نزدیکتر کرد. پاهایم را دور کمرش حلق

بوسد، با زبانش زبانم را لمس میکرد. کردم. با ولع می

فاصله که گرفت شالم را باز کرد و به سمت گردنم 

 رفت. دست کردم الی موهایش.
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_امشب کارت دارم، میخوای خودت رو خیلی تو 

 شرکت خسته نکن.

دستم را روی گونه اش گذاشتم بوسه ای آرام به لبش 

 زدم و از همان فاصله گفتم.

 _من برای تو هیچ وقت خسته نیستم.

 لبخندی زد.

_یه چیزی شده، از این مطمئنم اما هرچی که بوده، 

 خوبه من راضی ام.

 جداشده بود و روی صندلی اش نشسته بود.

 _چایی یخ کرد.

 _عوضش کنم؟

 کمی بدجنس نگاهم کرد.
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 _با چیزه دیگه ای داغ شدم، نمیخواد.

تم را گرفت و من را خجالت زده لبخندی زدم. دس

 کشید سمت خودش روی پایش نشاند.

_امیرواال و اون زنیکه ریده بودن به اعصابم. چه 

 خوب موقعی دلت تنگ شده بود.

 _چرا اینقدر دعوا میکنن؟ 

_زن جماعت خصلتشه، خصوصا اون که دیگه یه 

 هر...

 _امیرمسعود، زشته.

 ابروهایش باال رفت.

 دیگه چی؟_خانم معلم اخالق. 
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_خیلی عادت بدیه با فحش صحبت کردن، نورا هم 

 مثل توا.

 گونه ام را بوسید.

 _سعی کن بچمون به تو بره، نه باباش.

 _کی قراره بچه دار شیم؟

 _یکی دو سال دیگه.

او این همه بچه بچه میکرد من فکر میکردم بعد از 

خواهد بچه همان عروسی به قول خودش فرمالیته می

 ویم.دار ش

 _دیر نیست؟

ماه نتونم  9_توقع که نداری، همون اول بسم اهلل من 

 به زنم نزدیک شم؟
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سرم را کمی باال کشیدم و به صورتش نزدیک تر 

 شدم. 

_میذاری برای یکی دوسال دیگه که از زنت 

 سیرشدی؟

 دندان هایش را نشانم داد. 

 ریزی امروز._میخورمت اینقدر تو زبون می

خندیدم. دستم را روی گونه اش گذاشتم، وقتی بد 

 اخالق نبود همه چیز خوب بود... 

 _چندروز بریم سفر؟

 _آره، بذار از ماهی جون بپرسم کج...

 _دوتایی، بدون ماهی جونت.
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تواند مادرش را من که از خدایم بود، او گفته بود نمی

 تنها بگذارد.

 _باشه.

 _دوست داری کجا بریم؟

 ی نمیکنه._فرق

_فرق کنه برات، چند بار مگه ممکنه پیش بیاد بهت 

 بگم بریم سفر.

 _نمیدونم، بریم شمال؟

 ته ریشش را با انگشت شصتش خارید.

_آره  اتفاقا ویالی یکی از دوستهام بود، میخواد 

 بفروشه، بریم اگر پسندیدی، همون رو میخریم.
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فت و ر گفته بود یک ویالیی بخریم بچه دار که شدیم

 آمد کنیم.

 _باشه.

_آرمان هم اونجاس میریم سر میزنیم اینقدر اذیت 

 نکنی بچه رو.

 _من فقط نگرانش بودم، بعدشم دیگه زنگ نمیزنم.

 _گفته جوابش رو نمیدی.

 _چرا میاد اینقدر راحت از من پیش تو چغلی میکنه؟

 _چه اشکالی داره؟

 نداد. خواستم از روی پایش بلند شوم اما اجازه

 _دیدی خصلت زن جماعت، بدون دعوا نمیتونن.

 بی توجه به کنایه اش گفتم. 
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 _آقای اکباتان منتظرم.

 _آقای اکباتان گه میخوره منتظر زن منه.

 _برای کار.

 _برای گهی.

 _اینطوری حرف نزن.

جوابش بوسه بود و بوسه. با نفس عمیقی رهایم کرد 

 باسنم زد.  و بلندم کرد. ضربه ی آرامی به

 _برو دیگه اغفالم نکن.

صمیمیتش بهتر از اخم و تخم و رو گرفتنش بود. 

حاال که او میترسید، حاال که او نزدیک نمیشد، باید 

 من به جای هر دو نفرمان این کار را میکردم.



 

Romanzo_o 1456 

خیلی جدی در جمع خانوادگی گفت چند روزی با 

مادرشان رویم شمال، به امیرواال گفت مراقب من می

باشد، و با دعواهای مزخرفشان زندگی را زهرمار او 

 نکنند.

نارملیایی که امروز به من گفته بود امیرمسعود حتی 

شود، حاال از سفر دونفره امان گفته نزدیک من نمی

 بود.

 حنا: من کنکور دارم.

 امیرمسعود نگاهی بی تفاوت کرد.

 _خب؟

 _دو روز دیگه اس من رو کی میبره؟

 قرار بود من ببرم؟_
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حنا از نقطه ضعف امیرمسعود استفاده کرد، با چهره 

 ای گرفته گفت.

 _همه باباهاشون میبرن.

دیدم که در سریع ترین سرعت ممکن حرفش روی 

امیرمسعود تاثیر گذاشت حتی آن چشم ها میگفت 

 همین االن است که اعالم خواهد کرد، سفر کنسل.

 امیرواال: من میبرمت.

ن شک بخاطر من این پیشنهاد را نداد اما ممنونش بدو

 بودم. 

 _تو مگه بابای منی؟ 

 169_امیرمسعود مگه بابای توا؟
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حنا با اخم زل زد به چشم های امیرواال. همان موقع 

که ماه بانو آمده بود فنجان ها را ببرد امیرواال مثال به 

 شوخی اما کامال جدی به ماه بانو گفت.

بیا دست این دخترت رو بگیر، ببر یکم _ماه بانو 

اصالحش کن با این چشم هاش االن من رو اینجا 

میکشه. ببین ماه بانو از من به تو نصیحت اینجوری 

 پیش بره کسی نمیگیرتش، میمونه دستمون.

حنا از جایش بلند شد، چشم هایش پرسد و با گریه 

رفت به اتاقش. دیگر نسبت به واکنش هایش بی 

د، حاال حس میکردم اغراقی در همه ی تفاوت بو

کارهایش است. امیرمسعود تشری به امیرواال زد و 

 بلند شد برود دنبالش.
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با تعجب کامل نگاهش کرد، شوخی اش گرفته بود؟! 

کجا داشت میرفت. نگاهم را دید، حتی مکث هم کرد 

اما سراغ حنا رفت. با رفتن او ناخودآگاه نفسم را بلند 

چشم کسی دور نماند. با ماهی جون به بیرون داد. از 

اتاقش رفتم، گفت برایش کتاب بخوانم، اما به نظر می 

 آمد بهانه است.

_میدونم اذیت میشی ، اما عزیزم، این رو به 

 امیرمسعود بگو.

 اگر میگفتم مگر حرفم را گوش میکرد؟!

_بدونه اذتی میشی بخاطر توام که شده رعایت میکنه. 

 خوب نیست.این برای حنا هم 

دانستم. اما حس میکردم کاری در این را من هم می

 این زمینه از دستم برنمیاد.



 

Romanzo_o 1460 

 _ماهی جون میخواستم چیزی بگم.

 _بگو عزیزم.

 _آقا فرهاد...

دستش که روی دستم بود، فورا سرد شد. نگاهش 

 کردم، رنگش پریده بود.

 _گفت... یعنی میخواد شما رو ببینه و م...

 _باالخره!

 منتظرش بود که هیچ نمیگفت در این مدت؟!

_شما مشکلی نداری؟ بخاطر امیرمسعود نمیدونستم 

چطور بگم اما االن... اگه ما بریم سفر... یعنی فرصت 

 خوبیه.
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سرش را تکان داد، با من موافق بود. امیرواال در این 

 مسائل گویا ریلکس تر از امیرمسعود بود.

 و از پشت بغلم کرد. دستم را کنار زد

 _اون چه نگاهی بود خانم معلم اخالق؟

 جواب ندادم، گردنم را بوسید.

 _اشکالی نداره اگر سفرمون بمونه بعد از کنکور حنا!

حاال من بودم که دمای بدنم به صفر برسد؟ اگر با 

دعوا و شکایت میگفتم قبول نمیکرد، این را از روی 

 توانستم حدس بزنم.تجربه ی این چند وقته ام می

 _نمیدونم.

 _یعنی چی نمیدونم؟
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_فکر کن قول کاری که دوست داری رو بهت بدم، 

بعدش بخاطر یه مرد دیگه کنسل کنم. تو میدونی در 

 این شرایط چه حسی داشته باشی.

 با مکث اما تند برم گرداند.

 _یه مرد دیگه؟

اخم کرد. دستش روی سرشانه هایم بود، محکم 

 بود.گرفته 

 _حنا رو تو یه زن میبینی که...

_فکر کن آرمان باشه، همین موقعیت، اگر تو ناراحت 

نمیشی، باشه منم روی خودم کار میکنم، تا سر 

 همچین چیزی ناراحت نشم.

 این را که گفتم، کمی نرم شد.
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 _یک ساله منتظر همچین روزیه.

 کمی در نی نی چشمش نگاه کردم. 

کنم، که بخوام میدونم نمیتونم _نمیخوام مجبورت 

مجبورت کنم. اما فقط یک چیز من وابسته بزرگ 

شدم و ترسو! این خوب نیست، تنها کسی که اذیت 

 شده منم، توام این کار رو داری حنا میکنی.

این ترفند و سیاست زنانه نبود، از ته دل گفتم. 

امیرمسعود داشت این کار را با حنا میکرد. برخورد و 

ای حنا غلط بود درست، اما من باید انصاف را رفتاره

 هم رعایت میکردم.

_حرفهای مادرم رو باور نکن حنا کسی نیست که تو 

 بخوای بهش حسادت کنی.
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شانه را روی میزش گذاشتم، فاصله گرفتم و به سمت 

 تخت رفتم.

 _چیزهایی که خودمم میبینمم رو هم باور نکنم.

 آمد جلویم ایستاد.

 میبینی؟_چی 

_داری وابسته به خودت بزرگش میکنی، توجهت نه 

 مثل یه پدر و برادر نه مثل یک ولی و پسرعمو.

 بی حوصله دست برد به دکمه های پیراهنش. 

 _نگاه تو دیگه شروع نکن.

 _باشه ببخشید.

 تا این را گفتم کالفه برگشت سمتم.

 _مادر تخصص داره در شستشوی مغزی دادن.



 

Romanzo_o 1465 

تم بگویم، حنا چی؟ اویی که در همین دوست داش

اتاق به من گفت من یک زن خراب هستم، اویی که 

به من فگت بخاطر او روزی من را از خانه ات پرت 

خواهی کرد. اما زبانم قفل شد و نتوانستم چیزی 

 171بگویم.

صبح زود به بهانه ی عوض کردن لباسم، یک ماشین 

نماندم آنجا.  گرفتم و به خانه رفتم. برای صبحانه

امیرمسعود هم خواب آلود بود، فکر کرده بودم متوجه 

حرف ام شده است اما آنقدر مست خواب بوده که 

متوجه نشده. تازه از حمام بیرون آمده بودم که صدای 

گوشی ام را شنیدم. بدون سالم با کمی عصبانیت 

 گفت. 

 _کجایی؟
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 _خونه. 

 _جدا؟ پس چرا من نمیبینمت؟

 خودمون من که گفتم میام._خونه ی 

 _ندیدی خوابم؟ برای چی رفتی؟

 _لباس نداشتم، برای شرکت.

 نفسش را بیرون داد.

 _چطوری رفتی؟

 _آژانس.

_ماشین من روبرمیداشتی اول صبحی سوار ماشین 

 هرکسی میشی.

 به فکرم نرسیده بود.

 _میام دنبالت.
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.: 

ی بحتی بحث نکردم. یک باشه گفته و قطع کردم. 

حوصله حاضر و آماده نشسته بودم و منتظر بودم خبر 

بدهد رسیده است. نورا که قیافه ی من را دید حدس 

زد با امیرمسعود بحثمان شده، صبر نکرد، گفت 'اون 

 پاچه گرفتنی قابل تحمل نیست من خودم میرم'.

_صد دفعه گفتم چند دست لباس بیار بذار اونجا. 

 اینقدر سخته؟

 ین همه داد میزنی؟_مگه چیشده ا

و بینم خانم نیستن، نه ت_صبح چشم رو باز میکنم، می

 تخت، نه تو اتاق، نه تو خونه. چه انتظاری داری؟

 _وقتی بیدارت کردم گفتم، گفتی باشه.
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_خواب بودم دیگه، اگر بیدار بودم به نظر خودت 

 باشه میگفتم؟

جوابش را ندادم، بغض کرده و سرجایم ساکت و 

 نشستم.صامت 

 _صبحونه خوردی؟

 _نه.

_تو که صبح خروس خون برای کله پاچه اومدی 

 خونه چرا صبحونه ات رو نخوردی؟

از دیشب چند اتفاق پشت سر هم. دیگر نتوانستم و 

گلوله گلوله اشک هایم بود که از روی صورتم 

 کنم ازریخت و سر خورد افتاد روی مانتوام. فکر می

ام متوجه شد گریه میکنم. چکه کردنشان روی مانتو

ماشین را سریع نگه داشت و با حیرت چانه ام را 



 

Romanzo_o 1469 

دستش گرفت تا نگاهش کنم، خواستم صورتم را 

 عقب بکشم اما نگذاشت.

 _چته؟ برای چی داری گریه میکنی؟

جواب ندادم، گریه ام بیشتر شد قطره های اشک 

 گرفتند.بودند که از هم سبقت می

 _نگاه باتوام؟

 میفهمید چرا؟ حدس هم نمیزد؟جدی ن

_چرا اینقدر سرم داد میزنی؟ مگه من چیکار کردم؟ 

من که جز چشم و ببخشید چیزی از دهنم درنمیاد؟ 

تویی که چپ میری سرم داد میزنی، دستور میدی، 

نگاه بشین، نگاه بیا، نگاه بمون، نگاه نرو، نگاه حرف 

 نزن، نگاه نبین. من صدام دراومده؟
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 رت دادم.بغضم را قو

_اومدم خونه لباس عوض کنم، اره بهونه بود، 

نمیخواستم به چشم بقیه اینقدر خار به نظر بیام که تو 

یکی دیگه رو به همسرت ترجیح میدی، دیشب میگی 

میریم سفر، امروز به خاطر یکی دیگه میگی اینقدر 

 راحت نگاه رو خط میزنم.

 _چرا داری مزخرف میگی، چه ربطی داره.

 کشیدم، صاف سرجایم نشستم.عقب 

 _راست میگی من مزخرف میگم.

 دوباره نگاهش کردم.

_اما هرچی تو بگی، هرکاری تو بکنی درسته؟ 

رفتارت با من درسته؟ هرچند وقت یبار به یه جایی 
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میرسونیم که با گریه حرفم رو بگم درسته؟ حنا رو به 

 من ترجیح میدی درسته؟

 محکم به فرمان زد.

ینها بخاطر یه سفره؟ بخاطر حناست؟ آخه اون _االن ا

دختر بچه حسادت... حداقل به یکی حسادت کن 

 که... نگاه ، نگاه خانم نگام کن.

 نگاهش نکردم او هم چیزی نگفت.

_باشه میریم، خوبه؟ دیگه هم اینطور جلوی من گریه 

 نکن، بدم میاد.

_تو باعث میشی من گریه کنم، سفر رو هم نمیخوام، 

د حنا دلش خواست بعد کنکور ببریش مسافرت شای

حال و هواش عوض شه. به هرحال اون الویت داره 

 به من.
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_نگاه دیگه داری واقعا مزخرف میگی. حنا بچه اس، 

 توام بچه ای؟

 _این حنا نیست که...

 با بغضم حرفم را هم قورت دادم. 

 _بقیه حرفت رو بگو.

ه نقطه برسم ک _رفتار توا که باعث میشه من به این

 حسادت کنم نه یه بچه.

هیچ نگفت، نه تا شرکت نه حتی وقتی جدا شد و 

رفت به اتاقش. دروغ نگفته بودم، اگر هر مرد دیگری 

زد، او دلش مثل حنا در مورد من آن حرفها را می

نمیلرزید؟ لرزیدن دلش به کنار با توجه به واکنش 

چه فرقی هایش کلی داد و بیداد هم میکرد، حاال خب 
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داشت؟ چون او مرد بود، اشکالی ندارد، فقط وقتی در 

 مورد زن باشد مورد دارد؟!

_ _ _ _ 

 _گشنه که نیستی؟

 _نه، تو؟

 _خوبم.

نتیجه ی بحثمان بود یا گریه ها یا حرفهایم. هرچه که 

بود مارا راهی شمال کرد. صبح آمد دنبالم فکر ردم 

برده بود اما برای کار است چون آرمان ماشینم را 

گفت چمدانی بردارم، چند روزی میرویم. شوکه شده 

 بودم، چون در این دو روز هیچ نگفته بود.

 _مطمئنی پشیمون نمیشی؟
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 _از؟

 _من مشکلی ندارم اگر میخوای برای حنا...

_تو مشکلی نداری؟ دهن من رو سرویس کردی 

 وسط خیابون، بعد میگه مشکل ندارم! 

قدر خودش را بی توجه نشان داده خنده ام گرفت. آن

بود که فکر کرده بودم تمام آن اشک ها و حرفها به 

 هدر رفته است.

ویالی دوستش زیبا بود، اما ویالهای کناری را که 

رسیدند. نقلی و کوچک میدیدم، آنها زیباتر به نظر می

 بود.

 _چطوره؟

 _خوبه.
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 _نپسندیدی؟

یکمم کوچیک _نمیدونم، ویالی بغلی بهتر نبود؟ 

 نیست؟

ریخت وقتی بچه دارشدیم، با برای اویی که برنامه می

 آنها می آییم، از آن جهت میگفت.

 _پولش کوچیک نیست ولی.
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_اگر سختته، خب. یعنی هروقت الزم شد اجاره 

 میکنیم، چرا میخری؟

 _سرمایه گذاری.

 لبخندی زدم، پس بچه و گردش بهانه بود.

 وش بگیرم._من برم یه د
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 _وایسا باهم بریم.

 _چرا؟

دستتش را دور کمرم انداخت و من را به خودش 

 چسباند. بوسه ای به لبم زد و گفت.

 _به نظرت من چرا باید بخوام با زنم برم حموم؟

_ _ _ _ 

سرم را آرام روی قلبش گذاشتم، میخواستم ببینم فقط 

دست قلب من است که اینقدر تند می کوبد؟ او هم 

کمی نداشت. دستش را روی برهنگی کمرم گذاشت 

 و چندبار باال و پایین کشید.

 _نگاه؟

 _بله؟
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_موهات بلند شده اذیتم میکنه، برگشتیم برو کوتاه 

 کن.

 _چه مشکلی با موهای من داری؟

 _مزاحم ام میشن.

 _بعد عروسی میزنم.

 _شوخیت گرفته.

 _عروس موکوتاه؟

هرکسی عروسی گرفت میرن _ترند میشه، بعد ما 

 کچل میکنن.

کمی من را باالتر کشید. چانه ام را روی قفسه ی 

 سینه اش گذاشتم و نگاهش کردم که یکدفعه گفت. 
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_حنا... تو شرایط خوبی بزرگ نشده. دوست ندارم 

 بهش حسادت کنی یا با خودت مقایسه اش کنی.

در جای بدی حرف او را پیش کشیده بود، بعد از 

ها معاشقه ی بی نظیری که داشتیم، حمامی که  ساعت

به جای خوبی ختم شده بود، حنا آخرین موضوعی 

بود که دوست داشتم در موردش صحبت کنم. آنقدر 

 چیزی نگفتم تا دوباره گفت.

 _باشه؟

 با دست آزادش گوشه ی چشمش را لمس کرد. 

 _شما که اولش رابطتون خوب بود.

 _فکر میکرد متاهلم.

 ربطی داره؟_چه 
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_فکر میکنی چرا با همه ی پرستارهای ماهی جون 

 مشکل داشته؟

 مکثش از فکر کردن بود.

 _نگاه!

_من مجبورت نمیکنم حرفم رو قبول کنی، اما... 

 رف... رفتارت باهاش اذیتم میکنه.

_من چه رفتاری با اون داشتم؟ االن میشه بگی کی تو 

 بغل من لخت و عور خودش رو جا کرده؟

 _همه چیز به این بستگی داره؟ به یه رابطه؟ 

 _چیز کمی نیست.

 بینی اش را به پیشانی ام کشید. 

 _در واقع از نظر من اصله.
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 _پس دوست داشتن؟

خیلی ناگهانی پهلویم را گرفت و چرخی زد. حاال من 

 زیر او بود. جلو آمد بوسه ای طوالنی به لبم زد.

 _قصد اعتراف گرفتن داری؟

دستم را الی موهایش بردم، چه میشد اگر اعتراف 

 کوچکی میکرد و خیال من را راحت میکرد.

 _چه اشکالی داره؟

_اشکال که نداره، اما هرچیزی یه قیمتی داره، مفتی 

 مفتی نمیشه.

 _قیمتش چیه؟

جوابش بوسه هاش، برای رد گم کنی و در رفتن از 

 دانم! زیر جواب دادن بود یا چه نمی
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داشتم میز را برای شام خوردن میچیدم یادم افتاد 

 میخواستم برای آرمان پول بفرستم.

 _امیرمسعود گوشی من رو ندیدی؟

با انگشت به گوشی ام اشاره کرد، برنامه را باز کردم 

داد. دانستم چه کنم، همیشه نورا انجام میاما نمی

 گوشی را به سمت امیرمسعود گرفتم.

 ای انتقال درسته؟_این رو میزنم بر

تکیه اش را از صندلی برداشت و گوشی ام را در 

 دستش گرفت.

 _برای کی میفرستی؟

 _آرمان ، سفرش طول کشید شاید الزمش بشه.

 به جای انتقال از صفحه خارج شد.
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 _چیشد؟

 _فرستادم من براش. 

 _آرمان از تو پول خواست؟

 _آره.

 _آرمان ؟

 _تعجبت چیه؟

نشده... هیچ وقت از ما نخواسته حتی اگر _تاحاال 

 نداشته باشه.

_از من قرض خواست میدونه پس میده، از شما 

 بخواد پس نمیگیری خجالت میکشه.
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از بچگی همین بود حرف امروز و دیروز نبود. از چه 

کشید، او شغلی نداشت که خرج خودش خجالت می

 را درآورد. 

 دوباره گوشی ام را برداشتم. 

 من برای تو بفرستم. _پس

 از روی صندلی بلند شد. 

 _بیا شام بخوریم تا به جاش تو رو نخوردم. 

 _اخه اینجوری نمیشه.

 _سعی کن بشه، زود باش بیا.

سفر خوبی بود، در واقع عالی بود. دوبار با حنا تماس 

گرفت تا نتیجه ی کنکور را بپرسد. اما حنا جواب 

که جواب نداد گوشی اش هیچ کدام را نداد، بار اول 
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را محکم کوبید روی میز صفحه اش ترک خورد بار 

به بهانه ای به سمتش رفتم و بوسیدمش و  دوم

قلقلکش دادم. راهمان به سمت اتاق کج شد و او 

 تماس و حنا را فراموش کرد.

 _فردا برمیگردیم؟

 _خوش گذشته؟

 _خیلی.

وال با ا معماتفاق جالبی که افتاده بود این بود که اینج

لباس زیر بودم. حتی اگر چیزی میپوشیدم به بهانه ای 

کشید. تماشا کردنم را دوست داشت ، از تنم می

سواستفاده میکردم و به عمد با عشوه مقابلش راه 

 میرفتم.
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دو ساعت پیش یک تماس کاری که داشت آنقدر 

طوالنی شد و حوصله را سر برد. بلند شدم چند 

ش راه رفتم مطمئن که شدم قدمی خرامان مقابل

نگاهش به من خیره شد. به سمتش رفتم. بدنم را 

مماس تن او قرار دادم و کمی خودم را باال و پایین 

کشیدم. دیدم چشم هایش را بست. به سی ثانیه 

نرسید که به مردی که پشت تلفن داشت بی وقفه 

زد گفت کار مهمی دارد و بعدا تماس حرف می

فیلم ببینیم که آن مرد تماس گرفته گیرد. قرار بود می

بود  اما فیلم دیدن به تنیده شدن بدنهایمان روی 

 کاناپه ی ویالی دوستش ختم شد.

 _من میتونم به زندگی سابقم برگردم؟

 _کدوم زندگی؟
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 _سه روزه، تو بهشتم. سیر هم نمیشم ازت.

 زل زدم به چشم هاش.
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 _امیدوارم هیچ وقت این اتفاق نیفته. 

 نگاه آخری به ویال کرد و دوباره گفت.

 _ولی جاش خوبه.

 _من که گفتم اگر دوست دار...

_من میخوام سرمایه گذاری کنم اما میخوام یه جا 

 کنیم دوست داشته باشی.باشه تا استفاده می

امروز صبح دست در دست هم کمی در ساحل قدم 

، برگشته بودیم به ویال و وسایلهایمان را زده بودیم

 جمع کردیم تا برگردیم تهران.
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 _خوبی؟ میخوای من برونم.

_نه، مادر... یکم صداش یجوری بود. صحبت کردی 

 باهاش؟

_دیروز. گفت خسته ام خیلی حرف نزدیم. چیزی 

 شده؟

 _حس میکنم اتفاقی افتاده.

و واقعا هم افتاده بود. همان روزی که ما راهی شده 

بودیم، امیرواال با آقا فرهاد یک مالقات برای او و 

مادرش هماهنگ کرده بود که نتیجه اش از هوش 

رفتن ماهی جون بعد از رفتن آقا فرهاد شده بود. در 

بهبوهه ی بردنش به بیمارستان نتوانسته بودند با ما 

به هوش آمدن ماهی جون تماس بگیرند و بعد از 

اجازه نداده بود تا به ما خبر دهند. هرچند واکنش 
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امیرمسعود به تمام این اتفاق ها یک مشت محکم به 

 صورت برادرش بود.

 _خوبین؟

 شصتش را چند بار کنار لباش کشید.

 _حقم بود.

 پوزخندی زد.

_وقتی مچم رو با ناری گرفت مشت نزد. این مشت 

 بود.حق اون موقعم 

با تصوری که از امیرمسعود داشتم این بود که همان 

موقع هم هردو را لت و پار کرده باشد. حاال عجیب 

بود شنیدن این از امیرواال عجیب تر گفتن این 

 موضوع به من بود.
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رفتم برایش از بوفه در یک لیوان کاغذی قهوه گرفتم، 

 یکی برای او یکی برای امیرمسعود.

 _برای شما.

 ون یکی؟_ا

 به لیوان دیگر اشاره کرد.

 _امیرمسعود.

 دانم پوزخند زد یا لبخند.نمی

_خوبه که اسمش رو کامل میگی، بدش میاد صداش 

 کنن امیر، میدونی چرا؟

 دانستم، شاید چون نارملیا امیر صدایش میکرد.نمی

 ترسه با یه عوضی مثل من اشتباه بگیرنش._می
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 ردم. فاصله گرفتم تا سرددروغ بود بگویم تعجب نک

نشده بروم پیشش، شاید الزم بود به امیرواال هم 

دلداری بدهم. اما راستش از شدت عصبانیت 

 امیرمسعود بیشتر نگران او بودم.

 _بخور.

نگاهی به من و لیوان کرد. ماهی جون خطر را 

گذرانده بود اما خب وضعیت حساسی داشت هر 

راهی اش کند، حتی هیجانی و ناراحتی میتوانست 

خدایی نکرده در یکی از همین رفت و آمدها... 

 تصورش هم سخت بود.

 _نباید میرفتیم. کنکور حنا بهونه بود!

 من را مقصر میدانست؟

 _میدونستی میخواد با اون مرتیکه صحبت کنه؟
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 دانستم اما دانستن من چه تاثیری داشت.می

 _آره.

 _چرا نگفتی؟

 حبت کنن._حق داشتن باهم ص

از جایش بلند شد، کمی از قهوه اش ریخت روی 

 زمین.

 _کی این حق رو داده.

_تو سن و سالی هستن که نیاز نباشه کسی حد و 

حدودشون رو تعیین کنه. اینکه تو خبر نداری بخاطر 

این برخوردهاته، باعث شده من یا مادرت نتونیم 

مه ه بگیم. کافیه دیگه امیرمسعود ،چرا برای همه چیز

 رو مقصر میدونی جز خودت، جز رفتار خودت؟
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نگاهم کرد با عصبانیت اما جوابم را نداد. از کنارش 

 رد شدم و رفتم به اتاق ماهی جون.

 _کی برگشتین عزیزم؟

_یک ساعتی میشه، چرا اجازه ندادین بهمون خبر 

 بدن؟ 

_بعد مدتها، پسر من یه کار خوب برای تو کرد، 

 بخوره.نخواستم به هم 

_ به قیمت جون شما؟ من هیچ وقت این رو 

 نمیخوام. بهترین؟

_خوبم نگاه، خوبم. یک عمر اسیر هم بودیم، رها 

کردیم همدیگه رو نگاه. من اون رو ، او من رو. 

 زندگیش رو نابود کردم... گفت من رو بخشیده.
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چشم هایش پر از اشک شد. سریع بلند شدم و دستی 

 به زیر چشمش کشیدم.

 _گریه نکنین، خواهش میکنم.

 دستم را در دستش گرفت.

 _خوش گذشت؟

خوب بود، اما چه فایده، وقتی آخرش ی بهانه یک 

 اتفاق می افتاد تا او زندگی را زهرمار من کند.

 کنارش روی تخت نشستم.

_خوب بود، میخواست ویالی دوستش رور بخره، اما 

 یکم کوچیک بود.
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برایش تعریف کردن. شنیدن شروع کردم با جزئیات 

جزئیات را دوست داشت. خصوصا اگر در مورد خانه 

 و جای جدیدی میبود.

امیرمسعود که داخل اتاق آمد و ما را در حال صحبت 

دید. حال مادرش را پرسید، او از مادرش گله نکرد. 

نه برای صحبتش با آقا فرهاد نه از اجازه ندادنش 

کافی سر مد خالی کرده ی برای زنگ نزدن. به اندازه

 بود.

 _برین خونه استراحت کنین. نگاه رو هم ببر.

قبل از اینکه امیرمسعود چیزی بگوید رو به ماهی 

 جون گفتم. 

_من خوبم ، یکم پیشتون میمونم، میرم یه سری به 

 خونه میزنم و برمیگردم.
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نگاه امیرمسعود را به خودم حس میکردم اما نگاهش 

 باالخره رفت. نکردم، تا اینکه

 _دعوا کردین؟

 _نه. یعنی مهم نیست. چیزی میخورین؟

از بیمارستان که بیرون آمدم، ماشینی برایم بوق زد، 

توجهی نکردم و خواستم سمت تاکسی ای که ایستاده 

 بود بروم اما اسمم خطاب شد.

 منتظر من مانده بود و نرفته بود به خانه!

 .._من خودم میرم مسیرمون یکی نی.

 _سوار شو نگاه.

بی هیچ حرف دیگری سوار شدم، کم بندم را بستم و 

 دیگر چیزی نگفتم.
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 _دلخوری؟

 _نه.

 _با امیرواال حرف زدی؟

 _آره.

 _چی گفت؟

 _هیچ.

آنقدر تک کلمه ای جوابش را دادم که بیشتر عصبانی 

 اش کرد.
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من از در صلح وارد شده بودم، او بود که من را پس 

زده بود. وقتی دم در نگه داشت تعارف نکردم بیاید 

 داخل، فقط خواستم چمدانم را بدهد.
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اما او چون چمدان را تا حیاط آورد خانم جان را هم 

دید و شروع کرد به احوال پرسی. من سریع با خانم 

جان روبوسی کردم و داخل رفتم. مستقیم به حمام 

 رفتم.

روی کاناپه دراز حوله به تن بیرون آمدم که دیدم 

کشیده است. خانم جان کجا بود که او اینجا دراز 

 کشیده بود؟!

به سمتش نرفتم نگاهی به آشپزخانه و اتاق آرمان 

انداختم، نبود! به اتاق خود خانم جان رفتم و لباس 

 عوض کردم.

خسته بودم اما میخواستم بروم پیش ماهی جون، 

بانو پیشش  همراه نداشت بنده خدا. یکی دوباری ماه

توانسته به صورت بیست و مانده بود اما چون نمی
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چهارساعت بماند، برمیگشه به خانه. تا جایی هم که 

فهمیدم، امیرواال تمام مدت دربیمارستان بود. تنهایش 

نگذشته بود. داشتم ضد آفتاب میزدم که در اتاق باز 

 شد.

 _عافیت باشه نگاه خانم.

 _ممنون.

 بخوابیم بعد بریم._یه جا بنداز یکم 

 _خانم جان کو؟

 _گفت کار داره میره بیرون.

 به سمت لحاف تشک ها رفت.
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_شاید هم رفت ما راحت باشیم، دید خسته ام 

نمیتونم رانندگی کنم. زن خودم که انگار از زندون 

 آزاد شده روش رو برگردوند دویید تو خونه.

 تا میدید، دلخور هستم رفتارش صفر و صد تغییر

میکرد. چه خصلت بدی داشت. پسش زدم و برایش 

 جا انداختم.

 _من میرم پیش ماهی جون، تو بخواب.

دراز کشید اما دستم را کشید افتاد به آغوشش، 

 مستقیم و خیره به چشم هایم نگاه کرد.

_تو که میدونی من اخالق عنی زیاد دارم، چرا 

 ناراحت میشی؟

ه جای اینکه _از من انتظار داری ناراحت نشم ب

 تغییرشون بدی؟
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نگاه کرد جواب نداد خواستم بلند شم اما محکم من 

 را گرفت و گفت. 

 _از تو میخوام تغییر بدی.

وقتی خودش کمترین فرصت را نمیداد من چه 

 میکردم؟! 

 _نگو که متوجه نیستی چقدر برات مایه میذارم. 

 _من رو مقصر همه چیز دونستن مایه گذاشتنه؟ 

 تی چیزی رو ازم قایم میکنی دیوونه میشم. _وق

 _حتما دلیلی داشته. 

 _یادم بنداز دلیل داشته، من آخرین بار... 
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فهمیدم بخاطر نارملیا و چشم هایش را بست. می

امیرواال ست، آنها کاری کرده بودند که او به همه چیز 

 و همه کس بی اعتماد شود.

 نمیکنی._اگه بهم اعتماد داشته باشی، قاطی 

مثل پسر بچه ها گفت 'دارم که اینجایی' . من آنقدرها 

 سنگدل نبودم که تحت تاثیر قرار نگیرم.
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خوابش برده بود. خواستم بلند شوم تا حداقل چیزی 

درست کنم قبل از رفتن بخوریم اما حلقه ی دست 

هایش محکم بود نتوانستم بازش کنم، اجازه دادم 

 د بیدارش کنم.کمی بیشتر بخوابد بع

_ _ _ _ 
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دوباره داشتم با نارملیا و حنا زندگی میکردم. هر روز 

ا شد زندگی کردن بکه حسم به امیرمسعود بیشتر می

 دونفر سخت تر میشد.

حنا بخاطر اینکه ما رفته بودیم مسافرت و بعد از آن 

حال ماهی جون خراب شده بود تا توانست غر زد و 

ن داد که اگر به حرف او به امیرمسعود عذاب وجدا

گوش میکرد و نیم رفت این اتفاق نمی افتاد. نهایتا 

برگشت گفت چون دل او را شکسته این اتفاق افتاد، 

امیرواال بود که جواب دل شکسته ی او بد شدن حال 

مادرشان است؟ آنجا بود که حنا سکوت کرد و 

امیرواال دوباره گفت اصال چرا باید دل او بشکند؟! 

 قط زل زد به چشم های امیرواال و رفت.حنا ف

 _نگاه؟
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 _بله؟

 نگاهی به گردنم کرد.

_این موهات رو یه کاریش بکن این صد دفعه! دارم 

 میرم.

 بیخیال موهای من نمیشد. 

 _کجا؟

 _دانشگاه کالس دارم.

 _منم میرم خونه.

 _چرا؟

 خب خانه ام بود چرا نداشت.

دارم میام با ماهی  _لباس میخوام، ماشین هم الزم

 جون بریم بیرون.



 

Romanzo_o 1504 

 _کجا؟

_نمیدونم، همش خونه اس، بریم یکم حال و هواش 

 عوض شه.

 سوئیچش را به سمتم گرفت.

 _با ماشین من برین، این همه لباس داری اینجا.

 چرا اینقدر با رفتن من به خانه مشکل داشت.

 _دلم براشون تنگ شده میخوام یه سری هم بزنم.

 به چشم هایم با این حرف. زل زد

 _باشه با ماشین من برو.

گردد به همین دانستم او از حرفش برنمیمن که می

 دلیل پیشنهاد دیگری دادم. 
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_میخوای وایسا حاضرم تو رو برسونم دانشگاه بعد 

 برم.

سرش را تکان داد. امیرمسعود را دم دانشگاه پیاده 

، حتی در هم کردم و به خانه رفتم. جلو در خیس بود

خیس بود. با تعجب کلید انداختم. ماشین من در 

حیاط بود و آن هم خیس بود! یعنی آرمان ماشین را 

شسته بود. اما وقتی رفتم داخل خانه دیدم سحر خانم 

ریزد کف کنار خانم جان است و دارد گالب می

 دستش.

 _چیشده؟

هردو وحشت زده من را نگاه کردند، دوییدم سمت 

 ن.خانم جا

 _خانم جون چی شده؟
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_خوبم خوبم، فشارم افتاد، خدا خیرش بده سحر بود 

 آوردم باال.

این را گفت اما در حین گفتن جور خاصی به سحر 

 کردند.خانم نگاه کرد. چیزی داشتند پنهان می

 _خانم جون چیشده؟

خانم جان که قصد جواب دادن نداشت اما باالخره 

ی آمده و بنزین سحر خانم نرم شد و گفت مهد

پاشیده روی ماشین و در خانه. هین بلندی گفتم و 

دستم را روی دهانم گذاشتم. عابد ماشین من را بعد 

 از قرار کردن مهدی آورده داخل ماشین.

 _آرمان؟

 _گفته بودی میای ماشین ببری ماشین تو رو نبرد.
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 _بریم دکتر، فشارت افتاده.

 _خوبم مادر خوبم.

دیوانه میخواسته خانه و ماشین را آتش  مگر میشد، آن

بزند، داد میزده و میخواسته من دم در بروم. خیلی 

وقت بود نبود، فکر کرده بودم امیرمسعود زهرچشمی 

 شود دیگر اما...گرفته که پیدایش نمی

با آرمان و نورا تماس گرفتم بدانم حالشان خوب 

 ود.باست. نورا سرکار بود و آرمان با دستهایش بیرون 

 _نورا کی میای؟

 _ما ضبط داریم تا شب اینجام.
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معموال پنج شنبه ها یا تعطیل بودیم یا نصف روز 

میرفتیم اما سیستم کار نورا فرق داشت. آنها گاهی در 

 طول هفته اصال نمی آمدند.

_پاشو خانم جون حاضر شو بریم. میخوایم با ماهی 

 جون بریم بیرون توام بیا.

نمیکرد میگفت حال ندارم اما راضی  خانم جون قبول

اش کردم. با ترس به سحر خانم هم تعارف کردم، 

ا کند امدیدم اگر یکی دو بار دیگر بگویم قبول می

واقعا ماهی جون یک حمله ی قلبی دیگر را 

 نمیتوانست تحمل کند.

دانستم در مورد مهدی به وکیل بگویم تا شکایت نمی

ک نگفتم با امیرمسعود یکند یا به امیرمسعود بگویم. 
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جنگ و دعوای جدید بود. خواستم پیام بدهم اما 

 ترجیح دادم حضوری باشد.

خانم جان و ماهی جون رو به پارکی بردم و بعد برای 

خرید. برای خسته نشدن طوالنی مدت بیرون 

 نماندیم.

 نهایتا برای شام به رستوران رفتیم.

رین _باشه، مواظب باشی، چرا نگفتی شام میخو

 بیرون.

 _امیرمسعود ؟

 _بله؟

_من ماهی جون رو میرسونم بعد میرم خونه، ماشینت 

 رو می... 
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 _خانم جان رو برسون بیا اینجا. 

 _کار دارم خونه. 

 طلبکار گفت. 

 _چه کاری؟ 

 _فردا درموردش میگم.

 جوابم را نداد تا باالخره آرام گفت. 

 _ بیا اینجا نگاه.

خانم جان و بقیه را تنها بگذارم. این بار نمیتوانستم 

خانم جان ترسیده بود و واقعا ترسیده بود. اگر عابد و 

 آقا فرهاد نبودند شاید...

دم در که بودیم تماس گرفتم بیاید پایین تا علت 

رفتنم را بگویم، نمیخواستم دلخور شود خصوصا که 



 

Romanzo_o 1511 

 لبا آن لحن گفته بود بیا اینجا. عادت کرده بود به بغ

کردنم، حتی نیمه های شب هم رهایم نمیکرد، وقتی 

میخواست پهلو به پهلو شود بلند میکرد من را هم 

چرخاند با خودش. دیگر من هم به این طرز می

خوابیدنش عادت کرده بودم. دقت رده بودم شبهایی 

که پیشش نیستم فردایش مثل پسربچه های تخس 

 کند.کمی سرسنگین برخورد می
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حیاط گفتن من همان شروع کردن او به فحش در 

دادن همان. چنان فحش های بدی را میگفت که 

 گوش هایم را گرفتم.

 _میدونم باهاش چیکار کنم.
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_تو کاری نکن، فقط شکایت، خواستم به وکیل بگم 

 گفتم به تو نگفته... ناراحت میشی یعن...

 براق شد روی صورتم. 

کردن همچین چیزی اگر _ناراحت میشم؟ نگاه پنهون 

از ذهنت هم بگذره من میدونم و تو. صبح رفتی تازه 

االن داری به من خبر میدی؟ از صبح ده بار باهام 

 حرف زدی.

 _گفتم رو در رو بگم.

 کالفه پشت انگشت هایش را روی صورتش کشید.

 _کجا میری االن؟ اگر اون مفنگی بیاد که...

 _نمیتونم تنهاشون بذارم.
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م جان که اینجاست زنگ بزن نورا و آرمان هم _خان

 بیان.

 _نمیشه.

 _منم اجازه نمیدم تو بری.

جلو رفتم، دستش را در دستم گرفتم. نگاهم کرد. 

روی پنجه های پایم ایستادم و بوسه ای به اویی که 

 زل زده بود به من زدم.

 _نگران شونم بخاطر من ممکن اتفاقی براشون بیفته.

ا روی کمرم گذاشت و من را جلو دست دیگرش ر

 کشید و به خودش چسباند.

 _تو بری مگه میتونی جلوی اون بیشرف رو بگیری؟
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با بودنم خیالم راحت میشد. جوابی نداشتم بوسه ی 

دیگری زدم اما نگذاشت فاصله بگیرم دستش را از 

دستم بیرون کشید دور گردنم حلقه کرد و محکم 

 بوسید.

رفتیم، خانم جان و ماهی جون به سمت ماشین 

 کردند.داشتند صحبت می

_خانم جان برای یه شب تو خونه ات برای دامادت 

 جا داری؟

باورم نمیشد همچین چیزی را از خانم جان بخواهد 

یا بگوید، خانم جان هم با خیال راحت قبول کرد و 

اینطور شد که داشتم در ماشین همراه امیرمسعود و 

م خانه. جلوی خانم جان هم خاتم جان میرفتی

 توانستم بپرسم که چرا.نمی
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آرمان و نورا هم به همان میزان تعجب نگاهش 

کردند. خانم جان گفت جایی برایمان در اتاق پهن 

کرد، بی تعارف تشکر کرد. حتی فرصت نداد من 

 دانم دو اتاق ییشترتعارفی کنم! حاال چه تعارفی نمی

 ن بخوابد.نبود. میتوانست در اتاق آرما

داشتم من لباس هایم را در می آوردم او قبل از من 

بلوز و شلوارش را در آورده و دراز کشیده بود، تکیه 

 دادا بود به دستش و داشت نگاهم میکرد.

 _من بیرون نخوابم زشت نیست؟

_زشت اینه شب جمعه ای خانم تو بغل شوهرش 

 نباشه.
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را جلو لبخندی زدم. کنارش که دراز کشیدم سرش 

آورد و گردنم را بوسید و نفس عمیق کشید. خواست 

 دبداره ببوسد که انگار با موهایم درگیر شد. 

_کوتاه نکن موهات رو باشه؟ برین به اعصاب من 

 باشه نگاه؟

 _یواش، فردا کوتاه میکنم باشه.

 _کوتاه نکنی خودم با شماره ی صفر میزنم.

برای شب جمعه سرم را عقب بردم، شوخی کرده بود 

آمده است اما میدانستم از سر نگرانی آمد. بخاطر من 

آمد، راستش در دلم قند بود که سابیده میشد. سرم را 

 جلو بردم و بوسیدمش.

 _امشب دست به بوسه اتون خوب شده نگاه خانم.
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 _اشکالی داره؟

 _نه، هستم خدمتتون. صدامون بیرون نره اگه یکم...

لبخندم را بوسید. گاهی نگاهش آرام خندیدم و او 

شد فکر کنم او هم بی حس به من حرکاتش باعث می

نیست، مگر میشد بی حس باشد و اینطور ببوسد، 

اینطور بغلم کند؟! در دل لعنتی به حنا فرستادم برای 

 خوره ای که به جانم انداخته بود.

صبح جمعه یک صبحانه ی مفصل همراه با خانواده 

 دیگر نورا و آرمان هم از آمدن ی من خوردیم. حاال

مهدی خبر داشتند. آرمان عصبانی خواسته بود برود 

دم خانه ی پدر و مادر مهدی اما امیرمسعود اجازه 

نداده بود. نفوذ خوبی روی آرمان داشت و این خوب 

و عجیب بود. وقتی از خانم جان پرسید کسی شاهد 
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بوده و خانم جان اسم آقا فرهاد را آورد اخم 

میرمسعود از کسی پنهان نماند. گفت دوربین مدار ا

بسته فردا صبح می گوید بیایند و برای دم در و حیاط 

تواند نصب کنند. نورا گفت بیخیال مگر چه غلطی می

بکند امیرمسعود در جواب گفت ' تاوقتی زن من 

 اینجاست نصب باشه بعدش نخواستی برش دار'.

، این جمله نلرزد دلم من مگر میتوانست بعد از شنیدن

بلند بلند نکوبد. دلم خواست بغلش کنم و تشکر کنم. 

من این ها را هی وقت در زندگی ام تجربه نکرده 

بود، نه توسط پدرم نه مهدی! حس تازه ای بود. من 

هم حق داشتم، به خودم حق میدادم دل بسته ی این 

 مرد شوم.
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ند، اامیرمسعود پرسید اگر آرمان خانه باشد او دیگر نم

 آرمان گفت هستم.

 _حاضر شو بریم.

من کجا قرار بود بروم؟! چیزی نگفتم بی حرف رفتم 

حاضر شوم، از اتاق که بیرون آمدم دیدم در مورد 

 کند.عروسی دارد با خانم جان صحبت می

 _من حرفی ندارم مادر.

کنین، چه حرفی نورا: دیگه دارین یه جا زندگی می

 ن.داشته باشه اخه خانم جو

 چشم غره ای به نورا رفتم.

امیرمسعود: خوب شد یادآوری کردی، کسی در 

 جریانش نبود.
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 پوشید.از جایش بلند شد درحالی که کتش را می

_در ضمن این ترم داری مشروط شی، تو شرکت من 

 جای دانشجوی مشروطی نیست حواست باشه.

 _من نمیرم سر کالسهام.

امتحان هات رو بده، _صحبت کردم با استادهات، 

 درس مسیح رو هم حذف کردم برات.

با تعجب نگاهش کردم، نورا و آرمان گ بدتر از من. 

هیچ کدام ما همچین چیزی از او نخواسته بودیم. 

رسید که این را بخواهیم حاال اصال به ذهنمان نمی

 او...
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امیرمسعود سریع خداحافظی کرد بیرون رفت اما ما 

 ایمان ایستاده بودیم.متعجب سرج

 _چیزی به خوردش میدی این اینطور پطروس شده.

 خانم جان: یه پارچه آقاست خجالت بکش.

 آرمان: تو مرخصی نگرفتی؟

_دردسرش زیاد بود، گفتم همشون صفر میدن، 

 مشروط میشم.

 آرمان خاک تو سرت گفت.

 _سر امتحان نرفته کدوم استادی صفر میده؟

 _پس چند میده.
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سرش برایش تکان داد و به اتاقش رفت. دم در دیدم 

ل کند. بابت روز قبامیرمسعود دارد با عابد صحبت می

 از او تشکر کردم و او مودبانه گفت وظیفه است.

دستش روی پایش بود که دستم را جلو بردم و دستم 

 را روی دستش گذاشتم. برگشت و نگاهم کرد.

 _مرسی.

 دستم را در دستش گرفت.

 _بابت؟

 _همه چی.

 _عروسی ماه بعد باشه خوبه؟

 سرم را تکان دادم.

 _جای خاصی مد نظرته؟
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 _تو حیاط خونه ی شما.

 ابروهایش باال رفت.

 _کوچیکه نمیشه.

 _مگه چقدر مهمون هست؟

 _زیاده.

 _من حجاب دارم.

 _داشته باش.

 _یعنی...

. کنار_قرار نیست بخاطر عروسی حجابت رو بذاری 

هرجور که راحتی. ندیدی تو این سریال های ایرانی 

 عروسها مقنعه سر میکنن.

 خندیدم به چیزی که گفت.
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_خانواده ی مادری من هم یه بخشش محجبه ان، 

 قرار نیست مختلط باشه.

کال قرار بود فامیل آنها باشد. ما کسانی نداشتیم که 

 بخواهند با مختلط بودن و نبودنش مشکلی داشته

 باشند.

 _کجا میریم؟

_فقط با ماهی جونت و خانم جونت میری بیرون؟ 

 شوهرت رو حساب نمیکنی؟

 خنده ام گرفت. حسادت میکرد؟

 _حسودی میکنی؟

 _نکنم؟

 _نمیدونم.
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 _بریم یکم بگردیم بعدش لباس عروس هم ببین.

_ما این خونه ایم، فکر نکنم الزم باشه چیزی بگیرم، 

بگیری من جهازم رو برای اونجا میگیرم اگر ویال رو 

 ک...

_تخت رو عوض کنیم. اتاق هم هرتغییری میخوای 

 بده. جهاز هم نمیخواد.

 _آخه نمیشه که...

 _من میگم میشه، یعنی میشه پیاده شو.

روز خوبی را کنارش گذراندم. غر نزد، فحش نداد. 

حرفهای عاشقانه هم نزد اما بود، حضورش، قدم زدن 

ان، ناهار خوردنمان، خرید رفتن و لباس عروس هایم

پرو کردنمان. لباس عروسی را امیرمسعود انتخاب 

کردم، وقتی پوشیدم واقعا دوستش داشتم، یقه اش باز 
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بود اما خب گفته بود مختلط نیست. هرچه گفت بیا 

 ببینمت قبول نکردم.

 _که اینطور.

_تو انتخاب کردی حداقل دیدنش برات سورپرایز 

 .شه

 _مگه خوشت نیومد؟

 _چرا دوست داشتم.

 _خوبه منم کت و شلوار نشونت ندم.

 _بریم بخریم؟

 _نه امروز برای شماست.
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لباس عروس را هم میخواست بخرد من اجازه ندادم. 

گرفت. خبر نداشت میخواستم چه کار، آنهمه جا می

 کرایه کردنش کاری است مرسوم و متداول.

که خب از شرکت خودش به جز لوازم آرایشی 

میتوانست هرچیزی را برایم بیاورد، کلی وسائل دیگر 

 برایم خرید.

_نگاه از این چمدون ها هم بگیریم؟ عروس دومادها 

 میگیرن نه؟

سرم را تکان دادم. این بار گفت حتما من باید انتخاب 

کنم. چمدان صورتی رنگی را که نشانش دادم 

 آمد و آرام گفت. ابروهایش را باال داد، به سمتم

 _شوخیت گرفته؟

 _مگه نگفتی من انتخاب کنم.
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ساله چمدون  2_مگه داری برای دختربچه ی 

 میگیری. یه رنگ دیگه اش رو... 

 نگاهی کرد و گفت. 

 _اونها سرمه ایش. 

 _خوشگل نیست.

 _نگاه داری سربه سرم میذاری نه؟

 گذاشتم اما خب واقعا سرمه ایسر به سرش که می

خوب نبود. بعد از تمام شدن خرید ها هم اجازه نداد 

به خانه بروم، رفتیم خانه ی آنها. ماهی جون با دیدن 

 دستهای پر هردویمان گفت. 

 _مبارک باشه عزیزم. فردا همه رو نشونم میدی.
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احتماال نخواست جلوی نارملیا خرید هایمان را نشان 

همه را دهم. امیرمسعود هم گیر داد که حتما باید 

بچینیم. با هم شروع به کار کردیم، بخشی از کمدش 

را برای من خالی کرد، اتاق کوچک لباس داشت 

 انتقالش دادیم به آنجا.

 _دستم نمیرسه امیرمسعود بیا.

پشت سرم ایجاد دست چپش را روی پ هلویم 

گذاشت و جعبه را با دست دیگرش باال گذاشت. 

 مگرداند.اینبار هردو پهلویم را گرفت و بر

_چیه؟ تموم نکردیم برو کنار. این همه کار ریختی 

 سرمون.

 همانطور که سرش پایین می آمد گفت.

 _یکم نباید استراحت کنیم.
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 _اینجوری استراحت میکنن، امیرمسعود بر...

 _من که اینجوری استراحت میکنم.

و بدون اینکه منتظر جوابی باشد لبم هایم را بوسید. 

میکرد تا کمی باالتر بیایم که چشمم را باز داشت بلند 

کردم و با حنا چشم تو چشم شدم. ناخودآگاه 

امیرمسعود را محکم عقب دادم. او بی خبر از حضور 

حنا کالفه اسمم را صدا کرد. اما نگاهم را که به جایی 

 دید برگشت و حنا را نگاه کرد. سریع رهایم کرد.

 _اینجا چیکار داری؟

 ! کمی بلند گفت

 _من...
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_نگفتم در نزده نیا تو اتاق من؟ نمیفهمی یا نمیخوای 

 بفهمی؟ هان؟

آنقدر با داد بلند گفت که دستم را روی ساق دستش 

 گذاشتم و گفتم. 

 _آروم عزیزم.

با عزیزم گفتن من او با حالتی خاص و حنا با 

حسادت و نفرت نگاهم کرد و زود از اتاق بیرون 

 ت بیرون برود اما اجازه نداد.رفت. امیرمسعود خواس

 _االن نه، لطفا.

 _آخه...

_کارش اشتباه بود، یبار هم بهش گفتی، بهتره با ماه 

 بانو در موردش صحبت کنی.
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 _بیست سالشه باید با مادرش صحبت کنم؟

 _آروم باش، چرا این همه عصبانی شدی؟

 _ندیدی تو چه وضعی مارو دید؟ اونم برای بار دوم.

_امیرمسعود در اتاق ما بسته اس! مگه من گفتم بیاد 

 سر من داد میزنی؟ خودت اومدی من رو بو...

دستم را کشیدم و خواستم بروم اما دست انداخت 

 دور کمرم.

 _ توام ناز نکن، حنا به اندازه ی کافی رید به حالمون.

 _میگم سرم داد نزن.

 از پشت سر سرش را در گردنم فرو برد.

 یدونی بد توانایی سرویس کردن من رو داری._م
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 خنده ام گرفت. برگشتم سمتش.

 _تموم کنیم؟

 _تموم کنیم که بد کارت دارم بعدش.

گونه اش را بوسیدم و در رفتم. دوش گرفتم تا برای 

شام برویم اما امیرمسعود قبل از من رفته بود. دعا دعا 

یا  کردن.میکردم اتاق حنا نرفته باشد برای صحبت 

 کنجکاوی و عجله پایین رفتم.

 _تموم شد عزیزم؟

 _بله. امیرمسعود کجاست؟

 _پیش ماه بانو بود.

نفسم را با خیال راحت بیرون داد و نزدیک ماهی 

 جون نشستم و از خریدهایم گفتم.
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 _پس میخواین ماه بعد باشه؟

 _امیرمسعود میخواد.

 _تو دوست نداری؟

 ._برای من فرقی نداره

 نارملیا: تو اصال نظر داری؟

 و زیر لب گفت 'مترسک'.

 امیرواال: به تو چه ربطی داره؟

عصبانی نگاهش کرد اما جواب امیرواال را نداد. بین 

این دو اتفاق دیگری افتاده بود. قبال هم با هم بحث و 

 دعوا داشتند اما این بار چیز دیگری.

نشست. حال امیرمسعود به سمت جمع آمد و کنارم 

مادرش را پرسید و گفت فردا پرستار جدیدی می 
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آید. ماهی جون در مورد پرستار اصال خوش شانس 

 نبود. باز امیرمسعود بیچاره دنبال پرستار جدید بود.

 امیرواال: بعد عروسی اینجا میمونین؟

 خواستم بگویم بله اما امیرمسعود گفت آره.

شما اول  _من و ناری میتونم پیش مامان باشیم

 زندگیتونه شاید زن داداش بخواد جدا زندگی کنه.

 _من با ماهی جون راحتم.

 _منم فقط منظورم ماهی جونت نبود.

مثل امیرمسعود او هم گفت ماهی جونت. من دیگر 

چیزی نگفتم اما دیدم که امیرمسعود چپ چپ 

 نگاهش کرد.
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بعد از شام دیدم در ماهواره 'کازابالنکا' پخش 

 شود. این فیلم را دوست داشتم.می

 _میشه ببینیم؟

رفت سیگار بکشد و من مشتاق جلوی تلویزیون 

نشستم، ماهی جون هم همراه با من. عجیب بود که 

 انم.دامیر واال و نارملیا هم نرفتن به اتاقشون! چرا نمی

امیرمسعود برگشت کنارم نشست و دستش را دور 

دیدم، دست ا را میشانه ام انداخت، نگاه نارملی

راستمون بود، نگاهش به صورت یا دست امیرمسعود 

 بود.

 فیلم که تمام شد امیرمسعود گفت.

 _چیه خیانت برات جذاب بود؟ 
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 دونست شوهرش زنده اس._نمی

 _میدونست خیانت نمیکرد؟

 _چرا از من میپرسی؟

 _راست میگی مخاطب بهتری برای این سوال هست.

ثانیه ساکت و صامت امیرمسعود را همه برای چند 

نگاه کردند. کار نارملیا بد بود، خیلی بد، اما بدی به 

 خودش، امیرمسعود چرا رهایش نمیکرد؟

 _ماهی جون بریم کمکتون کنم بخوابین.

تا به اتاق ماهی جون رسیدیم، شنیدم دارند بحث 

 کنند، صدای هر سه را میشنیدم.می

 _خوبی؟

 لبخند مصنوعی زدم.
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 _خوبم.

 _دلش... دلش شکست. غرورش، برادرش...

 _مهم نیست. کتاب بخونم براتون؟

 _نه خوابم میاد نیاز ندارم.

 _من خوبم ماهی جون، اگر واقعا میخواین...

 _نه عزیزم.

 دستم را گرفت و فشرد.

بینم تو چشم هاش. تلخی زبونش _دوست داره، می

 تنهاش نذار. از بدی اتفاق هایی که براش افتاده.

از اتاق که بیرون آمدم نگاهی به آن سه کردم و به 

اتاق رفتم. کار خسته ام کرده بود، فیلم هم طوالنی 

 بود. تا من لباس عوض کنم پیدایش شد.
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 _منتظر نمونی یه وقت.

جوابش را ندادم. روی تخت دراز کشیدم. کنارم دراز 

 کشید و پیشانی اش را روی شانه ام گذاشت.

178 

 _چرا شما اینقدر نازت زیاده؟

 _چرا شما اینقدر دست به اذیتت زیاده؟

 _چه اذیتی کردم؟

 _یه چیز بپرسم راستش رو میگی؟

سرش را برداشت، کمی خودش را باال گرفت جدی 

 گفت بپرس.

 _هنوز به نارملیا احساسی داری؟

 قلطی زد و طاق باز دراز کشید.
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 _مزخرف نگو نگاه.

 پرسیدم !_سوال 

 _سوالهای مزخرف نپرس.

 _هر سوال مزخرفی یه جوابی داره.

 برگشت نگاهم کرد. 

 _تو به اون مرتیکه مفنگی احساس داری؟

_ازدواج اول من با انتخاب خودم نبود. 

شناختمش بعد شناختمم حسی ایجاد نشد، نمی

 بعدشم که اذیت هاش... قابل مقایسه نیست.

 _چه اذیتی؟

د نمیخوای جواب بدی، بگو جواب نمیدم. _امیرمسعو

 باهام بازی نکن.
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_بازی ای نکردم. چی باعث شده فکر کنی اون هرزه 

 رو دوست دارم؟

 سر جام نشستم. نگاهش با حرکت من حرکت کرد. 

_من مهدی رو دوست نداشتم تقریبا مجبور بودم به 

ازدواج باهاش، هم مادرش اذیتم کرد، هم پدرش هم 

چیزی نمونده بود من رو خفه کنه و خودش. حتی 

بکشه. حتی االنم که تا آتیش زدن ماشین جلو اومده. 

اما میبینی وابسته نیستم، به فکرش نیستم، دم به دیقه 

ازش با تو صحبتی نمیکنم، چه فحش و لعن و نفرین 

باشه چه چیز دیگه. چون رهاش کردم چون تموم 

ما تو نه. شده برام. چه بد چه خوب تموم شده برام. ا

 تو نارملیا رو تو ذهنت، دلت داری.
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_نگاه متوجه نیستی چه مزخرفی داری میگی نصف 

 شبی.

 نفسم را بیرون دادم.

 _باشه.

دوباره دراز کشیدم و پشت به او. چیزی نگفت، منتظر 

بودم چیزی بگوید اما نگفت و من در انتظار حرفی 

 جمله ای از او خوابم برد.

هم صبحانه خوردیم و شرکت  صبح در سکوت کنار

رفتیم. بی هیچ حرفی رفتم به اتاقم کارهایم را انجام 

دادم. حتی برای نمازم اول مطمئن شدم برای ناهار 

رفته بعد رفتم در اتاقش نمازم را خواندم. دم در 

ناهارخوری ایستادم وقتی دیدم با اکباتان و امیرواال 

ه رفتم ک خواهند بیرون بیایند داخلبلند شدند و می
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مثال دیر رسیده ام. نگاه گذرایی کرد. امیرواال به 

 شوخی گفت دیر کردی زن داداش غذا تموم شد.

کارم که تمام شد خانه ی آنها نرفتم، برای خداحافظی 

 هم نرفتم با نورا برگشتم به خانه.

 _نمیری خونه ی مادرشوهرت؟

 _نه، بیام خونه همش اونجام.

 _میگم نگاه؟

 _هوم؟

چقدر اون عباس بی بخاره؟ ما هیچی! نمیاد به _

مادرش هم یه سر بزنه. المصب مثل اسب بخاره 

 هیچیش نمیشه.

 _مریض بود...
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_زر زدن بابا نمایششون بود مارو تیغ بزنن. خودم 

 دیدمش.

 _کجا؟

زل زده به مترویی که داشت نزدیک میشد. پوزخندی 

 زد. 

کبابی ها، اونجا بود. _با دوستهام رفته بودیم از این 

 زل زد بهم با نفرت بعد پاشد رفت.

 چه میگفتم، بخت ما هم این بود...

 _راستی این رو.

گوشی اش را باال گرفت و عکس من و امیرمسعود را 

 در ماشین جلوی دانشگاه نشانم داد. 

 _این رو کی گرفته؟
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_بچه ها، فرستاده بودن دوست دختر ادیب، منم 

 ه.نوشته ام زنش

خنده ام گرفت، اصال مگر چقدر طول کشید که 

همچین عکس هایی گرفته بودند، انگار در کمین 

 بودند.

 _با دوربین حرفه ای عکس گرفتن؟

 _دیگه ما دانشجوها رو دست کم نگیر.

 _امیرمسعود ببینه...

_وای نگی ها، تک تک شون رو اخراج میکنه. یبار یه 

تا حراست دختره سر کالس ازش عکس گرفته 

 دانشگاه کشوندش.

 باورم نمیشد.
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 _چرا؟

_دل در گرو شوی شما داشتند. خالصه رید بهش. 

دختره هم نگاه خوشگل، اصال چی بگم بهت، نارملیا 

هیچی نیست پیشش، دیگه جوک شد اون ترم، یکی 

میگفت ادیب هم جنس بازه، یکی میگفت دیوونه اس 

تا دختر  همچین دختری رو رد کرده. اه اه یه چند

 لوس هم بودن که میگفتن وای خیلی به زنش وفاداره.

 ادای عق زدن در آورد وقتی این را گفت.

 _نیست وفادار؟

_زن نداشت که بعدشم، مرد جماعت و وفا؟ االن 

 عباس رو فکر میکنی من تنها دیدم؟

 _پس؟
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 بیخیال شانه باال انداخت.

پریدم  _رفتم دنبالشون، از زنه که جدا شد، سریع

جلوش گفتم زن داره بچه داره اصال من دخترشم، 

اونم راحت گفت منم صیغه اش. نگاه اصال... ببین 

اختر ببینتش اول اون رو جر میده بعد عباس رو 

آخرشم خودش رو میکشه. دختره همچین مکش 

مرگ ما مجددا عرض میکنم در آرایش و تیپ نارملیا 

 سه هیچ عقبه.

ور زند بیرون باایت دود میاگر کسی میگفت از گوشه

 میکردم. مگر میشد؟!

 _خودش یه دیوث تمام عیار ب...

 _یواش.
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داخل مترو بودیم، شلوغ نبود اما با اون ولوم صدای 

 توانستم چیزی که شنیده امنورا ممکن بود بشنود. نمی

را باور و هضم کنم. چقدر دنیا نه آدم هایش چقدر 

 هایش بد بودند...آدم

برد. باورم ا دم در داشت من را کشان کشان مینورا ت

نمیشد بابا اینقدر بد باشد. آن همه ما را عذاب میداد 

و خودش با داشتن سه دختر و پسر با داشتن یک نوه، 

وقتی زن جوانش همچین کاری کرده بود. مگر چه 

میخواست که اختر... اختر را نمیخواست چرا ازدواج 

 کرده بود با او.

ر بدی در حق ما کرده بود که دلم برایش اختر آنقد

نسوزد، فقط باورم نیمشد بعد از کاری که با ناهید 

 کرد خودش...
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دم در وقتی منتظر بودم نورا در را باز کند، چشم هایم 

 را با درد بستم و تکیه دادم به در فلزی.

 _سالم.
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با صدای عابد چشم باز کردم انگار خیلی رنگ پریده 

 که پرسید اتفاقی افتاده است؟بودم 

 _نه خوبم. ممنون. سحرخانم و آقا فرهاد خوبن؟

 _سالم دارن.

 خندید.در حیاط نورا داشت می

_این هنوز عاشق منه ها رنگ به رنگ میشه من رو 

 میبینه.

 _این خنده داره؟



 

Romanzo_o 1550 

_میگم این اگه به باباش رفته باشه، میدونی چی 

 میشه؟

 _چی میشه؟

 مر عاشق و دلباخته میمونه._تا آخر ع

 _نورا!

_باشه بابا! ضدحالی دیگه، نمیذاری آدم یکم حالش 

 رو ببره.

بابا از ذهنم پاک نمیشد، بخاطر ناهید. دلم برای مامان 

و ناهید تنگ شده بود، حتی عکسی از ناهید نداشتیم 

جز یکی که در اتاق آرمان بود، خانم جان نگهش 

زده سالگی اش بود. داشته بود، آن هم عکس یا

همیشه روی میز آرمان بود. به اتاقش رفتم تا نگاهش 

 کنم. آخ خواهر بیچاره ی من...
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قطره ی اشکهایم یکی پس از دیگری ریخت. چطور 

 آن همه درد را تحمل کرد. چطور توانست...

روی تخت آرمان دراز کشیدم و خوابم برد. خواب 

میدوید هرچه دیدم، وسط جنگلی داشت ناهید را می

 میدویدم و صدایش میکردم نمیشنید نمی ایستاد.

از جنگل بیرون رفتیم حاال در یک ساحل بودیم، 

روبرویم ایستاد، لبخند زد، دستم را به طرفش دراز 

کردم دستش را بگیرم، بغلش کنم ببویمش اما آتش 

گرفت، خیلی ناگهانی تمام وجودش شعله ور شد، به 

توانستم م اما نمیسمتش دوییدم خاموشش کن

 رسید فقط جیغ میزدم 'ناهید'.نمی
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فشار محکمی به دستم و بازوم وارد شد، چشمم را 

توانستم باز کنم، میلرزیدم، میترسیدم. فقط نمی

 توانستم بگویم ناهید... ناهید...می

دانم چقدر بعد چشمم را باز کردم، اما اینجا اتاق نمی

 د.آرمان نبود. بلکه بیمارستان بو

 _بیدار شد.

نگاه کردم، آرمان بود، چند ثانیه بعد نورا و خانم جان 

و امیرمسعود پیدایشان شدند. معلوم بود از خواب 

بیدارش کرده و اینجا کشانده بودند، موهایش بهم 

 ریخته بود، سه دکمه ی باالی پیراهنش باز.

 _نگاه خوبی مادر؟

 _خوبم خانم جان چیشده؟
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گریه و گفت کاش نمیگفتم  نورا شروع کرد به

 ببخشید.

سرمم رو به پایان بود، امیرمسعود به آرمان گفت نورا 

و خانم جان را ببرد خانه، حال من خوب است نیازی 

نیست بمانند. تا آنها را راهی کرد به سمتم آمد و کنار 

 گوشم گفت.

 _یه شب تو بغل من نخوابیدی اینم حال و روزت.

شم هایم را بستم. وقتی نای خندیدن نداشتم، چ

برگشتم به خانه هرسه بیدار بودند، خانم جان اجازه 

نداد امیرمسعود برود گفت برایتان جا پهن کردم. قبل 

 از رفتن به اتاق، آرمان را در آغوش گرفتم، محکم.

 ش بگیرم._میخوام دو

 _حالت خوب نیست نگاه.
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 _چندشم میشه رو تخت بیمارستان بودم.

کدومه لباست رو عوض کنم برات حموم _کمدت 

 رو اجازه نمیدم.

 _امیرمسعود!

از جایش بلند شد و به سمتم آمد و بی هیچ حرفی 

 بغلم کرد ، محکم.

 _یه بار حرف گوش کن عزیزم.

لباسهایم را به آرامی عوض کرد و کمکم کرد دراز 

بکشم. دستش را زیر گردنم برد و دست دیگرش را 

 دورم حلقه کرد.

 _چت شد؟

 _خواب ناهید رو دیدم.
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 _مادر آرمان؟

 سرم را چند بار باال و پایین کردم.

 _خیلی صمیمی بودین؟

 _سنم کم بود خیلی یادم نیست.

 _پس؟

پرسید که حالت مدیتیشن آنقدر آرام سوالهای را می

 داشت، ناخودآگاه باعث میشد جواب دهم.

 _خودش رو کشت، بخاطر بابام. سنی نداشت.

 سوخت... خواهر بیاره ی من سوخت اون وقت اون...

 چانه ای چه بد میلرزید.

 _زن و بچه داره میره یه زن دیگه صیغه میکنه.

 برگشتم به سمتش نگاه کرد.
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_چرا؟ چرا اینقدر بده، مگه سر همین باعث نشد 

ناهید خودش را آتیش بزنه، مگه ناهید چند سالش 

 بود؟

موضوع خبر نداشت، شوکه امیرمسعودی که از این 

نگاهم کرد. انتظار این همه را نداشت. اجازه داد 

برایش بگویم و گریه کنم، جواب همه ی حرفهایم 

بوسه ی آرامی بود که به پیشانی ام زد و محکم بغلم 

 کرد تا بخوابم.

صبح بیدار شدم، پیشم بود، تنهایم نگذاشته بود. تکیه 

 یکرد.داده بود به بالش و داشت نگاهم م

 _ظهرعالی متعالی نگاه خانم.

 _ساعت چنده؟

 _یازده.
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 _وای چرا بیدارم نکردی؟

 _پاشو حاال یه دوش بگیر، صبحونه بخور.

 _تو میری؟

 _نرم؟

 _چیز نه یعنی صبحونه بخور.

دلم چه میخواست؟ اینکه بروم سراغ پدرم، اینکه 

و اخشم چند ساله ام را خالی کنم. اینکه اگر میشد از 

شکایت کنم، باعث و بانی او بود. دلم همه ی این ها 

توانستم. آرمان از نگرانی برای را میخواست اما نمی

 من نرفته بود.

 _خوبم قربونت برم، چرا نرفتی؟

 _کالس داشتم.
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دروغ میگفت اما به رویش نیاوردم. امیرمسعود بعد از 

 صبحانه عزم رفتن کرد، گفت من شرکت نروم.

 شکایت نمیکنه من نیستم همش؟ _اکباتان

 _جرات نمیکنه.

 _گناه داره.

_دستیار اومدی جاش نیومدی! تو نگران نباش. 

 استراحت کن. چیزی الزم نداری؟

توانستم الزم داشته باشم جز خالی کردن چه چیز می

 خشمم.

 _نه.

خانم جان آماده بود بشیند به پای حرفها و درد و دل 

 د حاال نوبت او بود.هایم. دیشب امیرمسعو
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_این بچه رو من به دنیا نیاوردم، من بزرگ نکردم. به 

 کی رفت این بچه به کی رفت...

_پسر نوح به کی رفت؟! تو چه کنی خانم جون، االن 

 مارو تو جمع کردی دور خودت. خانم جون؟

 _جان؟

 _میخوام دنبال بابای آرمان بگردم.

 جون این بچه._نکن مادر آتیش ننداز به 

_خانم جون شاید نمیدونه، شاید... چه میدونم شاید 

یکی بوده هم سن و سال خودش. مگه خبر داریم 

 کیه؟

 _خودی بوده.
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 ابروهایم باال رفت.

 _میدونین کیه؟

_نمیدونم، اما میدونم این دختر جایی رفت و آمد 

 نداشت جز خونه ی چندتا فامیل و آشنا.

 بون باهاش..._شاید بیرون تو خیا

 _مثل االن بود مگه؟

 _آخه...

_هر کی بود آشنا بود، هرکی بود خبر داشت، خبر 

داره. بچه بود باشه، االن که دیگه به نیست. چرا سراغ 

 نگرفته؟

 از زیر مسئولیت شانه خالی کرده.

 _حرفشم پیش آرمان نزن.
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 _باشه.

قصدم آزار و اذیت آرمان نبود. فقط... خودم هم 

 دانم.نمی

 _الو؟

 _خوبی؟

 _سالم.

 _سالم نگاه خانم، خوبی؟

 _آره خوبم، باید میذاشتی بیام.

 _آره پشیمونم برای اخم و تخم هات دلم تنگ شده.

 _چه اخم و تخمی؟

_همچین غمزه میای، قایمکی میای تو اتاقم نماز 

 میخونی.
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 _راضی نیستی؟

 _به چی؟

 _اینکه تو اتاقت نماز بخونم.

 _راضی که هستم، اما نه وقتی خودم نیستم.

 نفس عمیقی کشیدم.

 _با ماهی جون صحبت نکردم خوبه؟

_نه، عروسش که بهش سر نمیزنه روزش روز نیست، 

 مثل پسرش.

مگر میشد متوجه حرفهایش، محبت ته کالمش نباشم، 

عزیزمی که دیشب وقتی داشتم گریه میکردم و درد و 

 وجه همه ی اینها بودم.دل نثارم کرده بود. مت

 _دل پسرش تنگ میشه برای من؟
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_از پشت تلفن نمیشه اعتراف گرفت نگاه خانم. 

عکسهات به عنوان دوست دخترم تو دانشگاه پخش 

 شده.

 _وای خبر داری؟

 _ممکنه خبر نداشته باشم؟

_نورا میگفت بفهمی پدر همه ی اون دانشجوهارو در 

 میاری.

 _دروغ هم نگفته.

اه دارن، یکی دوتاش خیلی قشنگ بودن. دستشون _گن

 درد نکنه.

 _دلت عکاسی خواست من رو برسون تا دانشگاه.
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خندیدم. امیرمسعود میتوانست من را بخنداند؟ اگر 

میخواست میتوانست! نورا با امیرمسعود برگشته بود، 

و غر میزد بخاطر حرفهای او حالم بد شد اما نباید 

میکرد که با امیرمسعود برگردم. با اینطور تنبیه ام 

 خنده گفتم خبر نداشتم.

خانم جون با دیدن امیرمسعود سریع بلند شد آشپزی 

کند اما اجازه ندادم گفتم خودم چیزی درست میکنم، 

امیرمسعود اند به سراغم گفت از بیرون غذا سفارش 

 دهیم قبول نکردم. آستینش را باال زد تا کمکم کند.

 کنی؟_میخوای کمک 

 _نمیخوای کمکمت کنم؟

 _بلدی مگه؟

 _من یه مدت مجردی زندگی میکردم.
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 _نمیدونستم.

 لپم را کشید.

 _دیگه سرت کاله رفته، قابل پس دادن نیستم.

 _کی؟ 

 _هیچ وقت، هیچ وقت نمیتونی پس بفرستیم.

 _نه کی تنها زندگی میکردی؟

 _هومم. چطور؟

 _میخوام بدونم.

 به ذهنت میرسه نیست. _نترس اونی که

 طلبکار جلویش ایستادم دستم را به کمرم زدم و گفتم. 

 _چی به ذهنم میرسه؟

 _کوربشه بقالی که مشتریش رو نشناسه.
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 و فوت کرد روی صورتم.

 _آرمان نیومد !

 نگاهی به ساعتش کرد.

 _همیشه این موقع میاد؟

 _خدا میدونه باز داره چیکار میکنه؟

 _چیکار؟

_هرچند وقت یه بار جو میگیرتش که نمیخوام آبجی 

خرج من رو بده. میره یه کار پیدا میکنه. کار درست و 

 حسابی هم نیست.

 _چی؟

_یمدت تو یه باشگاه وسایل ورزشی رو تمیز میکرده، 

 کشیده. حقوق خوبی هم نداشت.طی می
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 با حرص چاقو را روی میز گذاشتم.

 _چرا اینقدر لجبازه.

امیرمسعود لبخندی زد و گفت به خاله اش رفته. در 

همان حال که چشم غره میرفتم برای او، دست به 

گوشی شدم به آرمان زنگ بزنم. گوشی را از من 

گرفت، بوسه ای سریع به گونه ام زد و گفت او 

 کند.صحبت می

 _به زن من میگی جانم؟

مه اخنده ام گرفت، حتما آرمان گفته بود جانم! برای اد

ی صحبتش به حیاط رفت، در خانه ادامه نداد. چند 

 دقیقه برگشت. 'گفت تا شام حاضر شه رسیده.'

 _کجا بود؟
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 _بپا نسوزه.

 _این یعنی نمیخوای جواب بدی؟

_این یعنی غذات داره میسوزه. یادم رفت سیگار 

 بکشم، میرم حیاط.

 دستش را گرفتم برگشت نگاهم کرد.

 چیزی رو بگم بیخیالش شو._نگاه وقتی نمیخوام 

 _مثل سوال اون شبم؟!

 سرم را تکان دادم. خودم در تایید حرف خودم. 

 _باشه.

دانم داشت من را نگاه رویم را برگردانده بودم نمی

میکرد یا بی دلیل مانده بود در آشپزخانه اما باالخره 

بیرون رفت. حال بدم باعث نمیشد که فراموش کنم 
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مقابل اینکه واقعا نارملیا را دوست ساکت ماند  در 

دارد یا نه. اما فرضا هنوز حسی به او، باید چکار 

میکردم؟! هیچ کاری از دستم بر نمی آمد. فقط رنج و 

عذابم قرار بود بیشتر شود همین... من برای شروع 

این زندگی معامله کرده بودم که تک تک شرطهایش 

ین تر. غیر از ارا امیرمسعود به جا آورده بود، حتی بیش

دلی داشتم که به او باخته بودم. حاال جواب سوالم 

 هرچه که بود...

سرشام امیرمسعود به آرمان گفت برای کار معرفی 

کند به یکی از دوستهایش، از ابتدایی ترین کار اش می

هم شروع کند صفر و صد از همکالسی هایش جلو 

 خواهد بود.

181 
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ممنون شد از پیشنهاد  خانم جان بود که بی نهایت

 امیرمسعود.

 نورا: برای منم میتونی یه کار مرتبط پیدا کنی؟

_تو همین که فارغ التحصیل بشی برای خونوادت 

 باعث افتخاره با اون نمره ها.

نورا به جای او به من چشم غره رفت. با امیرمسعود 

 خورد.یکه به دو میکرد این وسط تیرش به من می

 همراهی رفتم در حیاط ایستاد. تا دم در برای

 _نمیای با من؟

چند بار با سر و چشم اشاره کرده بود که شب برویم 

 خانه ی ما، خودش برای ماندن دیگر معذب بود.

 _نه دیگه، چند ساعت خوابه صبح میام شرکت.
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 _همین چند ساعت...

 کفشش را روی کاشی حیاط کشید. 

 نیا._باشه ، صبح با نورا بیا تنها 

 سرم را تکان دادم.

کارها روی روال بود، تغییرات اتاق را شروع کرده 

بودیم. تا آماده شدن اتاقمان امیرمسعود در اتاق 

دیگری می ماند. تخت و کاغذ دیواری های جدید 

 سفارش دادیم.

نمیدانم نارملیا لجبازی اش با من بود یا امیر مسعود ؛ 

ه آنها خانه ای بگیرند خبر داشتم امیر واال پیشنهاد داد

و دور از ما زندگی کنند. اویی که در ابتدا تمایلی 

برای زندگی کردن در این خانه را نداشت قبول 

نمیکرد. ماهی جون بود که میگفت شما خانه ای جدا 
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بگیرید. امیر مسعود هم دو دل مانده بود. میدیدم که 

بعد از اینکه من گفتم تو هنوز به نارملیا حس داری 

طور بیشتر از قبل از او دوری میکرد. هرموقع چ

نزدیکش بودم دستم را میگرفت کنارم که مینشست 

دستش دور شانه ام یا روی پایم بود. متوجه همه ی 

این ها بودم اما میدانستم دور شدن از مادرش برای 

سخت است. به همین دلیل این من بودم که به ماهی 

  ضیه ندارم.جون میگفتم نه و من مشکلی با این ق

 _مطمئنی مشکلی نداری؟

نگاهی به امیرواال کردم. در حیاط روی تاب نشسته 

 بودم منتظر امیرمسعود بودم.

 _با؟

 _من و ناری.
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 _نه چه مشکلی.

_خسته شدم. اگر دستم بود همین االن تمومش 

 میکردم.

  _ببخشید اما متوجه منظورتون نشدم.

  _متوجه که شدی اما مهم نیست.

رفت. اما من واقعا متوجه منظورش نشده بودم. اما 

فکر میکنم با فاصله ی نه چندان دور متوجه منظورش 

شدم. در یک دعوای سر شام امیرواال در جمع رو به 

نارملیا گفت جدا شویم. نه تنها من بلکه امیرمسعود 

هم تعجب کرد. امیرواال به راه و روش خوبی به 

ا میتوانستم متوجه شوم این نارملیا نزدیک نشده بود ام

آدم دیوانه وار عاشق اوست. کمی هم از حالت عادی 

فراتر. من از خبر طالق یا حداقل اعالن طالق امیرواال 
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فقط استرس گرفتم. بیشتر و بیشتر روی امیرمسعود 

حساس شدم. چه در شرکت چه در خانه. اینطور نبود 

نه م دیواکه به او اطمینان نداشته باشم اما واقعا داشت

میشدم. وقتی حرف ماه عسل را پیش کشید در هوا 

زدم و گفتم برویم. فرقی نمیکرد کجا برویم حاضر 

بودم حتی برای ماه عسل برویم رودهن و خانه 

بگیریم و آنجا بمانیم. اما کمی دور شویم. امیرواال 

حرفش را گفته بود اما کاری نکرده بود. شاید هم 

نیت واقعی اش به طالق  قصد اذیت نارملیا را داشت

 نبود.

 _کسی خونه هست؟

نورا را آورده بودم تا اتاقمان را ببیند. کنجکاو بود 

بداند چطور شده است. کاغذ دیواری و تخت را با او 
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انتخاب کرده بودیم. هرچند امیرمسعود مخالف بود اما 

همه ی وسائل را برای اتاق به عنوان جهیزیه خودم 

بود دم در بودیم و دیگر داشتم گرفتم. چند دقیقه 

نگراه ماهی جون میشدم اما کسی رد را برایمان باز 

 نمیکرد.

 _امیرمسعود ماهی جون قرار بود جایی بره؟

 _نه. چطور؟

_با نورا دم دریم هرچی در خونه رو میزنم و تلفن 

خونه اما کسی نه در رو باز میکنه نه تلفن رو جواب 

  میده.

سخره ای را نمیتوانستم از حنا واقعا همچین چیز م

تصور کنم ماهی جون و ماه بانو خواب بودند و او به 
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عمد در را باز نمیکرد. نارملیا به اندازه ی کافی باعث 

 استرس من میشد این دیگر چه میخواست؟

 _چرا در رو باز نمیکنی؟

 _نشنیدم .

 _نشنیدی؟ چطور امیرمسعود زنگ زد شنیدی؟

 گ زد تو تلفن!_امیر به گوشیم زن

 خودش سوتی داد! نورا سری برایش تکان داد.

 _تو دیگه کی هستی!

حنا خیلی تند به نورا گفت " حرف دهنت رو بفهم". 

نورا با پشت دستش چند بار به سمت او اشاره کرد 

 که یعنی برو.
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_برو بچه من حال حوصله ی تو رو ندارم. واسه من 

 زبون درازی نکن.

  ز خونه ی من گمشو بیرون._بچه خودتی ، ا

_خونه ی تو؟ از کی کلفت ملفت جماعت صاحب 

 خونه شدن.
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قبل حنا من بودم که هشدار دادم درست صحبت کند 

اما مکث حنا برای چیز دیگر ی بود. حمله کرد سمت 

نورا و موهایش را کشید. نورا جیغی زد و پشت 

سرش در حال تالش برای جدا کردن حنا محکم 

موهای او را گرفت. من شوکه از اتفاق حتی 

نمیتوانستم به سمتشان بروم تا جدایشان کنم. ماه بانو 

بود که با صدای جیغشان جلو آمد تا جدایشان کند ، 
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باعث شد به خودم بیایم و به سمتشان بروم. اما نه 

حنا بیخیال میشد نه نورا. هرچه میگفتم نورا ولش کن 

را گرفت. بازوی حنا را  اما مگر میشود جلوی نورا

دندان گرفت حنا هم او هرکاری میکرد آن را میکرد. 

حنا شروع کرد به فحش دادن ، و واقعا فحش های 

بدی میداد. اما درد این بود خواهر من مگر کم می 

آورد؟ بدتر از او جوابش را میداد. ماهی جون بیچاره 

که از اتاقش بیرون آمده بوده و هرچه صدایمان 

ه نمیشنیدیم نهایتا ناخوادگاه جیغ بلندی زد و میکرد

 باعث شد همه از حرکت بایستند.

 لحظه ای چشم هایم را بستم.

 _حنا چیکار میکنی؟

 حنا شروع کرد به گریه و گفت تقصیر نوراست.
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 نورا: نقصیر من؟ کی حمله کرد؟

ناخوداگاه چرخی زد و بعد با انگشت به دوربین مدار 

 بسته اشاره کرد.

_اونها اونجا دوربین هست. اونجا ضبط شده کی 

حمله کرد. ماه بانو احترامت واجب دخترت دیوانه 

اس مریضه ببرش پیش دکتر احتماال چند ماهی 

 بستریش کنن حتی دست و پ...

_کافیه نورا. ماه بانو شما هم حنا رو ببر اتاقش فکر 

میکنم امیرمسعود اومد راجبش صحبت کنیم اینطوری 

  نمیشه.

حنا که گریه اش قطع نمیشد و داشت گریه میکرد و 

 بلند بلند میگفت تقصیر نورا بود که به او گفته کلفت.

 _ماه بانو خودت لطفا زود بیا تا صحبت کنیم.
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نورا را فرستادم باال تا اتاق را ببیند. توجهی به چنگی 

که به صورت و بازویش خورده بود نکردم. گفتم 

 جون رفتم و کمک کردم بنشتید.برود. به سمت ماهی 

 _معذرت میخوام.

 _چیشد؟

_راستش تقصیر حنا شد ، نورا هم زبونش یه جا 

  نمیمونه.

_نمیفهمم این دختر... میفهمم دست کمی از پدرش 

 نداره.

 دستم را روی چشم هایم گذاشتم و فشارشان دادم.

  _نمیدونم دیگه چیکار کنم.
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امیرمسعود رو راضی کن _نارملیا یه طرف حنا هم... 

 .جدا ی  برین یه خونه

 _بخدا من زندگی با شما رو دوست دارم.

 _اینجا فقط من نیستم.

 یعنی به جای ما نمیشد آنها بروند؟

 _یه سر به خواهرت بزن.

من سری به نورا زدم و کرمی به جای زخم صورت و 

 ، دادم ماساژ را سرش پس آرام آرام و  دستش زدم

 مک خیلی نمیکرد، گریه او. بود گرفته دردش خیلی

 دادن فحش با را خودش کند گریه نورا آمد می پیش

ی ب حاال و. بود کرده اذیتش که چیزی از میکرد خالی

  وقفه در حال فحش دادن به حنا بود.
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 _بریم پایین ماهی جون تنهاست.

_قشنگ شده اتاقت اما چه فایده با یه دیونه چطور 

کنی؟ اینجا تو اصال امنیت جانی  میخوای زندگی

 نداری.

  _سرم رفت نورا کافیه دیگه بیا پایین.

امیرمسعود آمده بود، نگران شده بود نکند اتفاقی برای 

مادرش افتاده باشد! اما قبل از سر زدن و صحبت با 

  من رفته بود سراغ حنا.

 _انگاری دامادمون هم طرف اونه!

راستش حرف دلم بود با طعنه گفت نورا حرفش را، 

 ساکت ماندم. هر سه ساکت و صامت نشسته بودیم .

 _پاشو بریم دیگه منتظر چی هستیم؟
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 ماهی جون گفت شام بمانیم.

_ببخشین بهتون برنخوره ولی هر آن احتمال این 

هست با سمی زهری بخواد مارو بکشه. به نظر من 

  نگاه توام دیگه اینجا زیاد نیا.

 واست؟_کی از تو نظر خ

 سرم را باال بردم و قامت بلند امیرمسعود را دیدم.

 _خواهر من اینجا امنیت نداره.

امیرمسعود جلوتر آمد دیدم که دارد به کردم روی 

 صورت و بازوی نورا نگاه میکند.

  _خواهرت که سالمه.

_چون من پریدم جلوش. نظر منم مهم نباشه تشریف 

 ت کن.بیار با خانم جونم در موردش صحب
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 امیرمسعود نگاهی به من کرد.

 _فکر کنم ما بریم بهتر باشه.

_نخیر بهتر نیست ، این بلبشو برای چیه؟ این دوتا از 

جنگ برگشتن؟ تو کجا بودی چرا جلوشون رو 

 نگرفتی؟

 باز از من توقع داشت.... باز از من میدید؟

_چرا میندازی تقصیر نگاه؟ اون وحشی حمله کرد به 

االن رفتی آخی حتما گفته اون کاری نکرده؟ من. 

اونها این فیلم های کوفتی تون کجا ضبط میشه برو 

ببین. هرچند تو حرف حق میخواستی بشنوی اول 

میومدی سراغ زنت. زود باش نگاه مانتو و شالت رو 

 بپوش.
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انگار او خواهر بزرگتر بود. اما به اندازه حرفهایش 

د بتش با امیرمسعودرست بود که بخاطر لحن بد صخ

هم اعتراضی نداشتم... امروز چه میشد او زبان من 

 باشد؟

  _منم از تو سوال نپرسیدم. نگاه بیا اتاقم.

 بی توجه به ما رفت.

 _بپوش زود باش.

 _برم ببینم چیک...
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_چی میگی نگاه؟ مهدی بس نبود؟ اینجا دیگه واقعا 

 .کردنت خفه  میکشنت، مهدی فقط تالش کرد برا

 ...حتما زهرمار برج این نکشتت هم دختره اون
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 _زود میام.

جلوی ماهی جون کاش رعایت میکرد. در اتاق 

 خودمان بود. تا در را باز کردم گفت.

 _این خواهرت رو اعصاب منه .

 _جای عذرخواهیته؟

 شوکه نگاهم کرد.

 _از چی باید عذرخواهی کنم؟

 _ندیدی حنا چیکارکرد؟

کردی اون کم گذاشته؟ سر و صورت حنا رو _فکر 

 ندیدی؟

 _نه گذاشتم شوهرم بره بررسی کنه.

 _باز شروع نکن؟
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_اونی که شروع میکنه تویی نه من. نشنیدی؟ اون بود 

در رو باز نکرد. اون بود میگم چرا در رو باز نکردی 

به خواهر من میگه از خونه ی من گمشو بیرون. اون 

 ا.بود حمله کرد به نور

 _کی گفته کلفت و ...

 پوزخند زدم. جمله اش را کامل نکرد.

 _چیکارم داشتی ؟

 _بفرست خواهرت رو بر...

  _میرم خونمون.

 _اینجا خونه توا.

_نه اینجا خونه ی حناست. امیرمسعود من فقط قرار 

بود با نارملیا کنار بیام. نه ... انداختیم وسط این دو 
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میزنه. خودتم که بدتر. االن نفر. این میزنه اون 

 وایستادی طر...

  _من طرف کسی رو نگرفتم.

 _پس این چیه؟

 نگاه کرد چیزی نگفت.

_من برم ، لطفا هرموقع تکلیف دلت رو با خودت 

روشن کردی بیا صحبت کنیم. اونجا اگر نارملیا هست 

اگر حنا هست جایی برای من نیست. من... من 

وست نداشتم میتونستم دوست دارم میدونی. اگر د

کنار بیام اما وقتیدوست دارم نمیتونم با کسی تقسیمت 

 کنم توام وقتی نتیجه گرفتی بیا سراغم.

_ _ _ 
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سه روز بود شرکت نمیرفتم و سه روز بود امیرمسعود 

نه به سراغم می آمد نه زنگ میزد. نورا هم فقط یک 

 روز رفت تا با کتایون خداحافظی کند و کارهای نیمه

کاره اش را تمام کند. حاال دنبال کار بود. میگفت به 

این آدم نمیشود اعتماد کرد هر آن ممکن است 

اخراجش کند بهتر است زیر منتش نباشد. دنبال کار 

بود اما پیج خودش را هم افتتاح کرد میگفت اگر 

 بتواند به عنوان میک آپ اینفلوئنسر فعالیت میکند.

و خانم جان گفته بود. کمی نورا همه چیز را به آرمان 

هم پیاز داغش را بیشتر کرده بود به خصوص در 

مورد امیرمسعود و حاال هر روزی که میگذشت خانم 

جان بیشتر از امیرمسعود ناامید میشد. در این بین یک 

اختر را کم داشتیم که دست مهسا و میثاق را گرفته 



 

Romanzo_o 1590 

بود و آمده بود بست نشسته بود میگفت پسرت ، 

ن به من خیانت کرده و زیرسرش بلند شده پدرتا

است. این زن خجالت سرش نمیشد؟ بار قبل یادش 

 نه نهایتا هم جان خانم  نبود چطور از اینجا رفت.

 تگرف رو تو وقتی مگه"  گفت برداشت نه گذاشت

 تو بود زنده خدابیامرزش زن مگه زدم؟ حرفی من

 رو نشدی خراب مگه براش؟ نکردی موس موس

 برای داشتی توقع دیگه؟ یکی ی خونه ی آشیونه

 تیوق بیشتر، من. نمیشد باورمان" نیاد؟ پیش خودت

نده بود او ... میثاق در حیاط بود اما مهسا نه. ز مامان

  و حرف خانم جون را کامل و واضح شنید.

 _به من نگفت زن داره.

  _بعدش که فهمیدی؟ نفهمیدی؟



 

Romanzo_o 1591 

 خانم جان اینهارا میدانست؟!

دادی به بچه ها نگم منم تاامروز نگفتم اما _قسمم 

  االن به خودت گفتم. دردت رو برای من نیار.

اختر باز بیخیال نمیشد. میگفت پسر توست پدر 

شماست. نورایی که به زور راهی کرده بودمش به 

اتاق دیگر طاقت نیاورد آمد مستقیم رفت و دست 

 اختر را گرفت.

خوردی اومدی تو _گمشو بیرون. کدوم پدر؟ تو گه 

زندگی مادر من؟ تو کشتی مامان من رو آره؟ تو 

  کشتیش؟

نورا عصبانی بود خیلی زیاد و با هرحرفش رنگ اختر 

میپرید. نمیدانم او از شدت عصبانیت زورش بیشتر 

شده بود یا اختر از واقعیت چیزهایی که شنیده بود 
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نایی نداشت. نورا اختر را پرت کرد در حیاط و او 

کاشی ها افتاد. برگشت سمت مهسا تا با او هم روی 

همین کار را بکند اما اجازه ندادم و به مهسا گفتم 

بیرون برود. چیزی که در مورد مادرش شنیده بود 

چیز آسانی نبود. شوکه بود وگرنه تا االن پریده بود 

سمت نورا. نورا عصبی به سمت گوشی اش رفت. و 

 دن.چند ثانیه بعد شروع کرد به داد ز

_" بیا زن هرزه ات رو از خونه ی ما جمع کن آشغال 

هرزه. چقدر تو کثافتی عباس چقدر تو آشغالی 

بیشرف پست. مامان من رو تو این زن آشغال به 

کشتن دادین؟ خودت دیوث عالم بودی و خواهر من 

رو کشتی؟ مثل سگ بمیر وگرنه من بدتر میکشمت 

" ... 
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تر و بدتر میشد تمام نمیکرد. فحش هایش داشت بد

رفتم گوشی را گرفتم و قطع کردم. اما نورا 

 ت حانم جان.سم برگشت  نمیخواست تمام کند.

_تو چرا خانم جون؟ تو چرا نگفتی؟ ما با اون آشغال 

و هرزه با اون دیوث تو یه خونه زندگی کردیم. با 

قاتل خواهر و مادرم. از تو... تو نمیزدی. تو دلت 

ی ما بدبخت ها. اما طرف برای ما میسوخت. برا

 پسرت رو گرفتی نه؟ تو میدونی بابای آرمان کیه نه؟

چشم های باز شده از حیرتم قابل کنترل نبود. من هم 

انتظار هیچ کدام از این ها را از خانم جان نداشتم. 

 چرا از ما پنهان کرد؟ چه چیزهایی شنیده بودیم... 
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دونی. _دیگه مطمئن شدم میدونی. دیگه مطمئنم می

میدونی چیه خانم جون هیچی از اون پسر بیشرفت 

 کم نداری. 

 به سمتم امد و بازویم را گرفت و تکان داد.
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_حاضر شو بریم. جای ما اینجا نیست؟ آرمان 

 کجاست ؟

گوشی اش را گرفت تا به آرمان زنگ بزند که خانم  

 جان افتاد زمین... از هوش رفت...

ا داد حرف زده بود. اما حق داشت، نورا بلند بلند و ب

مگر میشد همچین چیزی را شنید و دم نزد. من شوکه 

 بودم که نتوانسته بودم. نتوانسته بودم... 
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 _ _ _ _ 

این زندگی با ما چه ها که نمیکرد... سیاه پوش خانم 

جان شده بودیم. خانم جانی که حس میکردیم توپ 

دهد. نورا حالش خوب نبود... خودش را تکانش نمی

مقصر میدانست اما من نه... خانم جان فدای پسرش و 

رازهایش شد... خانم جانی که این همه سال از ما 

با همه ی رازهایش همه چیز را پنهان کرد و رفت 

رفت. نباید با ما اینکار را میکرد، نباید... از طرفی هم 

اگر حقیقت را میگفت چه میشد؟! شاید حداقل این 

هایی زیادی داشت مدتی که پیشش بودیم... فرصت

 برای گفتن... 

امیرمسعود در مراسم و سرخاک کنار من بود و آرمان 

دست داده بود نازنینم که برای بار دوم مادرش را از 
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پیش نورا بود. عباس سر خاک قیامت به پا کرد که ما 

او را کشته ایم، نورا جیغ زد و گفت تو مادر ما، 

خواهر ما را کشتی، گفت چند زن صیغه ای گرفتی، 

گفت خانم جان از شرم داشتن پسر مثل تو دیگر 

طاقت نیاورد و مرد. داشت میرفت سمت عباس... در 

رد سمتش، امیرمسعود سریع واقع داشت حمله میک

دانم در گوشش رهایم کرد و رفت نورا را گرفت. نمی

 چه گفت ولی آرامش کرد. 

حالمان خوب نبود... هیچ خوب نبود. آرمان یک 

طرف نورا یک طرف. کسی نبود به داد ما برسد. ماهی 

جون جانش را نداشت. امیرمسعود هم درمانده شده 

نهایمان نگذاشت. پای بود. بااینکه قهر بودیم اما ت

نشست، پای سیگار های آرمان، پای گریه های من می
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فحش هایی که نورا گاهی به بابا گاهی به خودش 

 گاهی به این زندگی نثار میکرد.

سه روز بود خانه ی ما بود. خدا خیرش بدهد سحر 

خانم و آقا فرهاد هم کم نگذاشتند. غذا برایمان 

یرمسعود میگفت درست میکرد می آورد، هرچه ام

کند اما باز زحمت نکشد و خودش از بیرون تهیه می

ر شد این کالطف و محبت قلبی اش بود که باعث می

 را بکند. 

خواب خانم جان را دیده بودم و بیدار شده بودم. در 

 خودم نبودم. امیرمسعود برایم صبحانه آورده بود. 

 _نگاه بخور.

 _میل ندارم.

 ارم نمیشه._نمیشه بخور، میل ند
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 _چرا همه مارو تنها میذارن، چه گناهی داریم؟

 نگاهم کرد چیزی نگفت.

_توام تنهام میذاری، میری پیش حنا پیش نارملیا. من 

 رو عاشق خودت کردی که بری...

 آمد کنارم نشست و بغلم کرد.

 _من پیشتم، آروم باش.

_نیستی، هزار بار ثابت کردی نیستی. هرجا بوده... 

 نمون اینجا. بیشتر از وابسته ام نکن. برو

اما بیخیال نشد نوازشم کرد تا آرام شوم. صبحانه ی 

من را داد. حال خودم مساعد نبود اما باید حواسم به 

 نورا و آرمان هم میبود.

 _نورا و آرمان کجان؟
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_بیرونن، نگاه میخوام آرمان رو یکم ببرم بیرون 

میتونی مراقب خودت و نورا باشی؟ زنگ بزنم مادر یا 

 ماه بانو بیان؟. 

_نه خوبم، خوبم نمیخواد. چرا آرمان رو میبری 

 بیرون؟ 

_حس میکنم پیش شما معذب میریزه تو خودش 

 بریم یکم آروم شه. 

 _همدمش شده سیگارش.

 قب خودت و نورا باش باشه؟_نگران نباش مرا

بوسه ای به پیشانی ام زد و رفت. برای نورا کمی میوه 

خورد،  حتی دست به گوشی پوست گرفتم. نمی

 نشست و خیره میشد به جایی.نمیشد. می
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 _نو...

صدای زنگ در باعث شد ادامه ندهم. امیرمسعود و 

د توانستنآرمان مدت زیادی نبود که رفته بودند نمی

 باشند. آنها

 _شاید سحر خانمه.

_برو دم در نگاه، حوصله ی هیچ کس رو ندارم، نذار 

 بیاد.

این را گفت و بلند شد رفت به اتاق آرمان. روسری 

ام را روی سرم انداختم. قبل از این اتفاق هم من 

اینقدر آرام راه میرفتم؟ در را که باز کردم سحر خانم 

درآ را او هول داد تا  را ندیدم. بابا را دیدم که با شدت

کامل باز شود و منی که تکیه داده بودم به در افتادم 

 روی زمین.
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پشت سرش چند مرد دیگر وارد حیاط شدند، داشتند 

 کردند؟چه می

جاست، هرچی تو خونه اس بیارین بریزین تو _همین

 کوچه، هرچی دستتون اومد.

 سخت از جایم بلند شدم.

 _داری چیکار میکنی؟

خواهند بروند داخل سریع وقتی دیدم آن مرد ها می

دوییدم به سمتشان و ازپله ها باال رفتم. جلویشان 

ایستادم. نورا از سر و صدا آمد بیرون  اما اجازه ندادم 

 داد زدم در را از داخل قفل کند.

 _خانم برین کنار؟
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_شما به چه حقی وارد خونه ی ما شدین؟ نورا زنگ 

 بزن به پلیس.

ز کنار چشمم دیدم که رفت داخل احتماال رفته زنگ ا

 بزند.

_بزنش کنار قفل درم بکشن، اینها چندتا دزدن اومدن 

 تو خونه ی من.

_خونه ی تو؟ اینجا کی خونه ی تو شد، برین بیرون 

 االن پلیس میرسه.

آن بنده خداها مردد بین من و عباس ماندند. رو به او 

 کار نیست بروند. گفتند دنبال شر نیستند. اگر

با عصبانیت به سمتم آمد و دستم را گرفت تا پسم  

بزند اما ناخودآگاه جیغ بلندی زدم و چند ثانیه بعد آقا 

فرهاد و سحر خانم آمدند داخل حیاط  آقا فرهاد تا 
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دید عباس گلو و دست من را گرفت به سمتمان 

 دویید و بابا را جدا کرد.

 _چیکار میکنی مرد حسابی؟
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 _به هیشکی ربطی نداره.

 کمی بلند تر کرد صدایش را.

و  _خونه ی مادر خدابیامرزمه. االن نیست وارث

صاحبش منم. نمیخوام این هزره ها و اون حروم زاده 

 اینجا زندگی کنن، هری.

آقا فرهاد با آرامش گفت این راهش نیست، حتی اگر 

نیست. باید خانه قانونا به او برسد باز این راهش 

 زمان بدهد به ما تا خانه را تخلیه کنیم.
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در گیر و دار بحث آقا فرهاد با بابا، گشت رسید. 

گفتند دعوای خانوادگی است و ما حق اولش می

دخالت نداریم، آقا فرهاد که گفت بی اجازه رفته 

داخل و به من حمله کرده داخل حیاط آمدند. نورا 

بود. عباس هوچی همچنان داخل در راهرو پشت در 

گری اش گرفته بود. کل محله جلوی در خانه بودند. 

خواستیم هم با این آبروریزی دیگر ما اگر می

نمیتواسنتیم اینجا زندگی کنیم. در همان زمان بود 

 امیرمسعود و آرمان رسیدند.

تعجب از صورت هردو می بارید. آرمان سریع دویید 

 به سمت من و دستم را گرفت.
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ن حروم زاده ی بی پدر هم اومد، اصال معلوم _این ای

نیست بچه ی کدوم بیشرفیه، یه اسم پدر نداره تو 

 شناسنامه اش، نمیخوام اینها تو خونه ی من باشن.

اینکه اینهارا در مورد آرمان بلند بلند گفت، باعث 

ایجاد یک همهمه بین آدمهایی که دم در ایستاده بودند 

فت گ رو به همه داد شد. امیرمسعود به سمت در ر

زد به تماشای چه ایستادن. در را بست و به سمت دو 

ماموری که کنار آقا فرهاد و عباس ایستاده بودند 

رفت. قبل ازاینکه چیزی بگوید و بپرسد مکث کرد. 

 آمد سمت من.

 _چیشده؟

 نای جواب دادنم هم نداشتم. 
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 _یهو در رو باز کرد با چندتا مرد اومد تو. میخواستن

برآن توخونه نذاشتم. میگه اینجا ماله منه، 

 وسایلهاشون رو بندازین تو کوچه.

آرمان دستم را ول کرد و به نورا گفت قفل در راب از 

کند. امیرمسعود به من هم گفت برود داخل اما قبول 

نکردم. همانطور که امیرمسعود داشت با مامو صحبت 

د نپوشیکرد آرمان بیرون آمد، دیگر کفشش را هم می

 سمت آنها رفت.

ی  منه، به نام منه. دوتا خانمی که با من _اینجا خونه

زندگی میکنن خاله هام هستن همراه مادربزرگ مادرم 

 کردیم چهار روز پیش فوت شدن.اینجا زندگی می

دانستم که خانم جان اینجا را به نام آرمان زده نمی

ا ر است. بابا داد زد جعلی است بعد گفت آن پیرزن
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گول زده اند و داد و بیداد های دیگر. امیرمسعود اما 

ساکت و آرام گفت از بابا شکایت دارد. همراه 

مامورها کالنتری رفت و حتی مامورها را مجبور کرد 

 بابا را هم ببرند. چون بی اجازه داخل خانه شده بود.

 _این چه زندگی ما داریم.

 گفت...راست می

نوجوانی اینم از بزرگیمون. گه _نه بچگی کردیم، نه 

 بگیرن این زندگی رو که فقط گاییده شدیم.

نگران امیرمسعود بودم. اسیر زندگی ما میشد که چی 

شود؟ وقتی دلش با کس دیگری بود، می آمد صحبت 

 کردم. باید تمام میکردیم....می

 نورا: خانم جون کی زده خونه رو به نامت؟
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 بود گفت.آرمان که حواسش جای دیگری 

_به من یسال پیش گفت، اما انگار وقتی سه سالم 

 بوده.

 رو کرد به من.

_آبجی من نمیخوام هرموقع بخواین بریم بزنم به اسم 

 تو و نورا.

نورا: خاک تو سرت، بعدش میخوای چیکار کنی؟ 

بیشعور ما از رگ اون عباس هستیم عین اون بی 

 شرف شاید انداختیمت بیرون.

 ._نورا جد..

 _خفه شو آرمان.



 

Romanzo_o 1609 

_کافیه، نیازی نیست آبجی. اوال مال توا. دوما سه 

کنیم فقط... بهتره از این تامون داریم توش زندگی می

خونه بریم. عباس دیگه ابرویی برامون نذاشته. هفتم 

 خانم جون بگذره عوض کنیم خونه رو.

 _عروسیت موند...

 _میخوام از امیرمسعود جدا شم.

کردند. تا چند دقیقه نتوانستند بگویند شوکه نگاهم 

 چرا. نهایتا نورا قبل از آرمان گفت.

_زندگی ما زندگی نیست. یه روز مهدی یه روز اختر 

 یه روز عباس. اسیر این زندگی بشه که چی؟

نگفتم میدانم دلش با من نیست، پس برود حاال چه 

 گیرد چه حنا.سراغ نارملیا یی که دارد طالق می
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 اینم شد دلیل؟ آرمان:

 _نمیخوام در این مورد توضیح بدم.

_چرا؟ وقتی باهاش ازدواج کردی گفتم بده چرا این 

گفتی دخالت نکنین حاال... نگاه خانم شما بلدین 

برای ما موعظه کنین، هرچی خواستی بگی، نورا 

زشته، نورا درست حرف بزن، نورا فحش نده، نورا 

؟ ما مسخره ی کوفت، نورا زهرمار االن یعنی چی

 توییم؟

آرمان بلند شده بود کنارش ایستاده بود تا آرامش کند 

 اما نورا آرام نمیشد.

_حق داری معذرت میخوام. یاد نگرفتم عاقل بودن 

رو. همین قدر بلدم. شرمنده ام. دیگه به حرفهای من 

 گوش ندین.
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با عصبانیت نگاهم کرد و به اتاق آرمان رفت و در را 

 کوبید.

 جی..._آب

 _االن نه، لطفا. میرم ناهار درست کنم.

دانستم دارم چکار میکنم اما مثال داشتم خودم هم نمی

ناهار درست میکردم. امیرمسعود دیر کرده بود 

دانستم اصال قرار است اینجا برگردد یا برود نمی

سرکار یا خانه اشان. که البته زنگ زده شد و آرمان در 

 را برایش باز کرد.

 خشید زحمت شد، یعن..._بب

 _یمدت بیاین خونه ی ما.

 _نه مرسی.



 

Romanzo_o 1612 

 _مرسی یعنی چی نگاه؟ اینجا وقتی امنیت ندارین...

 _امیرمسعود.

 خسته و کالفه نفسش را بیرون داد. 

 _چیه؟

 _یه لحظه بیا تو اتاق صحبت کنیم.
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دستهایش را در هم تا کرده بود و زل زده بود به من، 

 نمیگفت. هیچ واکنشی نشان نمیداد.هیچی 

 _سکوتت یعنی مواف...

_سکوتم یعنی زده به سرت، نگاه من مراعات حالت 

 رو کردم، میکنم اما...

 _چرا سر هم رو گول بزنیم...
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 یک قدم با عصبانیت به سمتم آمد.

_چه گولی زدم؟ هان؟ چی دیدی از من که متهمم 

داره طالق میگیره. میکنی به خیانت؟ به درک نارملیا 

خب چیکار کنم؟ مگه من همون اول نگفتم یه زندگی 

آروم میخوام. برای حسادت کسی اینکار رو نمیکنم. 

 چی میگی تو؟

 _حنا...

_نگاه! بسه دیگه حنا حنا، به یه دختر بچه که پر از 

عقده است اونم بخاطر شرایط زندگیش حسادت 

 نکن.

 _ت...

 _کافیه نگاه.
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از اتاق بیرون رفت. فکر کردم از خانه هم  با عصبانیت

رود نرفت. برای ناهار هم آمد ساکت غذایش را می

 خورد، نورا بود که سرمیز نیامد.

 آرمان پرسید چه شد؟ گفت شکایت کرد.

_احتماال میفته دنبال اینکه ثابت کنه یا خانم جون 

خدابیامرز رو به زور مجبور کردین یا سالمت عقلی 

 ده به اسم تو.نداشته و ز

با حیرت گفتم "مگه میشه؟". به من نگاه نکرد 

 همانطور که آرمان را نگاه میکرد گفت آره.

_از یه سن به بعد میتونه ثابت کنه، خانم جونت چند 

 سالش بود به اسمت زده؟

 _نمیدونم دقیق باید حساب کنم.
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 دوباره پرسیدم.

 _یعنی ما االن نمیتونیم اینجارو بفروشیم؟

 باالخره نگاهم کرد. 

 _چرا بفروشین؟

 _با آبروریزی امروز چطور اینجا زندگی کنیم؟

_اگر راحتین به کسی ربطی ند... اما فکر بدی هم 

نیست، نزدیک خونه ی ما براشون یه جا میگیرم که 

 خیال توام راحت باشه.

_بعد چهلم عروسی بگیرین الزم نیست تا سال صبر 

 هم راضی نیست. کنین، مطمئنم خانم جون

 امیرمسعود با حرص گفت.

 _فعال آبجی خانمت هوس طالق کرده. 
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 _امیرمسعود...

_امیرمسعود چی؟ از دستت دیگه میخوام سرم رو 

بکوبم به دیوار نگاه، متوجه برخوردهات نیستی؟  به 

یه بچه حسادت میکنی؟ بعد بخاطر یه حسادت 

 احمقانه میخوای جدا بشی؟

کند، چه حرفها زده ه برخوردی مینمیدانست حنا چ

که اینطور راحت میگفت حسادت احمقانه. حنا به 

گرفت کجای دلم کنار خودش که دائم طرف او را می

 گذاشتم. می

 آرمان : حسادت چی؟ آبج...

_آبجی خانمت به یه دختر بچه که با یه بستنی قهر و 

 آشتی میکنه حسادت کرده؛ میخواد طالق هم بگیره.
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واستی وقتی اون دختر بچه داشت دوتامون رو _میخ

میکشت صدات رو برای اون بلند کنی؟ ندیدی 

چیکار کرد؟ چرا سر نگاه داد میزنی؟ این زبون نداره، 

جواب نمیده. حتما یه چی گفته که این داره میگه 

 طالق. چزوندتش که داره اینکارو میکنه. 

ه ی کچه بد بود که نورا مرا میشناخت. سر امیرمسعود

خواست به تندی جواب نورا را بدهد برگشت می

 سمت من.

_چی بهت گفته نگاه؟ نمیبینی عربده میکشه؟ چرا 

جواب نمیدی؟ هرچند حق داری چرا بگی. عین روز 

روشن بود اون روز تقصیر کی بود آخرش ما بودیم 

 بیرون شدیم از خونه.
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امیرمسعود داشت عصبانیتش را کنترل میکرد، چهره 

 برافروخته اش این را میگفت.ی 

 _آرمان میشه چند دقیقه ما رو تنها بذارین؟

آرمان موافقتش را با تکان دادن سرش نشان داد و بلند 

 زدشد دست نورایی که با با داد داشت حرفش را می

گرفت و برد، به حیاط رفتند. سرم را انداخته بودم 

 لندپایین. دستش را جلو آورد و چانه ام را گرفت ب

کرد. کمی نگاهم کرد صندلی اش را برداشت و کشید 

 کنار من.

 _نگام کن.

 بغض داشتم، گریه داشتم.
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_اگه بگم منم دوست دارم، اگه بگم دل منم برای تو 

لرزیده دلت قرص میشه؟ میتونی قبول کنی, باور کنی 

 و هر دقیقه من رو به چیزی متهم نکنی؟

وی اید، همانجا رنفسم رفت، قلبم میخواست بیرون بی

همان میز خودش را بیاندازد. داشت شوخی میکرد؟ 

اما هیچ وقت شوخی نمیکرد، این... این چیزی نبود 

 که او شوخی کند.

_نمیدونم چطوره که متوجهش نشدی؟ شاید از 

اعتماد به نفس پایینته. یبار دیگه هم حرف طالق 

 بزنی...

 نفسش را محکم بیرون دهد و ادامه نداد.

نا بچه است نگاه، مشکالتش مالی نیست، _ح

های سال فکر میکرد چون دختر یه خدمتکاره سال
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احساس سرخوردگی میکرد، دست خودش نیست، 

بعدهم پدرش! پر از عقده بزرگ شده، هرکاری از 

 کنم کنترلش کنم.دستش برمیاد. من فقط تالش می

چشم هایم را با درد بستم. عشق او داشتن عشق او 

ود با قبول حنا؟ کنار آمدن با حنا؟! حنا به من برابر ب

 گرفت.آسان نمی

 _نمیخوای چیزی بگی؟

 _حضورش اذیتم میکنه، نمیتونم تحمل کنم.

 _نگاه!

 _بین من و اون انتخابت ا...
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_تو و اون یکی نیستین که بخواب بینتون کسی رو 

انتخاب کنم. تو زنمی، اون دختر عمومیم فقط با 

 خاصی که داره.شرایط زندگی 

 _اما تا موقعیتش پیش اومد...

_ اون روز رسیدم مادر گفت رفتی باال پیش نورا، 

گفتم منم برم پیش حنا ببینم چرا اینکار رو کرده، 

هرچند چیزهایی دیگه ای از مادر شنیدم. از اتاق حنا 

هم بیرون اومدم.... این خواهرت همیشه رو اعصاب 

 منه.

 .دستم را محکم تر گرفت

_انتخابی نبوده، بزرگش کردی. این چیزهارو بزرگ 

میکنی ته ذهنت بیخود و الکی نتیجه اش میشه فکر 

 کنی به طالق.
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باورم نمیشد حتی شنیدن اولین ابراز احساسات 

 امیرمسعود، بخاطر حنا برایم زهرمار شد.

_تند رفتم اون روز، خواهرت باعث شد. میدونی که 

 نمیاد. هیچ وقت ازش خوشم

 _تو اتاق من بودم نه خو...

 _تو نذاشتی صحبت کنم، قهر کردی رفتی.

_بعد چیزهایی که گفتی چه انتظاری داشتی 

 امیرمسعود؟

سرش را کمی جلو آورد آرنجش را روی ران پایش 

 گذاشت.
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_فقط یکم انتظار دارم با اخالق عنم کنار بیای، بقیه 

 اش هرچی تو بگی، هرچی تو بخوای.

 _من که میگم با حنا نمیتونم زندگی کنم.

_حنا مهمون چند وقته نگاه، من یه زن و دختر تنها 

رو کجا بفرستم؟ جایی ندارن، ماه بانو بخاطر حامله 

شدنش از یه مرد از خونواده اش طرد شد، هیچ کس 

 رو نداره.

 _چرا مهمون چند روزه؟

_ازدواج میکنه میره سرخونه و زندگی خودش، دیدی 

اصال دانشگاه یه شهر دیگه قبول شد، بخاطر تو اجازه 

 میدم بره، خوبه؟

دانم داشت از دل رحمی ام سواستفاده میکرد یا نمی

 واقعا دلیلش همین بود.
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_خواهرت خبر نداره چطوری دهن من رو سرویس 

 میکنی که میگی تو جواب من رو نمیتونی بدی؟

را به  باز چیزی نگفتم سرش را جلو آورد و دهانش

 گوشم چسباند.

 _دلم برات تنگ شده. 

 قلقلکم آمد از برخورد نفسش به گوشم. 

 _این موهاتم نزدی، حداقل جمعش کن باال.

 صاف سرجایش نشست.

_باید برم شرکت چندروزه سر نزدم. چیزی الزم 

 داری برگشتنی بگیرم؟

 _نه.

 _هنوز آشتی نکردی؟
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 _قهر نبودم، ام...

 اویی که سرپا ایستاده بود خم شد سمتم. 

_یکم بهم اعتماد کن. اخالقم سگیه میدونم، اما به 

 خیانت متهم نکن، آدم مارگزیده کسی رو نمیگزه.

 چشم هاش... چرا هر بار این چشم ها و این لحن...

امیرمسعود رفته را بود و نورا با عصبانیت آمده بود 

آمد را نثارم میکرد.  داخل و تقریبا هرچه به ذهنش می

اینکه با دو تا جمله ی او خر شده ام. دو روز نشده 

 باز یک اتفاق جدید خواهد افتاد.

یک دلم میگفت حق با نوراست یک دلم میگفت به 

 امیرمسعود اعتماد کن...
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_خری نگاه، خر. همیشه همین بودی، اختر و عباس 

 یومد. ه...هزار تا بال سرت میاوردن باز صدات در نم

 آرمان: بسه نورا.

 _چی رو بسه مگه دروغ میگم؟

آرمان بود که بلند داد زد، 'خانم جون رو هم اینطور 

سکته دادی؟ چشمهات رو بستی و دهنت رو باز 

 کردی؟ نمیخوای تموم کنی؟ فکر میکنی تو خوبی؟؟'

 نورا بلندتر جیغ زد. 

 _من فقط جواب خواستم، جواب! مادر من رو مادر

تو رو اون عباس دیوث کشته و زنش، خانم جون 

میدونسته و نگفته. میدونی چرا حالش بدشد؟ چون 

 گفتم میدونی بابای آرمان کیه.
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آرمان جا خورد، از حرفها و دعوای آن روز چیز 

گفت خاصی نگفته بودیم، از حال بد نورا که می

تقصیر من است حدس زده بود داد و بیداد کند. 

 سفید شد. سریع به سمتش رفتم.رنگش مثل گچ 

 _آروم عزیزم. آروم.

بغلش کردم. چند ضربه به پشتش زدم. نورا هم 

 ساکت شد. به سمتمان آمد و هردوی ما را بغل کرد.

 _غلط کردم، غلط کردم.

آرمان واقعا شوکه بود. چند ساعت طول کشید تا به 

 خودش بیاید.

 _نگاه کجایی چند بار زنگ زدم؟

 آرمان حالش خوب نبود پیشش بودم. _ببخشید،
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 _چیزی شده؟

 _نه با نورا بحث کر... خوبه.

 _تو؟

 _من؟

 _توچی؟ تو خوبی؟

 _خوبم.

 _میرم خونه یه دوش میگیرم و میام.

 _امیرمسعود اینجا اذیت نمیشی؟

 _نه.

آرمان با هردوی ما سرسنگین بود، با امیرمسعود 

هرچه از امیرمسعود کرد با من و نورا نه. صحبت می

گوید، به زیرک ترین شکل ممکن پرسیدم چه میمی
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حرف را عوض میکرد. بعد از چند روز دیگر نذاشت 

خانه بمانم گفت با او بروم سرکار بخاطر آقای اکباتان 

معذب بودم اما آنها دلیل نبودنم را فوت خانم جان 

دانستند و بد برخورد نکرد. به نورا هم گفت اگر می

هد برگردد اما نورا قبول نکرد. من هم اصرار بخوا

 رفت...نکردم، وقتی ابشان در یک جوب نمی

امیرمسعود و آرمان دنبال خانه بودند، امیرمسعود 

اصرار داشت نزدیک خانه ی آنها باشد. اما پول خانه 

ی ما کفاف نبود. به نظر به آرمان گفته بود او کمک 

قط از من اجازه کند و آرمان قبول نکرده بود، فمی

گرفت ماشینش را بفروشد، من هم گفتم ماشین 

 گیرد.خودش است چرا از من اجازه می

 _تموم شد؟
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 _آخری رو دارم میزنم.

_پس فاکتور جنس های جدید اونجاست، شما برین 

 بررسی کنین، تایید شد بیاین ثبت کنین.

 _کجاست؟ بخش فروش؟

 _نه تو اتاق کتایون.

ود، احتماال نارملیا هم آنجا بود و خب فقط کتایون نب

حدسم درست بود. کتایون خدارحمت کنه ای گفت 

و عذر خداست نتوانسته بود بیاید. تهران نبود، تماس 

گرفته بود، البته با نورا و بعد به من هم تسلیت گفته 

 بود.

ها را چک میکردم. داشتم در دستم لیست و جنس

ه کرد و کتایون رو به دیدم که نارملیا به کتایون اشار

 من پرسید.
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 _عروسیتون دیگه کنسل شد؟

 _کنسل؟

 _بخاطر مادربزرگت!

 _نه.

 نگاهی به نارملیا کردم و گفتم.

_امیرمسعود چه گناهی داره، بعد چهلم مراسم 

 میگیریم، شاید فقط یه مراسم کوچیک باشه.

_چه خوب، اره واقعا فرهنگ خوبی نیست، یک سال 

 کنین.بخاطرش صبر 

سرم را تکان دادم. در اتاق باز شد، امیرمسعود داخل 

 آمد.

 _چی شده رئیسمون این ورا اومده؟
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 _زنم اینجاست.

 کتایون: او الال، کی میره این همه راه رو.

بی توجه به کتایون و نارملیا گفتم : جانم کارم 

 داشتی؟

 _نه اومدم کمک، درسته؟

 _آره درسته.

م میخوای بردار. واسه ابجیتم بردار. _باز کن از هرکدو

 اون االن از همه اش میخواد.

خوش قلب بود، هراندازه که زبان تند و تلخی داشت، 

هزار برابر قلب مهربانی داشت... شاید در مقابل حنا 

 هم همین قلب مهربانش بود که اجازه نمیداد...

 کنم الزمش باش..._فکر نمی
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بازشون کرد و یکی یکی به سمت جعبه ها اومد و 

 برداشت دستم داد.

_الزم هم نداشته باشه بازم میخواد، یکم خوشحالش 

 میکنه.

کاش تنها بودیم و بخاطر این قلب مهربانش بغلش 

میکردم. نگاهی به قیافه ام کرد، صاف ایستاد و سرش 

 را نزدیک گوشم برد.

 _دید زدن حالله نگاه خانم؟

 لبخندی زدم.

 _مرسی.

 در دلش برات تنگ شده._ما

 _منم، امروز میرم دیدنش.
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 _باهم بریم.

 آرام گفتم نمیتونم آرمان و نورا را تنها بذارم.

 _برت میگردونم.

مشکل این بود، من ترس از تنها گذاشتن همیشگی آن 

دانستم چکار باید بکنم. نه اینکه دعوا ها داشتم. نمی

ی و بی کسکنند، فقط... نمیخواستم احساس تنهایی 

 کنند.

 _باشه.

بنده خدا بین خانه ی ما و خانه ی خودشان بی وقفه 

در حال رفت و آمد. چیزی نمیگفت. حتی برای 

عروسی بعد از چهلم آرمان بود که اصرار داشت، 

 امیرمسعود رعایت حال من را میکرد.
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شدیم که نارملیا داشتیم سوار ماشین امیرمسعود می

امیرواال نیست با ما خودش را رساند و گفت 

 گردد. با تعجب نگاهش کردم.برمی

 _با آژانس برو.

 _دارین همون مسیررو میرین.

خواست بین ما باشد، بیشتر شبیه این بود که می

تنهایمان نگذارد! دستی روی دستم نشست.سرم 

 برگشت سمت امیرمسعود.

 _کجایی؟

 _ذهنم درگیر بود.

 _درگیر؟

 _خونه. 
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 _آرمان...نمیخوام...تو سن حساسیه میدونی؟ 

منظورش پول بود، اینکه آرمان قبول نمیکرد و او 

اصرار بیش از حد نمیکرد. اگر من بودم حتی به 

 حرفم اهمیت هم نمیداد.
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 _من بودنم قبول میکردی؟

 منظورم را فهمید که خندید. 

 _فکر کن یه درصد.

 نارملیا: امیر... 

چقدر این مکث و نحوه ی صدا کردنش را دوست 

 نداشتم... 

 _جلوی یه داروخونه نگه دار، خرید دارم.
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امیرمسعود واکنشی نشان نداد، اما جلوی اولین 

داروخانه ماشین را کنار کشید. نارملیا نگاهی به 

داروخانه کرد و رو به امیرمسعود گفت شلوغ است و 

 او همراهی اش کند.

 کت کنم؟_میری یا حر

 _حیف که ضروریه!

 نگاهی کردم، خیلی هم شلوغ نبود!

 _چیزی الزم نداری؟

 _چی؟

 _پریود نبودی مگه؟ شاید...

 او زیادی راحت بود، یا من زیادی خجالتی.

 _نه، چیزی نمیخوام.
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 گونه ام را آرام کشید.

 _پریود شدن خجالت داره یا در موردش حرف زدن؟

به حالت هشدار و کشدار اسمش را صدا زدم و او 

 همب ه تقلید به همان حالت کشدار یک جانم گفت. 

 _چیزی شده؟

 _چی؟

 _خوشحال به نظر میرسی؟

_امروز اومدی شرکت بعد مدتها، حس خوبی بهم 

 داد.

به همان اندازه که گفت او هم به من حسی دارد، به 

مله اش دلم را همان اندازه، شاید هم بیشتر این ج

 لرزاند.
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 _واقعا؟

 دستم را دوباره گرفت.

 _واقعا!

چرا امروز هرموقع میخواستم بغلش کنم، حتی 

 ببوسمش جای مناسبی نبودیم!

نارملیا روی صندلی پشتی داشت خرید هایش را باال 

 پایین میکرد. 

 _وای اشتباه داده، گفتم دقت کنه. 

سعود، خودش بود نه من واکنشی نشان دادم نه امیرم

 که دوباره ادامه داد. 

_فکر میکنم برای تو خوب باشه امیرمسعود، تا جایی 

 که یادمه! 
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وید. با گکنجکاو برگشتم سمتش ببینم چه چیز را می

دیدن چیزی که دستش بود، چشم های گرد شد! چه 

چیزی را میخواست اثبات کند؟! اصال با چه رویی 

 زد.همچین حرفی را می

را برگرداندم و دستهایم را مشت کردم تا داد  رویم

توانستم از حرص و عصبانیت کارش بلند نزنم. می

 جیغ بزنم. شاید ساعت های طوالنی...

ماشین را که داخل حیاط برد سریع پیاده شدم. حتی 

واکنش امیرمسعود چه بود، چرا چیزی نگفت، اهمیت 

ندادم. داخل رفتم. شاید با ماهی جون صحبت 

 کردم و او را فراموش.می

 _خوش اومدی! بهترین؟

 کنیم خوب باشیم. شما؟_خوبیم، سعی می
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 _منم دلتنگ عروسم.

 _ببخشین واقعا تو...

 _چیزی نیست که معذرت بخوای.

چند دقیقه ای بود من داخل بودم، صدای داد 

شنیدم. خودم را به نشنیدن زده هردویشان را هم می

کار من را میکرد. امیرمسعود با بودم و ماهی جون هم 

 صورتی قرمز داخل آمد، فقط سالم داد و باال رفت.

 _اگه میخوای برو پیشش.

 _نه، بعدا میرم. چقدر الک ناخنتون قشنگه!

از حال و احوالمان پرسید من هم گفتم، از خودمان، 

حضور و کمک های امیرمسعود، از دهانم در رفت، 

 فرهاد و سحر خانم گفتم. در  واقع ناخودآگاه از آقا



 

Romanzo_o 1642 

 _همسرش هم مثل خودشه نه؟

 اینکه حرفهایم ختم شد به اینجا...

_دیگه جرات نمیکنم برم سراغ خاطراتش. حاال 

 میدونم متعلق به زن دیگه است.

دستم را روی دستش گذاشتم. سخت بود، تصورش 

حسادت را تحریک میکرد و واکنش نشان میدادم چه 

 باشی به این واقعیت.برسد اینکه واقف 

191 

داخل اتاق که رفتم، حوله به تن بود. نگاهی به من 

 کرد و رو گرفت.

 _منتظر موندم بیای، نیومدی.

 _حرفهام با ماهی جون طول کشید، کاری داشتی؟
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جواب نداد ، لباسش را پوشید و آمد کنارم رو تخت 

 نشست.

 _بیای حموم! نگاه؟

 _بله؟

 ی؟_چرا نگام نمیکن

دانستم. دستش را زیر چانه ام برد و خودم هم نمی

 سرم را برگرداند.

 _متاسفم!

 _تو چرا؟ الزم نبود باهاش دعوا کنی.

بغلم کرد بی هیچ حرفی! نمیدانم بخاطر رفتن خانم 

تر شده بود، یا واقعا قرار بود جان بود که با من مهربان

 همیشه همینطور باشد.
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 _دوست دارم شب بمونی.

 میخواستم اما نمیشد.

 _نمیشه نه؟

 _نه!

 چانه اش را روی سرم گذاشت.

_یکی از دوستهام داره از ایران میره خونه اش رو 

اجاره میده، صحبت کردم. فردا بریم ببینین خوبه، 

 بندیم.همونجا رو قرارداد می

 _پول...

_احتیاج خاصی نداره، در واقع نمیخواست اجاره بده، 

 ول کرد.بخاطر من قب

 _مرسی.
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 _جبرانش سخت نیست؟

 جداشدم و نگاهش کردم. 

 _چیکار کنم؟

 سرش را جلو آورد و بوسه ای به لبم زد. 

 _راه زیاده نگاه خانم.

 لبخندی زدم و او زیر لب چند بار نگاه را تکرار کرد.

 _چیه؟

 _هیچی. میخوای بریم یا شام میمونی؟

 بپرسم؟_برم بهتره! میشه یه چیزی 

 انگشت شصتش را روی لبم کشید و گفت بپرس.
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_آرمان چشه؟ یعنی فقط رفتن خانم جون نیست. 

میبینم، از رفتار و برخوردهاش. میترسم باهاش حرف 

 بزنم.

 پشت دستش را روی گونه ام گذاشت.

 _به نظرم حرف بزنی بهتره.

 _تو چیزی میدونی؟ به تو گفته؟

 _صحبت کن باهاش.

آرام تکان دادم و بلند شدم. اما او دستش را سرم را 

کمی دورتر از بدنش روی تشک گذاشت و خمیده 

 شد به سمت عقب و زل زد به من.

 _نمیخوای برسونیم؟

 _نه!
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 _دیره.

یک نیست گفت و سریع از جایش بلند شد و به 

 سمتم آمد و من را گرفت و شروع کرد به بوسیدنم.

پیدا کردن یک فرصت و شده بود حاال دغدغه ام 

دانستم نورا بیرون حرف زدن با آرمان. صبح می

خواهد رفت. منتظر ماندم او برود و من رفتم سراغ 

آرمانی که خواب بود و زیر سیگاری اش پر بود از ته 

 مانده های سیگار.

آرام بیدارش کردم. اما هرچقدر هم که آرام بود باعث 

 ترسش شد.

 _چیشده؟

 ست نترس. کالس نداری؟_هیچی چیزی نی
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 _نه.

 _بیا باهم صبحونه بخوریم.

 _خوابم میاد آبجی.

 _کارت دارم.

منتظر جواب نماندم و به سمت آشپزخانه رفتم. ده 

 دقیقه ای طول کشید تا بیاید پیشم.

 _چی شده؟

 _چایی بریزم بر...

 خورم. برو سر اصل مطلب._نمی

 نفس عمیقی کشیدم.

 _چی شده؟

 چی چیشده؟_چی؟ 
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 _تو چت شده؟

 _من چم شده؟ تو اومدی بیدارم کر...

_حرف رو نپیچون آرمان، میدونی منظورم چیه، 

نی، میدونم خانم جون برات مادر بود، پدر خودت نی

بود، نه مادربزرگ، اما تو یه چیز دیگه اته. میبینم 

 میفهمم.

 _امیرمسعود گفت؟

 پس به امیرمسعود گفته بود.

 سیدم، اونم نگفت._نه، پر

کمی نگام کرد گفت :چیزی نیست. بلند شد بره اما 

 صدایش کردم. 

 _آرمان، دل نگرونم نکن. بهم بگو.
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 _چیزی نیست، نگرانی چی ای؟

 _از من دلخوری؟ از نورا؟ ا...

_از زندگی، ببخشید آبجی از این زندگی تخمی. یکی 

یکی من رو ساله،  15من رو کاشته تو شکم یه دختر 

 پس انداخته و رفته، حاال....

 با مشت هایش کوبید به شقیقه هایش.

_فکر اینکه خانم جون، خانم جونی مه پدر شد مادر 

شد، میدونست اون بیشرف کیه صداش در نیومد. 

آبجی این فکر داره دیوونه ام میکنه. اون بیشرف مهم 

 ..نیست برام، اما اینکه خانم جون میدونسته و نگفته.
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محکم تر کوبید به سمتش رفتم و دستهایش را گرفتم. 

شروع کرد به گرفته کردن. بغلم کرد و بلند بلند گریه 

 کرد.

_دارم دیوونه میشم، آبجی توروخدا کمکم کن، من 

 نخواستم بیام تو این دنیا، من... من...

 او بی گناه ترین فرد این ماجرا بود.

بمیرم برای  _دورت بگردم من، قربونت برم. آخ

 معصومیتت.

در خونه باز شد، چشمم افتاد به امیرمسعود. کلید 

داشت، خودم داده بودم، اما متوجه نشدم در حیاط 

رت باز کند. ما را که بغل هم دید و چشم های گریان 

همانجا اینجاست. دید قرار نیست گریه های ما تمام 
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 شود به سمتمان آمد و جدایمان کرد. چند بار به پشت

 آرمان زد، آرمان سرش را تکان داد و رفت به حیاط.

 با گریه گفتم کجا میره. به جای جوابم بغلم کرد.

 _گفتم باهاش حرف بزن آرومش کن نه اینکه...

_چقدر تنهاست... من چیکار کنم؟ امیرمسعود من 

 چیکار کنم؟

فاصله گرفت، نگام کرد، با انگشت هایش اشک روی 

 صورتم رو پاک کرد.

 _کاری که باید بکنی گریه نیست.

 توانستم. چشم هام دوباره پر شد. اما مگر می

 _خیلی تنهاست، خیلی... بمیرم واسه تنهاییش.
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آرمان حرف نورا را برای خودش دغدغه کرده بود، 

خانم جان زمانی رفته بود که نتوانسته صحت و غلط 

بودن این حرف را به ما بگوید. درد این بود، اینکه 

خانم جان بار آخر آنطور محکم و قاطع به من گفت 

شد شک کنم و دنبال پدر آرمان نگردم باعث می

 نتوانم انکار کنم، نتوانم دفاع کنم از خانم جان...
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 _ برم سراغ عباس؟

 _اگه الزم باشه میرم.

 _به تو نمیگه.

 _به توام نمیگه، نمیخوام باهاش هم صحبت شی.
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شناختم، در واقع عباس چه به من، من عباس را می

چه به امیرمسعود، محال بود بگوید. فقط ذره ای 

احتمال میدادم اختر خبر داشته باشد. اختر را با پول 

میشد راضی کرد. همین را به امیرمسعود گفتم. سرش 

 را تکان داد و دوباره تکرار کرد که من کاری نکنم.

ا خانم جون _بهتره زودتر بریم از این خونه. همه ج

 رو میبینم، این شاید بیشتر آرمان رو اذیت میکنه.

 _امروز بریم ببینین خونه رو.

_الزم نیست. فرقی نمیکنه. هرچه زودتر بریم بهتره، 

کنمم عباس ساکت و آروم بمونه و بیخیال فکر نمی

 خونه بشه، امروز فردا هم حکم شکایتش میاد.

 _آره.

 _دلم آرامش میخواد.
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را جلو آورد و چانه ام را گرفت. کمی نگاهم دستش 

 کرد اما چیزی نگفت.

سحر خانم از شنیدن خبر اسباب کشی امان خوشحال 

نشد. او حاال دیگر روزی خواستگار نورا بودن را 

فراموش کرده بود، به عنوان امانت خانم جان به ما 

 نگاه میکرد. اما هرچه فکر میکردم صالح همین بود...

ست امیرمسعود یک واحد در یک برج خانه ی دو

بسیار شیک بود و بعد از کنکاش بسیار متوجه شدم، 

وسایل دوستش را به انبار خانه ی خودشان انتقال 

داده. راضی نبودم، حتی خواستم کنسل کنم، اجازه 

نداد. اطمینان خاطر داد دوستش دیگر محال است 

را  من دانم واقعا اینطور بود یا فقطبرگردد ایران. نمی
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قانع کرد، هرچه که بود، بخاطر شرایط من هم اصرار 

 نکردم.

 _خوبه؟

 _آره، نورا بیاد شاید عوض کنه.

 به سمتش رفتم و دستم را دورش حلقه کردم.

 _ببخشید چند روزه...

 چند روز نبود، چند هفته بود.

 _چند هفته است بخاطر ما از کار و زندگیت موندی.

 ران کردن ها._تا باشه از این جب

فاصله داد و گونه ام را بوسید. امروز کمی عصبانی به 

رسید. چند بار پرسیده بودم و او انکار کرده نظر می
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بود. از من عصبانی نبود، از جای دیگری بود 

 عصبانیتش.

 _نمیخوای بگی چیشده؟

 _چیز...

 _چیزی هست!

کالفه دستش را روی گردنش کشید و گفت نتیجه ی 

 حنا آمده و همین کمی عصبی اش کرده.کنکور 

 _خوب نیست؟

_یکسال تمام انگار مغز جلبک خورده، بدتر از سال 

قبل، تازه جواب هم میده میگه تقصیر منه. دیگه 

 نمیدونم چیکار کنم.

 _دانشگاه آزاد هم نمیتونه بره؟
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جدا شد، به سمت تخت جدیدی که برای نورا خریده 

 بودیم رفت و نشست. 

 ل اینه، سربه هواس._مشک

_کاری از دست تو برنمیاد. تقصیر تو نیست، تمایلی 

 به درس خوندن نداره. 

 _قبال هم گفتی... 

 _باور نکردی!

 _باور کردم فقط... 

 خودش را محکم روی تخت انداخت.

 _امیرمسعود تو بابای حنا نیستی.

 _نخواستمم هیچ وقت باشم.
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داند و انکار همیشه میچه میگفتم، حس میکردم او 

کند. مگر میشد آدمی به تیزبینی و باهوشی او می

متوجه عالقه ی یک دختر هجده نوزده ساله نباشد. 

 در حالی که حنا اینقدر...

 _خسته شدم، بریم؟

 _کجا؟

_خونه ی ما، حنا به اندازه ی کافی ریده به اعصابم. 

 امشب بیا پیش من.

 _آخه...

 _میبینی؟

 _چی رو؟
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_رفتارهای من برای حنا همین رفتارهای تو برای 

آرمان و نوراست. اما تو همیشه چیز دیگه ای برداشت 

 میکنی.

_من چیز دیگه ای برداشت نمیکنم. من... تو همه ی 

 زندگی حنا رو کنترل میکنی و باعث میش...

_توام همین کار رو میکنی، فقط حنا بچه تر و بی 

 تجربه تر.
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برای گفتن نداشتم. اینکه حنا من را تحریک حرفی 

میکرد اما آرمان و نورا نه مطرح بود اینجا. اینکه 

نسبت نورا و آرمان با نسبت او به امیرمسعود فرق 

داشت مطرح بود. حنا اگر خواهر او بود قرار نبود با 
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چشم دیگری به امیرمسعود نگاه کند. کاش این را هم 

 پذیرفت.میدید، می

 بگیرم بریم. _یه دوش

 _بریم خون...

 _نه، خیلی کثیف شدم.

 سرش را تکان داد.

وقتی داشتم آماده میشدم سارافونی که دستم گرفته 

بودم را سرجایش گذاشتم. لباس زیرم را هم عوض 

کردم. چقدر دور مانده بودم از او. درگیر مشکالت 

من بود، بی انصافی بود. با وسواس بیشتر لباسم را 

ردم. آرایش کردم. بیرون که رفتم داشت با انتخاب ک

کرد، چشمش که به من افتاد مکث تلفن صحبت می

کرد. زل زده بود به من، یادش رفته بود جواب کسی 
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که پشت تلفن است را بدهد. سریع قطع کرد، به 

 سمتم آمد، سرش را پایین آورد و بوسید.

در ققبل از حمام رفتنم آرمان خانه بود، رفته بود که این

بوسید؟! راحت وسط حال پذیرایی داشت من را می

 فاصله گرفت، لبی تر کرد. 

 _خونه ی خالی رو ول کنیم بریم خونه ی ما؟

 لبخندی زدم.

 _من حاضر شدم.

 _برای من نیست؟

 سرش را دوباره خم کرد و گونه ام را محکم بوسید.

 _آرمان خونه نیست؟

 ه.یک بوسه ی دیگر به لبم زد و گفت ن
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 _کجا رفت؟

دستش را دور کمرم حلقه کرد و کمی من را باالتر 

 کشید.

 _شما یه وقت من رو درنیابی اینجا دارم هالک میشم.

 _چیکار کنم؟ من که میگم آماده ام بریم.

 _منم میگم نریم، نظرم عوض شده.

_اینجا من جایی ندارم، یکیش اتاق آرمان یکی هم 

 نورا.

 همانطور که دانش بیتاب نگاهم میکرد. 

 _من به زمین خشک و خالی هم راضی ام.
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این حرفش باعث شد بخندم و در حال خنده سرم را 

عقب ببرم و او خیمه بزند به گردنم و شروع کند به 

 بوسیدن و کم کم مکیدنش.

 _امیرمسعود قرمز میشه.

 به زور فاصله گرفت.

 نی، بریم تا نکشتیم._بخدا که در حق من ظلم میک

راستش از این که اینقدر برایش جذاب بودم، 

 خوشحال بودم، خیلی زیاد...

حنا عزادار رتبه ی بد کنکور بود و مقصرش را 

امیرمسعود میدانست. اما فقط حنا نبود، ماه بانو هم 

همین حس را داشت. پدر حنا وقتی خبر را شنیده بود 

ده بود معلوم نبود. از آمده بود تهران. حاال از که شنی

وقتی رسیده بود شروع کرده بود غر زدن به ماه بانو، 
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که به وقتش به او گفته دست از این بچه بکشد و 

بدهد تا او درست و حسابی تربیتش کند، او بوده که 

در حق حنا بدی کرده و مثل یک خدمتکار بزرگش 

کرده است. ماه بانو الم تا کام جوابی نداد. این همه 

فهمیدم وقتی اختر و عباس اذیتم وت... حاال میسک

کردند و صدایم در نمی آمد، نورا حق داشته از من می

متنفر شود. سکوت بیش از حد خوب نیست... خوب 

 نبود.

تواند حنا را صدا کرد و در میان جمع به او گفت، می

بفرستتش خارج از ایران درس بخواند. چرا 

اهد درس بخواند، خوفهمیدند این دختر نمینمی

 خارج و غیر خارج ندارد.

 _من تنها نمیتونم برم.
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فکر کردم منظورش به مادرش است تا پدرش قبول 

کند ماه بانو هم همراه او برود و من ته دلم از اینکه 

احتمال دارد برود چقدر خوشحال شدم اما حتی 

 فرصت این خوشحالی را در دلم هم به من نداد.

 بیاد._امیر هم با من 

چشم های گرد شده ام از روی زانوی ام بلند نشد. 

 خدای من این دختر دیوانه بود؟!

ماهی جون بود که گفت امیر زندگی دارد، بخاطر 

تواند از زندگی خودش بگذرد. تحصیل تو نمی

امیرمسعود چیزی نگفت، نگاهش را واکنشش را 

نمیدیدم. نمیخواستم ببینم... اما صدایی هم از او 

 شنیدم.نمی

 _من تنها نمیرم.
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 امیرواال: با مادرت برو.

 _مامان من نه زبان بلده، نه کاری بلده بکنه.

امیرواال: اما امیرمسعود، زنش رو کارش رو ول کنه 

 بیاد تنبلی تو رو جبران کنه؟ 

 _امیر قیم منه.

 امیرواال: قیمته، خواجه ی دربارت که نیست.

 _عموجان نظر خودت چیه؟

آنقدر طوالنی شد که بلند شدم، تحمل شنیدن  سکوت

جواب امیرمسعود را نداشتم. با یک ببخشیدی به اتاق 

دانم چقدر گذشت که دستش خودش پناه بردم. نمی

از پشت سر دورم حلقه شد. بی هیچ فاصله ای 

 موهایم را کنار زد و گردنم را بوسید.
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 _چرا اومدی باال؟

 آب دهانم را قورت دادم.

 جوابی که قرار بود بدی رو داشتم. _تحمل

به شونه ام فشار آورد تا روی تخت دراز بکشم. 

بدنش را باالی من قرار داد و شروع کرد به بوسیدنم. 

جوابی که پایین داده بود را نشنیده بودم، نمیتونستم 

 همراهی اش کنم. سرش رو عقب کشید.

 _چته؟

 _نمیخوای بگی؟

 _ چی رو؟

 _با حنا میری؟

 نفسش رو فوت کردم روی صورتم.
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_نگاه گاهی میری رو حالت خاموشی؟ من چرا باید 

 با حنا برم؟

 نفسم تند تند شد. 

 _بخاطر کارت؟

 کمی عصبی نگاهم کرد.

_بخاطر زنم، بخاطر زندگیم، بخاطر خودم. قرار 

نیست من همیشه دنبال حنا باشم. توام این رو تو اون 

 مغز فندقیت فرو کن.

 ی سکوت کردی... من..._وقت

شنوم جوابگو _قرار نیست برای هر مزخرفی که می

 باشم.
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لبخندی زدم و دستم را دور گردنش حلقه کردم و 

بوسیدمش. این بار من بودم که با خوشحالی جلو 

 رفتم. دلم برایش تنگ شده بود.

192 

برای شام پایین نرفته بودیم، در واقع امیرمسعود 

فرصت نداد که بماند برای بعد از شام، کسی هم به 

سراغمان نیامد. دستش دور شانه ام بود و آرام روی 

 بازویم را لمس میکرد. 

 _گشنه ات نیست؟

 ناهار هم نخورده بودم، از زیادی کار اسباب کشی.

 _یکم.

 ی آماده کنه._به ماه بانو میگم یه چیز
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 _خوابه االن.

 شانه ی برهنه ام را بوسید.

 _توقع که نداری تعارف کنم خودم آماده میکنم؟

 نگاهش کردم.

 _چه اشکالی داره؟

 _اشکال نداره، باید بلد باشم.

داشت بهانه می آورد، خندیدم. گونه اش را بوسیدم 

خواستم بلند شوم که سریع پهلویم را گرفت، تا 

نگاهش کنم ببینم چکار دارد، بوسه ای محکم برگشتم 

 به لبم زد.

 _سیگار منم بده تا تو بیای میکشم.

 فرستیم دنبال نخود سیاه سیگار بکشی؟_داری می
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بلند شدم، همانطور لخت به سمت پاکت سیگارش 

که کنار جای سیگاری اش روی میز بود رفتم. به 

 جای دستم داشت بدنم را نگاه میکرد.

لباست رو بپوشی بری پایین وگرنه تا یکی دو  _بهتره

 ساعت آینده مجبورم باز گرسنه نگهت دارم.

خواستم فقط چیزی تنم کنم و پایین بروم، اما ترسیدم 

نصف شبی امیرواال را ببینم. نارملیا خانه نبود، 

نمیدانستم کجاست، فرصت نشد از کسی بپرسم. حاال 

 ممکن بود امیرواال بیدار باشد.

ی ای را برداشتم، نگاهی به یخچال کردم، اما از سین

غذای شب چیزی نبود! معموال غذا اضافه درست 

میشد، حاال که خبر داشتند ماهم می آییم که حتما 

شده؟! نگاهی به اطراف باید برای ما هم آماده می
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کردم اما چیزی ندیدم، همه ی ظرف ها شسته و 

 ی جزمرتب سرجایش بود. چاره ای نبود، نصف شب

 نیمرو هیچ چیز دیگر نمیشد درست کرد.

چند تخم مرغ برداشتم و ماهی تابه دستم بود که 

 صدای امیرواال را شنیدم.

 _هوس نیمرو کردی؟

 _نه، ما شام نخوردیم، یکم گرسنه بودیم.

 _کسی نخورد، موند غذاها.

گفتم من پیدا نکردم، همین نیمرو کافیست برایمان اما 

چرخی زد، یخچال و کابینت ها را طاقت نیاورد و 

یکی یکی باز کرد. زیر گاز را که خاموش کردم، 

 صدایش را شنیدم که گفت اینجاست!



 

Romanzo_o 1674 

وقتی برگشتم دیدم منطور از اینجا کیسه ی زباله 

است؟! چون ما غذا نخوریم ماه بانو غذاها ا دور 

 انداخته بود؟!

 _میدونی چرا اینطور میکنن؟

 مقابل سؤالش. سوالی نگاهش کردم در

سیگاری از جیبش بیرون کشید در حال روشن کردن 

 گفت.

_ماه بانو حساب کتاب کرده امیرمسعود قرار دامادش 

 بشه، اومدی معادالت مادر و دختر رو بهم ریختی.

 _من...

 _آره تو. سرد شد، امیرمسعود نیمروی سرد نمیخوره.
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خورد؟! خورد و چه نمیمیدانست برادرش چه می

 ری تکان دادم و سینی به دست باال رفتم.س

 _کجا مو... این چیه؟

 _غذا نمونده بود، نیمرو درست کردم.

ابرویش باال رفت، سیگار دومش بود انگار، نصفه 

 خاموش کرد.

 _نیمرو دوست داری؟

 روی تخت نشستم و روسری ام را از سرم برداشتم.

شه با _االن اونقدر گشنمه که فرقی نمیکنه، سنگ هم

 میخورم.

کنارش نشستم، معلوم بود از اینکه شامی برایمان 

نمانده تعجب کرده است. لقمه ی کوچک را به 
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سمتش گرفتم. نگاهی به لقمه کرد، دستش گرفت، اما 

 نخورد.

 _دوست نداری؟ برم یه چیز دیگه درست کنم.

 _زیادی مهربونی.

 _هوم؟!

گذاشت. دستم گونه ام رو بوسید و لقمه را به دهان 

را گرفت اجازه نداد دیگر لقمه بگیرم. خودش برایم 

لقمه گرفت، به سمت دهانم برد. راستش این میزان 

شد رمانتیک بازی را هم از او انتظار نداشتم. باعث می

دلم برایش ضعف برود. دوست داشتم صورتش را 

بگیرم، زل بزنم به چشم هایش و بگویم دوستت دارم. 

از همیشه این را فریاد بزنم. اما بلند، محکم تر 
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خجالت کشیدم، برای گفتن از احساسم خجالت 

 کشیدم.

همین که من را در آغوشم کشید برایم شیرین بود، 

 برایم دلچسب بود.

صبح که بیدار شدم، امیرمسعود نبود. یا سرکار بود یا 

پایین بود. به سمت حمام رفتم، دوشی گرفتم، چقدر 

ر، حس زندگی، حس حس خوب داشتم. حس شو

عمیق عاشقی. لباسهایم مرتب در کمدش بود، یک 

دست لباس انتخاب کردم. از وقتی خانم جان فوت 

کرده بود، از همان روز لعنتی تا به امروز اینقدر 

سرحال بیدار نشده بودم. مدیون بودم مدیون 

 امیرمسعودی که همسرم بود.
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ده رسینی نیمروی دیشب در اتاق نبود، احتماال او ب

 بود.

 _صبح بخیر.

 _صبح بخیر عزیزم. خوب خوابیدی؟

 _بله، صدای امیرمسعوده؟

 _چیزی شده؟

 _نه عزیزم بشین داره با ماه بانو صحبت میکنه.

 _مشکلی پیش اومده؟

 جوابش نه بود، اما باور نکردم.

 _عموجان رفتن؟

 _نه عزیزم باید خواب باشه.

 امیرواال: بله خوابه.
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 من رو به روی مادرش بود.پشت سر 

 _من دارم میرم ماهی خانم، کاری نداری؟

 _نارملیا نمیاد؟

 _خبرندارم مادر من.

 _از زنت خبر نداری؟

میرواال نگاه نه چندان دوستانه ای به ماهی جون کرد 

و رفت. پشت سرش امیرمسعود از آشپزخانه بیرون 

 آمد.

 _بیدار شدی؟ 

و... او بیدار شده باز چه شده من بیدار شده بودم، اما ا

 بود؟

 _حاضر شو بریم شرکت.
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حاضر بودم، فقط مانتو ام باال بود، باید سارافونم را با 

 با تاپی عوض میکردم.
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 _یه لحظه میای باال؟

سری تکان داد از مادرش پرسید پس پرستارش 

 کجاست؟

 _امروز اجازه گرفته یکم دیر بیاد.

 چنده؟ چند بار بگم. تنها نمون._ یکم دیر ساعت 

این عصبانیت عادی نبود، از دیر کردن پرستار هم 

 نبود.

 _چیزی شده؟

 _چی؟
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 _اول صبحی این همه عصبانیت عادیه؟

 _دیر شد نگاه آماده شو.

 _نمیخوای جوابم رو بدی؟

 _چیزی نیست حاضر شو.

 _چرا پای جواب دادن به سوالی میرسه...

دم حسابم نمیکنی! اما گفتن و خواستم بگویم آ

نگفتنش فایده ای نداشت. به سمت تاپم رفتم و 

سارافون را از تن بیرون کشیدم. مانتوام را پوشیدم و 

روسری ام را دوباره روی سرم مرتب کردم. نگاهش 

نکردم در را باز کردم و گفتم میرم پایین اما دستم را 

 گرفت و دوباره داخل اتاق کشید.

 _کجا؟
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 گرفتم، نگاهش نکردم. چشم

 کردم._با ماه بانو باید صحبت می

 _اینقدر سخته این رو گفتن؟

 _حوصله ندارم.

 _باید سر من خالی کنی؟

 چانه ام را گرفت و محکم کشید.

 _یه بار هم این دهن من رو سرویس نکن.

 نفس عمیقی کشیدم.

 _بریم؟

فی ماه بانو و حنا شده بودند یک معضل مهم، از طر

امیرواال و نارملیا که گویا درگیری هایشان بسیار زیاد 

شده بود. پیام های نارملیا را به امیرمسعود می دیدم. 
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گوشی اش را چک نکرده بودم، چند باری که کنارش 

دانم بودم دیده بودم. او نخوانده پاکشان کرده بود. نمی

چون من کنارش بودم نخواسته بود ناراحت شوم یا 

 یلی به خواندنش نداشت.واقعا تما

در خانه ی جدید جای گیر شده بودیم. راحت بودیم، 

نورا بیشتر از ما خوشحال بود. خانه و برج جدید را 

دوست داشت. با آرمان قهر نبود اما مثل قبل نبودند. 

ار دانستم قرقبال باهم صمیمی تر بودند، االن نه، نمی

عود. رمساست چطور تنهایشان بگذارم و بروم پیش امی

 کاش میشد پیش خودم زندگی کنند.

چیزی تا چهلم خانم جان نمانده بود، آرمان و 

رفتند و به نظرم دنبال امیرمسعود گاهی جاهایی می
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پرسیدم، منتظر بودم پدر آرمان بودند. چیزی نمی

 خودشان چیزی بگوید.

مراسم را در مسجد نزدیک محله ی قبلی برگزار 

آمد ایستاده بودم که اختر با  کردیم. دم در برای خوش

 مهسا داخل شدند.

خبر نداشتم دعواهایشان به کجا رسیده بود. شکایت 

عباس بخاطر خانه سرجایش بود، اما امیرمسعود گفته 

بود جای نگرانی نیست، هم نزدیک هجده نوزده سال 

بود که خانم جان این کار را کرده بود حاال عباس 

آب و آتش بزند.  خواهد خودش را بههرچقدر می

دانم آدرس جدیدمان را نداشت یا دنبالمان نیامده نمی

بود. البته برای دعوا و آبروریزی نه برای خوش و بش 
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و احوال پرسی. چنین توقعی از او نداشتیم هیچ 

 کداممان.

 _خدا رحمتش کنه.

فقط سرم را تکان دادم. حال و روز خوبی نداشت. 

شاید داشت هرچه اختر، اختر همیشگی نبود. او 

کاشته بود را برداشت میکرد. او وارد زندگی مادر من 

شده بود حاال شاید اینها نتیجه ی کار خودش بود، 

 بدی خودش.

196 

یکی دوبار برای کمک کردن به سراغمان آمد، حتی 

مهسا را هم فرستاد اما اجازه ندادم، گفتم نیازی 

را  نیست. خانمی در مسجد بود که زحمت چای ها

کشید خودش گفت اگر بخواهد دخترانش برای می
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پذیرایی به کمک می آیند. ثواب بود، برای همان چای 

هم پول ناچیزی خواسته بود، گفتم به بهانه ی کمک 

دخترهایش بیشتر میدهم و آن دو دختر جوان 

خودشان به خوبی از پس کار بر می آمدند نیازی نبود 

منت اختر بودن  اختر بخواهد به ما کمک کند. زیر

چیز شیرینی نبود. حال آنکه دل خوشی هم از او 

نداشتیم، نورا اگر جلویش را نمیگرفتم بدون شک 

اختر را بیرون میکرد. تا آخر مراسم در مسجد بود، 

ش پوشیدند که به سمتداشتند با مهسا کفششان را می

 رفتم و بازویش را گرفتم. حواس نبود جا خورد.

جون بچه هات اختر این یه بار  _یه چیزی میپرسم،

 رو راستش رو بگو.

 _من نمیدونم.
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 _من نپرسیدم.

 _میدونم شوهرت دنبال بابای آرمان.

 _اومده سراغت؟

 _سراغ هممون اومد، من نمیدونم.

_اختر اگر میدونی بگو، ببین تو همین دنیا داری تاوان 

 کاری که با مادرم کردی رو پس میدی.

 د.دستش را تند کشی

_نمیدونم، من هیچ کاری با مادرت نکردم. مادرت 

 مریض بود.

 _کی مریضش کرد؟ تو؟ عباس؟

 مهسا: خودش مریض بود، همتون مریضید.
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مهسا بلند داد زده بود باعث شد نورا به حالت دو 

بیاید و بدود سمت مهسا، چرا همیشه آبروریزی 

میکرد. در گیر و دار تالش برای جدا کردنش، 

امیرمسعود آمد داخل و دستش را دور کمر نورا 

انداخت و از زمین بلندش کرد و به اختر و مهسا 

گفت بروند، بعد آنچنان داد بلندی سر نورا زد که 

چهار ستون بدنم لرزید. نگاهم به دخترهای حوریه 

خانم افتاد، دخترهای بیچاره آمده بودند کمک برای 

سعود رنگ به رنگ جدا کردن نورا، حاال با داد امیرم

 شدند.

 _شما برین داخل، معذرت میخوام.

 رنگ پریده سرشان را تکان دادند.
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_امیرمسعود نورا رو ببر تو ماشین، من با حوریه خانم 

 حساب کنم برگردم.

 نورا: من خود...

_نورا ساکت شو، حرف نزن. محض رضای خدا یه 

ساعت ساکت شو، باید تو مراسم خانم جون ابرو 

 میبردی که بردی، پس ساکت شو.

هیچ وقت با او اینطور تند و بد صحبت نکرده بودم، 

اما چاره ای برایم نگذاشته بود. پولی را از قبل داخل 

پاکت گذاشته بودم، از کیفم برداشتم و با تشکر دست 

 حوریه خانم دادم.

 _حوریه خانم تو رو خدا اگر کم باشه لطفا بهم بگین.
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ده، هرچی باشه من راضی ام، خدا _خدا خیرتون ب

رحمت کنه سروی خانم رو، من گفتم پولی نمیخوام 

 حق داشت به گردن من و دخترهام.

 _این چه حرفیه، شرمندمون کردین.

از دخترهایش هم تشکر کردم، کیف نورا را برداشتم، 

داشتم کفشم را میپوشیدم سراغم آمد و گفت پول 

وع کردیم به تعارف، زیادی گذاشته ام. کمی دم در شر

نمیخواست قبول کند، اما چیزی نبود، هم هزینه ی 

کار هم خیره ای برای خانم جان بود، با آن نیت پول 

ش دانستم شوهررا در پاکت برایشان گذاشته بودم. می

معتاد است و در خانه. او به سختی خرج خودش و 

دخترهایش و مواد همسرش را در می آورد. شاید او 



 

Romanzo_o 1691 

ی من خوش شانس نبود بتواند خالص شود هبه انداز

 از زندگی...

 _باز چیکار کرد نورا؟

 _هیچی، کو کجا رفتن؟
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 _تو ماشین.

به سمت ماشین امیرمسعود رفتم، خدا را شکر خلوت 

 بود و تقریبا همه رفته بودند.

 _بشین بریم.

آرمان با ماشین من دنبالمان آمد و من در ماشین یک 

دانم کردم به غر زدن و دعوا کردنش. نمی سره شروع
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امیرمسعود زهر چشم گرفته بود که جواب نمیداد، یا 

 واقعا پی به اشتباهش برده بود.

دم در امیرمسعود ترمز نکرده از ماشین پیاده شد و 

 سریع داخل رفت.

 _زیاده روی کردم؟

 _ نه به اندازه ی نورا.

دم. را فشار دابا انگشت اشاره و شصیتم شقیقه هایم 

سر درد بدی از صبح داشتم و حاال آن دعوا تشدیدش 

 کرده بود.

 _نمیای تو؟

دستم را کشید و دو انگشت هر دستش را روی شقیقه 

 هایم گذاش و شروع کرد آرام ماساژ دادن.
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_یکم کار دارم، حلشون کنم میام. برو به دوش بگیر 

 یکم بخواب.

امیرمسعود میترسم این _از دست نورا دق نکنم. 

دوتارو تنها بذارم. نورا چشمش رو میبنده دهنش رو 

کنه، حتی کتک کاری هم میکنه، آرمان تا یه باز می

 جایی میتونه خودش رو کنترل کنه.

 _فکر میکنم کمی داری اغراق میکنی.

 _اینطور نیست.

 آه عمیقی کشیدم.

_میدونم دست خودش نیست، ما پر از عقده بزرگ 

 دیم، اینها همش...ش

 _میخوای ببریمش پیش به روانکاو؟
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 _به نظرت نورا قبول میکنه بره؟

نورا پیش امیرمسعود دیگر جرات نکرده بود چیزی 

بگوید، وقتی رفتم باال شروع کرد به داد و بیداد کردن. 

آرمان پشت سرمان بود اما خوشحال بودم که هنوز 

ه شار بود، هرچنرسیده بود، به اندازه ی کافی تحت ف

کمتر شاید بحث دعوا بود بهتر بود. این بار جوابش را 

ندادم که بدتر شود. اما نورا قصد تمام کردن نداشت 

 جواب دادنم نه بلکه جواب ندادم بدتر میکرد.

 _چته نورا؟

_من چمه؟ من؟ تو قاتل مادرت رو راه میدی ختم 

مادربزرگت؟ کار تو خوبه؟ اره؟ میفهمی چیکار 

ی؟ نگاه زندگی من دست تو نیست، تو نمیتونی میکن
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زندگی من رو باال پایین کنی، تو این حق رو نداری. 

 من میدونم کجا چی بگم کجا ی نگم؟

 _نورا!

_چیه؟ دروغ میگم. باید میزدم میکشتم اون زنیکه 

 پتیاره رو. آشغال بیشرف.چ

_کافیه نورا کافیه. درد تو اختره؟ اونم یه بدبخته. فکر 

کنی داره با عشق و حال زندگی میکنه؟ اصال می

 میفهمه زندگی چیه؟

_بدتر از این حقشه بدتر از این. تو و اون شوهرت.... 

به اون چه ربطی داره میاد من رو جدا میکنه؟ به هیچ 

کدومتون ربطی نداره. اختر اشغال اگر وارد زندگی ما 

 نمیشد من االن مادر داشتم.
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میدونست اختر چیکار کنه، دونست. فرصت _نمی

 وقتی عباس رفته دنبالش.

 دونست باور کردی؟_گه خورده نمی

_آره، باور کردم چون خواهر خودم هم همین کارو 

 کرد.

نمیخواستم همچین چیزی بگویم، اما وسط آن همه 

عصبانیت و داد و بیداد از دهانم در رفت و او کپ 

 کرده سر جایش ایستاد.

فقط خواستم بدونی اگر تو _معذرت میخوام. 

نمیدونستی مسیح متاهله ممکنه اختر هم ندونسته 

باشه. چرا تو خودت توجیح میکنی تو بقیه میگی عذر 

 و بهانه است؟
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همانجا ایستاده مثل برق گرفته ها نگاه کرد. رنگش از 

رسید. نگران به زردی کم کم داشت به بنفش می

د و دش بیایسمتش رفتم اما پسم زد. باعث شد به خو

محکم هولم داد، به زور تعادلم را حفظ کردم و او به 

سمت اتاق رفت و در را کوبید. صدای گریه ی 

شنیدم. همانجا روی زمین نشستم و بلندش را می

دانم چقدر گذشت دستم را روی زانویم گذاشتم. نمی

که دستی دور شانه ام حلقه شد. آرمان بود، از عطرش 

توانستم بفهمم. بی هیچ کوچیک بودن دستش می

حرفی سرم را روی شانه اش گذاشتم و آرام چشم 

هایم را بستم. انتظارش را نداشتم اما با آن سر درد 

وحشتناک خوابم برده بود. صدای آرمان و امیرمسعود 

 بود که باعث شد کم کم بیدار شوم. 
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 _چرا روی زمین خوابیده؟

 _خوابش برد.

سمتم آمده است تا بلندم تا چشم باز کردم دیدم به 

کند. چشم های بازم را دید اما باز در آغوشم گرفتم. 

 به سمت مبل برد، دراز نکشیدم نشستم.

 _بخواب.

 _نه، کی اومدی؟

 کمی نگاه کرد، به چشم هایم و صورتم و گفت 'االن'.

 _آرمان تو کی اومدی؟

 _یه ساعتی میشه.

 کن...می_گشنتونه حتما االن یه چیز درست 
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امیرمسعود دستم را گرفت و گفت الزم نیست، گرسنه 

دهیم. آرمان بی سر و صدا به باشیم چیزی سفارش می

اتاقش رفت و امیرمسعود جلوتر آمد، بلندم کرد و 

 روی پای خودش مرا نشاند.

 _پات درد میگیره.

 _تو کجات درد گرفته که به این حال افتادی؟

 _چهلم خانم جونمه.

 جدی در جوابم گفت.  خیلی

 _قرار بود چهلم مادربزرگت من گوشام دراز شه؟

 _دور از جون، نه... یعنی... 

 _اومدین تو خونه هم بحث کردین؟ 
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چشم هایم دوباره بارانی شد، با یاد آوردن چیز 

 وحشتناکی که به نورا گفتم. 

 _خیلی حرف بدی زدم. دلش رو شکستم.

 ه...._و خدا میدونه چی شنیدی ک
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فقط خواسته بودم قضاوت نکند، حتی اگر راجب 

کسی باشد که بدی زیادی به ما کرده. خواسته بودم 

کنند، چه ما، چه اختر بداند همه ی آدم ها اشتباه می

چه هرکس دیگری، قرار نیست آنهارا بپذیریم، قرار 

نیست مهربان باشیم نه، فقط قضاوت نکنیم. اما خب 

بدترین حالت ممکن انتقال داده بودم،  این درس را در

توانستم با اطمینان بگویم ناراحت هرچند که فقط می
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شده است، اینکه واقعا فهمید با چه منظوری آن حرف 

 را زدم یا نه، از این خیلی هم مطمئن نبودم.

 _نه چیزی... چیزی به من نگفت. امیرمسعود؟

 به جای جواب دقیق تر نگاه کرد.

 ر گفت بخاطر پدر آرمان رفتین سراغش! _امروز اخت

 _نورا بخاطر همین حمله کرد؟ 

 _آره.

 _نگفتم تو کاریت نباشه من حلش میکنم؟

_نمیبینی حال آرمان رو؟ چجوری کارم نباشه، 

 میدونی چقدر الغر شده؟

_از خودت چی از خودت خبر داری؟ آرمان داره 

غصه ی مادربزرگ فوت شده و پدری که نیست رو 
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میخوره. تو؟ نورا، آرمان، خانم جونت، اختر، عباس، 

 غصه ی همه رو میخوری غیر خودت. منم که اصال...

اول جمله هایش با نگرانی بود اما انتهایش بیشتر 

 حس حسادت داشت.

 _ازت غافل نشدم.

 _بیا و غافل شو!

 سرم را روی شانه اش گذاشتم.

 _همه چی خونه خوبه؟

 _تو اتاق هرد...

 _خونه ی شما.

 _خوبه !

 _حنا؟
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 _چی سفارش بدم برای شام؟

بینی ام را به گردنش چسباندم. خیلی روی گردنش 

حساس بود، سریع کمی عقب کشید. حتی واکنشش 

رسید ناخودآگاه بود، آن وقت خودش تا پایش می

ساعت ها گردن من را می بوسید. دستش را روی 

 کمرم کشید. 

 فعال انتخاب رشته کرد._اینجوری تنبیه نکن، 

 _نرفت؟

 _دوست داری بره؟

 حاال نوبت من بود با غذا بحث را عوض کنم.

 _غذا رو زود میارن؟ میتونم بپزم.
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دانستم منظورش چیست و نگاهم کرد، نگاهی که می

 کامال به او حق میدادم.

 _نمیدونم.

شام را برای همه سفارش داد. نورا بیرون نیامد، از 

خواهش کردم برایش ببرد، اما نورا با داد و آرمان 

بیداد از اتاقش آرمان را بیرون کرد و در را هم قفل 

 کرد.

ناراحت هردویشان را نگاه کردم، مقصرش من بودم و 

 شد چیزی برای گفتن نداشته باشم.همین باعث می

 امیرمسعود: بخور آرمان.

 _میل ندارم، شما بخورین. من میرم تو اتاقم.
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ماند برای غذا خوردن. ارنجم دیگر چه میلی برایم می

را روی میز گذاشتم و پیشانی ام را به دستم تکیه 

 دادم.

 _چرا زندگی یه روی خوشش رو به ما نشون نمیده؟

چه میگفت مرد بیچاره، وقتی واقعا همین بود... 

امیرمسعود شب را پیشمان ماند. لحاف تشک های 

ودم. در اتاق آرمان بودند. خانم جان را نگه داشته ب

وقتی برای برداشتن رفتم به اتاقش سیگار به دست 

 بود.

 _میل غذا نداری فقط میل سیگار داری؟

 سیگارش را خاموش کرد.

 _میخوری برات بیارم.
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 _نه.

بلند شد به کمکم آمد و قبل از من بر شان به حال 

پذیرایی، عکسی که روی میزش گذاشته بود را 

قبل از وارد شدنم به اتاق داشت به آن نگاه  برداشتم،

 میکرد. برشگرداندم...

 سریع از دستم بیرون کشید.

 _ببخشید نمیخواستم فضولی کنم.

تنها عکس مادرش را در جیبش فرو برد و با بغض 

گفتم 'مهم نیست'. جلو رفتم و بغلش کردم، واکنشی 

 نشان نداد همانطور ایستاد.

 برات._بمیرم برات. بمیرم 
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این را که گفتم دستش را دور کمرم حلقه کرد و 

محکم بغلم کرد. داشت گریه میکرد، جز بغل کردنش 

 کار دیگری از دستم برنمی آمد.

مجبورش کردم دراز بکشد روی تخت و جوراب 

 هایش را از پایش بیرون کشیدم، کنارش نشستم.

 _یکم بخواب فدات شم، یکم بخواب باشه؟

ست، دستی به روی صورتش چشم هایش را ب

کشیدم، چراغ را خاموش کردم و یه امید اینکه واقعا 

 بخوابد تنهایش گذاشتم.

امیرمسعود تشک را پهن کرده بود و دراز کشیده بود. 

کنارش خزیدم، نگاهم کرد. بی هیچ حرفی در آغوشم 

 گرفت، نیاز داشتم واقعا نیاز داشتم...
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کردن زندگی میکردم. با نهایت تالشم را برای عادی 

امیرمسعود صحبت کرده بودم و خواهش کرده بودم 

چند ماهی عروسی را عقب بیندازیم، تا کمی نورا و 

آرمان به خودشان بیایند. گفت ته دل دوست ندارد اما 

کند و همین هم برایم شیرین بخاطر من قبول می

بود... دلگرم کننده بود، دلگرم کننده از اینکه شاید 

درها هم گرفتار جبر زندگی نیستم و اینکه آنق

امیرمسعود حصور دارد، برایم نعمت بزرگی است 

 شاید هم بزرگترین نعمت زندگی.

یک ماه بود نورا با من صحبت نمیکرد. اگر حرف 

خاصی که دیگر مجبور به گفتنش بود را میخواست 

بگوید رو به آرمان میگفت تا او به من بگوید. بارها 
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توضیح دهم، بارها تالش کردم عذر تالش کردم 

 خواهی کنم، هیچ کدام را قبول نکرد.

ماهی جون اصرار داشت هرچه زودتر عروسیمان را 

ترسد تا عروسی ما زنده گفت میبرگزار کنیم. می

نماند. راستش حال فیزیکی اش مثل همیشه بود، فقط 

حال روحی اش خیلی خوب نبود. بعد از جریان 

بطه اشان با ماه بانو شکرآب کنکور حنا کمی را

بود_پرسیده بودم چرا اما تمایلی به گفتن نشان نداده 

بود و من هم اصرار نکرده بودم. از طرفی قضیه طالق 

نارملیا و امیرواال هم تمامی نداشت. نارملیا گاهی هفته 

ها نبود، بعد از چند هفته دوباره پیدایش میشد و انگار 

کرد. ن خانه زندگی میکه هیچ اتفاقی نیفتاده در آ

داد، حتی امیرواال هم خودش را بی اهمیت نشان می
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وقتی نارملیا می آمد مثال یک زن و شوهر واقعی 

بودند، چند باری دیده بودم که او را بوسیده بود. حاال 

این طالق و جدایی چه معنی و مفهومی برایشان 

داشت برای من بی معنی بود... امیرمسعود هم 

 خالتی نمیکرد، فقط یکبار گفته بود، بعدکوچکترین د

دهد آنها جای دیگری خانه از عروسی ما ترجیح می

بگیرند و امیرواال هم قبول نکرده بود، گفته بود 

 خواهد پیش مادرش باشد.می

 _چرا دیر کردی؟

ماشینم دست آرمان بود، تقریبا همیشه، و چون 

م النزدیک خانه ی امیرمسعود بودیم، صبح ها او دنب

می آمد، امروز دیگر بعد از مدتها وقت آرایشگاه 

گرفته بودم موهایم را کوتاه کنم، مدتی بود با حرص 
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کنارشان میزد اما دیگر نمیگفت کوتاهشان کنم. 

آرایشگر گفت سرش شلوغ است و اگر بخواهم 

توانستم بیخیال شوم و از ماهی هشت صبح بروم. می

خواستم بیخبر از  جون بخواهم آرایشگر او بیاید، اما

امیرمسعود باشد تا سورپرایز شود. گم نشود در این 

همه مشکالت من. به بهانه ی کاری گفته بودم دنبالم 

نیاید و خودم به شرکت خواهم آمد، و در آرایشگاه 

سوای کوتاه کردن موهایم، رنگشان را هم تغییر داده 

بودم و همین باعث طوالنی تر شدن کارم شده بود. 

نگاهش میدادم بدون اینکه جوابش را بدهم  داشتم

 دوباره پرسید.

 _چه کار اداری داشتی؟
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لبخندی به رویش پاشیدم و روسری ام را از سرم 

برداشتم. با حیرت تمام نگاهم کرد. کم کم ابروهایش 

را باال داد و چشم هایش رنگ شیطنت گرفت و از 

 جایش بلند شد. آرام آرام به سمتم آمد.

اداری داشتی؟ میگم چه کاری خانم میگن _که کار 

 اومدم میفهمی.

 _شامل کار اداری نمیشه.

حاال دیگر مقابلم بود، دستش را دور کمرم انداخت و 

 محکم من را به خودش چسباند.

 _باید بررسی کنم و بعد نظر دقیق بدم.

این را گفت و سرش را آرام خم کرد به سمت 

 ت.گردنم، به جای بوسیدنش گاز گرف
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 _آخ، امیرمسعود دردم گرفت.

_تا تو باشی تو محل کارم اینطوری رونمایی نکنی از 

 خودت.

 دستم را روی گونه اش گذاشتم.

 _خوب شده؟

 نگاهی دوباره به موهایم کرد و بعد گردنم. 

 _چند روز بریم شمال؟

خندیدم. یکبار گفته بود خانه ی هردویمان آنقدر 

د کنهوس شیطنت هم میشلوغ است، که وقتی دلش 

تواند بگوید برویم خانه. بار دیگر نظرم را در نمی

مورد خریدن یک خانه ی مجردی برای خودمان 

پرسیده بود، هرچند خودش اضافه کرده بود، 'زندگی 
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مارو برای اینکه با زنم باشم باید خونه مجردی 

 بگیرم'.

 _شمال؟

 _اونجا خلوت راحت.

 بوسه ای به لبم زد.

 و تو. _من

دوباره خندیدم و خنده ام را بوسید و کم کم بوسه 

اش طوالنی تر شد. بلندم کردم و انگار با دستش 

وسایل روی میزش را کنار زد و من را رویش نشاند. 

 از لبم فاصله گرفت و دوباره سراغ گردنم رفت.

 _امیرمسعود یکی میاد تو.
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با مکث فاصله گرفت. چشم هایش... حس میکردم 

 رفتن راقبول کنم. قعا الزم است پیشنهاد شمالوا

 _یکی گه خورده.

دستم را الی موهایش کردم. سرم را جلو  بردم و 

گونه اش را بوسیدم. سرم را سمت گوشش بردم و 

 آرام گفتم. 

 _باید برم دوباره از آرایشگرم تشکر کنم.

 قلقلکش آمد، سرش را کمی عقب کشید.
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 د میگی کسی میاد تو؟_شیطنت میکنی بع

 حق داشت.

 _نگفتی بریم شمال؟
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 _جدی گفتی؟

 کنم شبیه کسایی باشم که شوخی میکنه._فکر نمی

 _نمیدونم. بریم؟

سرم را باال داد و غبغبم را بوسید و گفت بعد از کار 

های طوالنی حس شویم. واقعا بعد از مدتراهی می

 خوبی داشتم.

گفتم بیاد سر بزنه اما  _نورا چطوره؟ چند بار بهش

 نیومده.

برای ناهار آمده بودیم. کتایون و نارملیا هم نزدیک ما 

 نشسته بودند.

 _مشغول کارهاش.
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_پیجش داره خوب پیش میره، امیرمسعود فکر کنم 

 باید به خواهر زنت پیشنهاد همکاری بدی.

امیرمسعود از مهیار چشم گرفت و رو به کتایون 

ر بود که قبل از امیرمسعود برگشت گفت. اما این مهیا

 سمت کتایون. 

 _باید بخوام بیاد جای تو؟

_اومد دیگه عزیزم، دیدی که کسی نمیتونه اخالق 

 خوبت رو تحمل کنه.

دانم چرا ناخودآگاه چشمم به واکنش های مهیار نمی

به کتایون بودم، و این ناخودآگاه نگاه کردن تبدیل 

قرار گرفتن دست  شده بود به نگاه خیره که با

امیرمسعود روی ران پایم چشم از او گرفتم و 

امیرمسعود را نگاه کردم. آرام پرسید 'چیه؟' لبخندی 
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زدم و گفتم هیچ. اما مگر میتوانست بیخیال شود، بعد 

از ناهار دستم را گرفت و تا اتاقش برد و تا نگرفتن 

 جواب هم بیخیال نشد.

 _مطمئنی؟

 حدسه._معلومه که نه، یه 

 _برای یه حدس زل زدی بهش؟

_االن دارم بخاطر ناخودآگاه نگاه کردنم باز پرسی 

 میشم؟

_حواست باشه به کی و چطور بهش نگاه میکنی! 

 خصوصا هم که نو نوار کردی. 

 لبخندی زدم.

 _نو نوار کردن من زیر روسریمه. مگه دیده میشه؟
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اهی به روسری ام را روی شانه ام انداخت، دوباره نگ

 موهایم کرد.

 _بهتر، بیخیال کار برو کیفت رو بردار بریم.

 _کجا؟

 _بریم خونه یکم لباس برداریم، بریم.

با خنده گفتم واقعا و او با جدیت برم گرداند ضربه 

 ی آرامی از پشت سر به باسنم زد و راهی ام کرد.

411 

اول رفتیم من وسائل هایم را جمع کنم، امیرمسعود 

 نیامد. نورا خانه بود، در را که باز کردم، با تعجب باال

به دستش که سیگار به دست وسط حال پذیرایی 

ایستاده بود نگاه کردم. او هم شروع کرده بود به 
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سیگار کشیدن؟! از کی تا به حال؟ شاید هم در این 

یک ماهی که با من قهر بود و صحبت نمیکرد. 

ا گرفتم، او خواستم چیزی بگویم اما جلوی خودم ر

کسی نبود که با حرف من سیگار را کنار بگذارد. 

شاید هم بدتر میکرد. به سمت اتاق رفتم چمدان 

کوچکی که آخرین بار امیرمسعود برایم خریده بود را 

برداشتم، چند دست لباس داخلش گذاشتم و به 

سمت آشپزخانه رفتم تا یخچال را چک کنم چیزی 

چند روز. با آرمان کم و کسر نداشته باشند برای 

تماس گرفتم بدانم کجاست تا بگویم چند روزی 

نیستم و به این حالت نورا هم میشنید. دلم راضی 

نمیشد از این طرز برخورد اما چه میکردم که 
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امیرمسعود میگفت بهتر است مدتی کاری به کارش 

 نداشته باشم.

 _خوبه چمدونت کوچیک بود.

 _خسته ای؟ خوابت برده بود؟

 _نه، گرمه.

 _االن شمال بدتره.

 _هدف از شمال رفتن چیز دیگه ایه.

لبخندی زدم. دستم را در دستش گرفت، معموال از 

این کارها نمیکرد، لبخندم عمیق تر شد، اما این لبخند 

تا خانه ی آنها بود. نتیجه های کنکور اعالم شده بود، 

نه من خبری داشتم و نه امیرمسعود. حنا خودش را 

ر اتاق حبس کرده بود و داشت بلند بلند گریه د
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میکرد. ماه بانو گفت ساعت هاست که مشغول گریه 

کند. کالفه امیرمسعود را نگاه کردم. است و تمام نمی

خودخواهانه بود اما دستم را روی دستش گذاشتم که 

خواهد جمع و جور کنیم و برویم. اما برویم هرچه می

مع کنم و او سری به جایش گفت من چمدانش را ج

زند و می آید پیشم. پیش ماه بانو نتوانستم به حنا می

چیزی بگویم، با درونی پر از خشم و عصبانیت به 

ش هایاتاقش رفتم، حتی باحرص و مچاله کردن لباس

آنها را در چمدان انداختم. چمدان حاضر و آماده بود 

و من هزاران بار در طول و عرض اتاقش راه رفته 

 هنوز خبری از امیرمسعود نبود.بودم و 

به طبقه ی پایین رفتم با خودم گفتم اگر ببینم هنوز در 

اتاق حناست خانه را ترک میکنم و میروم به خانه ی 
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خودمان. اما داستان پیچیده تر شده بود. دکتر حمزه لو 

آمده بود، در اتاق حنا باز بود و همه داخل بودند. 

! واقعا قصد و داشت به دست او سرم وصل میکرد

نیت این دختر چه بود! مگر رتبه اش را ندیده بود 

 حاال این چه بود؟!

داخل اتاق نرفتم روی مبل نشسته بودم که صدای 

سالم شاداب دکتر حمزه لو خطاب به من توجهم را 

جلب کرد. امیرمسعود هم کنارش بود، احتماال برای 

بابت بدرقه آمده بود. نگاهی به هردو کردم. دکتر 

 نامزدی من و امیرمسعود تبریک گفت.

_فکر نمیکردم به همچین جایی ختم شه برای 

 هردوتون خوشحالم.

 _ممنونم دکتر.
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 دستی به بازوی امیرمسعود زد.

_نگران نباش چیزی نیست حالش خوبه، سرم تموم 

 شد زحمتش رو هم خانمت میکشه.

دستی روی شانه ام قرار گرفت، مگر میشد این دست 

 و گرمایش را نشناسم.

 _خبر نداشتم.

 رویم!این یعنی نمی

 _دکتر رفت ؟

نگاهم کرد در چشم هایم، منتظر شنیدن چیز دیگری 

 بود اما واقعا دیگر حرفی نداشتم. چشم گرفتم.

_زنگ میزنم آرمان بیاد دنبالم، تا اون برسه سرم هم 

 تموم شده.
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 _صبح میریم.

 از جایم بلند شدم تا بروم اتاقم، گوشی ام آنجا بود. 

_نه فکر نکنم حالش خوب شه بهتر بمونی برای 

 پرستاری.

 دنبالم تا اتاق آمد و گوشی را از دستم گرفت.

 _نگاه.

 نفسم را بیرون دادم.

 _نمیبینی حالش خوب نیست؟

 _من چیزی نگفتم، گفتم؟ دارم میرم که راحت باشین.

را داخل جیبش فرو برد، به سمت سیگارش  گوشی ام

رفت، یکی برداشت و همانجا در اتاق روشن کرد. 

روی صندلی روبه رویم نشست و زل زد به منی که 
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هنوز همانجا ایستاده بودم. حسادت دیوانه ام کرده 

 بود؟!

من تسلیم شدم، من بودم که مجبور شدم آنجا بمانم. 

از دستش حتی وقتی سرمش تمام شد، سوزنش را 

بیرون کشیدم. ماهی جون هم ناراحت بود، خیلی زیاد 

رفتم. خودم هم و من اصال نزدیک امیرمسعود نمی

 دانستم چرا اینجام.نمی

شام را از بیرون سفارش دادند و تازه آن موقع نارملیا 

همراه امیرواال به خانه آمدند. از همان قدم اول متوجه 

چشمی گرداند و به وضع متشنج خانه شدند. نارملیا 

اتاقش رفت اما امیرواال به سمت ما آمد و پرسید چه 

شده است؟ کنار مادرش نشست و ماهی جون در 

 موردش گفت.
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_تو یه حالی هستین منم گفتم چیشده؟ دو روز گریه 

میکنه تموم میشه میره، تقصیر شماست مگه؟ خودش 

 درس نخونده.

ام امیرمسعود بی توجه به حرف برادرش گفت ش

بخوریم، من یکی میل نداشتم اما دلم نمیخواست 

ماهی جون را بیشتر از این ناراحت کنم. امیرمسعود 

سراغ مادر و دختر رفت تا برای شام بیایند اما هیچ 

کدام نیامدند و از من خواست که برایشان آماده کنم تا 

برد ببرد. باز به معرفت امیرواال که گفت او خودش می

 ماه بانو بپرسد.تا حالی هم از 

 _خب بفرمایین ، نارملیا هم نمیاد.

کسی قاشق اولش را به دهان نگذاشته بود که ماهی 

 جون گفت.
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_امیرمسعود دیگه اینطور نمیشه ، بهتر هرچه زودتر 

 یه فکری بکنی.
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 امیرواال: نیاز داره بره دکتر.

 _چه دکتری؟

ی نیست، _مامان هیچ کدوم از کارهای این دختر عاد

زندگی کردم، تشخیصش برای من  من با یکی شبیه

 حداقل سخت نیست. شما هم مثل من دیر نکنین.

دانم چرا اما امیرواال خودش بود که بین نمی

حرفهایش به خودش متلک می انداخت، شاید 

 احساس آرامش میکرد... نمیدانم.
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امیرمسعود چیزی نگفت تااینکه ماهی جون گفت 

 بگی. نمیخوای چیزی

_چیزی ندارم برای گفتن، نگاه غذات رو نخوری از 

 سر میز بلند نمیشی.

 االن اشتهای من چه اهمیتی داشت؟! 

 _میل ندارم.

 سرش را نزدیکم آورد و گفت. 

 _سعی کن پیدا کنی.

 نفس عمیق کشیدم و بیرون دادمش.

 امیرواال: چطوره یه مدت برن پیش عمو.

 امیرمسعود: اذیت میشه.
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امیرواال: اینجا بودن هم سم براش  بیشتر و بدتر میکنه 

 حالش رو.

 _تو خونه ی خودش؟ 

 _نمیفهمی یا خودت رو زدی به اون راه. 

، یا فهممامیرمسعود با حرص بیشتری گفت : آره نمی

 قرار به فهمیدن هم باشه خیلی دیر میفهمم.

تمام شدن جمله اش با بلند شدن من از سر میز یکی 

 بود، چقدر قرار بود بخاطر نارملیا با امیرواال دعوا کند.

_ببخشین من فکر کنم آرمان االن ها دیگه برسه، میرم 

 لباس بپوشم.
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ی دیگری منتظر نماندم. به برای کلمه برای جمله

حالت دو رفتم، برای پنهان ردن اشک هایم رفتم، 

 برای غرور له شده ام.

آرمانی قرار نبود دنبال چند بار آب زدم به صورتم، 

من بیاید، چاره ای نبود باید از خانه بیرون میرفتم و 

ماشین میگرفتم. همین که امیرمسعود دنبالم نیامده بود 

توانستم این کار را بکنم. اما وقتی از یعنی می

دستشویی بیرون رفتم دیدم دم در منتظرم ایستاده 

 است.

 _من می...

 _چت شد نگاه؟

 شم گفتم برم خونه بهت..._هیچی، اول

 _نگاه؟!
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باز بغض و گریه ی لعنتی بود که به سراغم آمد. به 

زور خودم را آرام کرده بودم. کمی جلوتر آمد داشت 

مستقیم نگاهم میکرد. تا به خودم بیایم در آغوشش 

 بودم، دست هایش دور تنم بود.

 _چرا اینجوری میکنی؟ باز چی گفتم ناراحت شدی؟

اصله بگیرم اجازه نداد، بلکه بلندم کرد و خواستم ف

من را روی تختش گذاشت، دست هایش را دو طرف 

 بدنم ستون کرد و نگاهم کرد.

 _چی ناراحتت کرد؟

صورتم را برگرداندم اما سریع با دستش چانه ام را 

 گرفت.

 _نگاه حرف بزن.
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 _فرقی نداره.

 _چی؟

 و_گفتن و نگفتنش فرقی نداره تو کار خودت ر

 میکنی.

_باید بدونم چیکار کردم! بخاطر حناست؟ نگاه من 

ش با منه. کسی زورم نکرده قیم اش هستم، مسئولیت

 که از زیرش در برم.

 _اما برای ازدواج با من زورت کردن، حق داری.

 را خم کرد و سرش را جلوتر آورد. لبخندی زد. آرنج

 _میدونی حسادت بهت نمیاد.

حسادت. خودش را کنارم انداخت و عذاب بود نه 

 دستش را دور بدنم گذاشت.
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 _نگاه، حنا آخرین نفری که تو بهش حسادت کنی.

 _آره، نارملیا هست.

 با تعجب نگاهم کرد.

 _نارملیا؟ نارملیا چه خریه این وسط.

 دستش را پس زدم و نشستم.

_اگه مهم نیست دلیل این همه اختالفات با امیرواال 

 چیه؟

ال او هم عصبانی بود، از حالت دراز کش بلند شد حا

 و نشست.

_فراموش نکن نسبت امیرواال با من چیه! نارملیا برای 

من مهم نیست، یه زمانی بود که جوون بودم، خام 
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بودم، اما تو اون خیانت یه نفر دیگه هم نقش اصلی 

 داشت، که برادرمه.

ه این به قول او حسادت چشم هایم را کور رده بود، ب

قسمت قضیه توجه نکردم. دستش را دور شانه ام 

 انداخت.

_چرا با حسادت های الکی هم میرینی به اعصاب 

 نداشته ی من هم خودت؟

 _حسادت الکی نی...

_هست. اصال من جرات میکنم به زن دیگه فکر کنم؟ 

 وقتی راحت میزنی دهن من رو سرویس میکنی.

 _امیرمسعود من جدی ام.

 جدی ام در زمینه ی سرویس شدن دهنم._من ام 
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 سرش را جلو آورد و لبش را به گونه ام چسباند.

_باز خودم رو سرویس کنی یه چیز، در خدمتم 

 هرجور بخوای.

خواستم کنارش بزنم، اما نذاشت، دست انداخت و 

هردومان را پرت شدم روی بالش و او شروع کرد به 

 به سمت گردنمتند تند و ریز ریز بوسیدن گونه ام. 

رفت و بوسه ها طوالنی و کشدار شد. کمی بعد 

 دوباره باال آمد، الله ی گوشم را  به دندان گرفت.

_کیف و عیش شمال ما هم پرید. آخ که چقدر دلم 

 میخواد.

جواب ندادم، چانه ام را گرفت و در چشم هایم نگاه 

 کرد.

 _تو دلت نمیخواد؟
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 اما اصال حواسم مگر اینجا بود.

 _من و حنا نمیتونیم یه جا زندگی کنیم. 

 کالفه نفسش را بیرون داد. 

_گوش کن یه لحظه، این رو مطمئنم، هرچقدر هم که 

بگیم چیزی نیست نمیشه، پرده ی احترام بینمون از 

 بین رفته، نمیشه.

 فهمم شما چتونه. _نمی

_امیرمسعود به یا جا میرسه، به یه نقطه میرسه که 

خواهی شد بین من و اون یکی رو انتخاب مجبور 

بینم که داره به اون سمت میره. بهتره قبلش کنی، می

 جلوش رو بگیریم.
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های ساله اینجان، اینجا _میگی چیکار کنم؟ سال

خونشون، پرتشون کنم بیرون؟ حنا رو ول کن، بعد 

این همه زحمتی که ماه بانو برای هممون کشیده؟  

ده، کارهای ما همیشه به مادر من همیشه مریض بو

 گردن ماه بانو بوده.

 به او هم حق میدادم، راحت نبود.
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 او اهل نامردی نبود...

 _تو بگو چیکار کنم، من همون کار رو میکنم.

دستم را روی چشم هایم گذاشتم و گفتم: نمیدونم. 

دانستم... نمیشد هم ما برویم، خودم هم واقعا هم نمی

اهی جون را تنها بگذاریم. پس باید راضی نمیشدم م

به خودم یاد میدادم حنا را بپذیرم. چندثانیه بعد بی 
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هیچ حرفی دراز کشید. او که دلش چیز دیگری 

میخواست... سرم را روی قفسه ی سینه گذاشتم، 

تکان نخورد، انگشت هایم را روی بدنش گذاشتم و 

م هکند، قبال دانستم اغوایش میآرام آرام کشیدم. می

امتحان کرده بود، فقط پنج ثانیه تحمل کرد بعد سریع 

دستم را در دستش گرفت، حتی چشم هایش را هم 

 باز نکرد.

 _نکن.

 _چرا؟

 _چون ریدی به اعصابم، حوصله اش رو ندارم.

 او از من بیشتر تحت فشار بود!

 ی با من بودن نداری؟_حوصله



 

Romanzo_o 1740 

برای رابطه کردم، اگر االن داشتم با آتش بازی می

متقاعدش میکردم، قرار بود یک رابطه ی سخت و 

ت از گذشطوالنی داشته باشیم، خصوصا که خیلی می

آخرین رابطه امان؛ در صورتی که امیرمسعود اینطور 

نبود، قابلیت روزانه بودن معاشقه هایمان را هم داشت 

اما االن نزدیک دوماه میشد از این فاصله و دوری! من 

ودم، دلتنگ بودم که رفته بودم آرایشگاه هم دلتنگش ب

تا باعث شود نزدیکم شود... حدس نمیزدم سفر 

شمالمان به این خانه ختم شود، اما... نه بیخیال هم 

نمیشدم. به اندازه ی کافی چند ساعت اخیر برایمان 

ی بود. خودم را باالتر کشیدم و روی اذیت کننده

 بدنش دراز کشیدم.
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ا این کالفه شدن از سست شدن کالفه گفت نگاه! ام

مقاومتش بود. شاید نباید به من اعتراف میکرد که ابدا 

 تواند خودش را جلوی من کنترل کند. نمی

دستم را روی پهلویش گذاشتم و کمی دیگر خودم را 

باال کشیدم و همین تیر آخر کار خودش را کرد. سریع 

برم گرداند حتی فرصت نداد بخاطر موفق شدنم 

بزنم و با ولع شروع کرد به بوسیدنم. مگر میشد  لبخند

همراهی نکنم؟ دستم را الی موهایش بردم و تنم را 

 بیشتر و بیشتر به او نزدیک کردم. 

بعد از نزدیکی اش مسیر بوسه هایش تغییر کرده بود، 

محکم سرم را گرفته بود در دستش و گردنم را داشت 

یرای بوسد. با همه ی وجود و البته لذت پذمی

حضورش بودم. ضربه هایش تند تند شد... آرام که 
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شد فاصله گرفت و دوباره شروع کرد به بوسیدنم، 

دستم الی موهایش بود، لمس شدن جای جای تنم را 

برد. جایمان را با دست و لبانش، من را به عرش می

عوض کرد، دراز کشید و من را نشاند روی پایش، 

 بگوید چه کنم، دستم راجایم را تنظیم کرد، الزم نبود 

روی قفسه ی سینه اش گذاشتم و سعی کردم جایم را 

حفظ کنم. داشت با لبخند نگاهم میکرد، من به اندازه 

ی او قدرت نداشتم دست انداخت دور گردنم، سرم 

ی محکمی که به لبم زد، سریع را نزدیک برد، بوسه

برم گرداند، رویم قرار گرفت و نزدیک شد، آرام در 

گفت، کار خودمه. آه از این رابطه ی مرموز  گوشم

انسانی ، آه از این معاشقه که چه با انسان نمیکرد. 

امیدوار بودم کسی در سالن نباشد که صدای آه و ناله 
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شد امیرمسعود اگر های من را بشنود. بیشتر که می

داد با بوسه خفه ام میکرد، موقیعیت بدنمان اجازه می

گذاشت و روی دهانم میاگر هم نمیشد دستش را 

شود. اما تمامی نداشت.... گفت آرام االن تمام میمی

تمام آن دوماه دوری را امشب میخواست در خودش 

 آرام کند. اعتراض داشتم؟ ابدا.

دانستم هنوز وقت خواب خسته فاصله گرفت، می

نشده، میدیدم سیر نشده فقط فاصله گرفته کمی 

 ر دستش گرفته بود.استراحت کند. باسنم را محکم د

نرمی پوست بدنم را دوست داشت، لمس کردنش را 

هم دوست داشت. چانه ام را روی قفسه ی سینه ی 

برهنه اش گذاشتم. دست آزادش را زیر سرش برد و 

 نگاهم کرد.
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 _کاش همه ی حسادت هات به همین جا ختم شه.

 _من حسود نیستم.

ا جلو ربا لبخند فشار بیشتری به باسنم آورد سرش 

آورد برای بوسیدن، خودم را سمتش کشیدم و 

 بوسیدمش. 

 _اگر آخرش اینجاس، لطفا حسود باشه.

 آرام روی بازویش زدم.

 _خیلی خوشمزه ای.

خواستم بگویم مگر عسلم اما او همیشه سرعت 

 عملش از من بیشتر بود. لبم را به دندان گرفت....

نمان قرار ما باهم خوب بودیم، اگر کسی و چیزی بی

نمیگرفت واقعا زوج مناسبی برای هم بودیم. در 
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خلوتمان، بین خودمان یادم نمی آمد مشکلی پیش 

بیاید، یادم نمی آمد دلخوری باشد، همیشه باعثش 

 اطراف بود و اطرافیان...

در بغلش بودم، جویای حال کمرم بود که دردش 

 گرفته بود.

 _بهتر شد؟ میخوای بریم دکتر؟

 خوبم._نه 

 _مطمئنی نگاه؟ قبال چرا درد نمیگرفت؟

خواستم بگویم قبال کی رابطه ایمان تا این حد 

طوالنی شده بود؟ او سیری ناپذیر شده بود، راستش 

اگر کمرم درد نمیگرفت نمیخواست بیخیال هم شود. 

دستم را روی قفسه ی سینه اش گذاشتم و گفتم 
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ت هایش خوبم و چشم هایم را بستم و با نوازش دس

 کم کم خوابم برد...

خیلی کم پیش می آمد من زودتر از امیرمسعود بیدار 

شوم، اما انگار دیشب خیلی خسته شده بود. دستی 

آرام روی گونه و چانه اش کشیدم. چشم هایش پرید 

اما باز نکرد. خواستم بلند شوم که یکهو دستش را 

 دور کمرم حلقه کرد.
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 _ترسیدم بیداری؟

 پشت سر شانه ام را بوسید.از 

 _کمرت بهتره؟

 _خوبه میرم دوش بگیرم.
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 _یکم دیگه بخواب باهم میریم.

 نگاهی به ساعت کردم.

 _ساعت ده امیرمسعود. نمیریم شرکت.

 _تو نه.

 _خوبم.

حلقه ی دستش را باز کرد برگشتم سمتش. چقدر 

خواب آلود جذاب شده بود. داشت چشم هایش را 

که سرم را جلو بردم و بوسه ای به لبش می مالید 

 زدم.

 _در خدمت باشیم نگاه خانم.

 _خوبم میام شرکت.

 _خواب رو که کوفتمون کردی باز.
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 _داره ظهر میشه.

 نشست و مثل پسربچه ها گفت.

_میدونی چند خوابیدم؟ تازه خانم خوابش برد من 

 داشتم مالش درمانی میکردم براش.

امروز من باز دیوانه شده بودم. خودم را کشیدم و 

روی پایش نشستم. او هم انتظار نداشت با لبخندی 

بانمک نگاهم کرد. سرم را سمت گوشش بردم، اغوا 

کردن این مرد شاید آخر عاقبت خوبی نداشت، اما از 

بردم. با صدایی آرام دیشب انگار از این کار لذت می

 گفتم. 

 _جبران میکنم قول.
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و مثل خودش الله ی گوشش را گاز آرامی زدم. 

دستش هایش را روی هردو پهلویم گذاشت و کشید، 

 دستم را دور گردنش حلقه کردم و نگاهش کردم. 

 _گفتی کمرت خوب شده؟

خندیدم و او خنده ام را بوسید... بوسه هایش بیشتر 

شد، رعایت کمر من را کرد که جز بوسه کار دیگری 

 نکرد.

پله ها آرام گفت برود سری به حنا بزند، بیچاره  پایین

دیگر میترسید. سرم را تکان دادم. ماهی جون با 

خوردند. پرستارش نشسته بودند داشتند قهوه می

خواستم بگویم صبح بخیر اما دوازه ظهر بود، بوسه ها 

 و حمام مشترکمان طول کشیده بود.

 _ظهر بخیر.
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 یدین؟_ظهر توام بخیر عزیزم، خوب خواب

دیگر تا این موقع ظهر در اتاق بودیم معلوم بود که 

 خوب خوابیده بودیم.

 _ممنون. حال حنا بهتره؟

 چشمی زد.

 _ماه بانو میگه تغییری نکرده.

پرستارش بود که گفت بهتر است ببریمش پیش 

مشاور. اینطوری ممکن است حتی به فکر خودکشی 

  افق هستم؟بیفتد. ماهی جون نگاهم کرد که یعنی مو

_امیرمسعود رفت پیشش، بذارین بیاد ببینیم چطوره 

 حالش، اگر واقعا خوب نباشه اره منم موافقم.



 

Romanzo_o 1751 

ظالم که نبودم، من فقط از نزدیک شدن امیرمسعود به 

او اذیت می شم چون حسادت میکردم، نمیخواستم 

حالش بد باشد و یا مریض. اگر واقعا حالش مساعد 

یلی در اتاقش نماند. هرسه نبود. امیرمسعود هم خ

 کنجکاو منتظر بودیم بگوید که حالش چطور است!

 _خوبه، نگاه اینجا میمونی؟

 _میام شرکت.

پیش مادرش نتوانست بگوید نه، حتی نتوانست بگوید 

بمان استراحت کن، چه استراحتی؟ فقط با چشم 

هایش نگاهم کرد. لبخند زدم به نگاهش، سری تکان 

 داد.

آقای ادیب. من یه هفته ای مرخصی _ببخشید 

 میخواستم گفته بودین با خودتون هماهنگ کنم.
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پرستار ماهی جون بود. امیرمسعود با شصتش روی 

 پیشانی اش کشید و گفت.

_گفته بودم مرخصی طوالنی مدت ندارین. ماکزیمم 

 یک روز دو روز، اونم اگه واجب باشه.

ان، باید _عروسی یکی از اقوام نزدیکمونه، شهرست

 برم.

 _یه هفته عروسی؟

 _دیگه همه زود میرن مجبورم برم.

 _نمی...

 دستم را روی بازویش گذاشتم، نگاهم کرد.

_قرار بود بریم شمال شاید همزمان باشه با سفر 

 ایشون، خب ماهی جون که با ماست.
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قرار نبود شمال رو دست جمعی بریم، اصال دیگر 

خب پرستار خوبی بود، قرار نبود شمال برویم ولی 

ماهی جون هم راضی بود، متوجه بودم خانواده اش 

دادند او تنها بماند کمی حساس هستند پس اجازه نمی

 و آنها بروند، تنها راه حل همین بود.

 _ماهی جون شما که مشکلی ندارین؟

 _نه عزیزم.

برای من، ماهی جون و البته پرستار مشکل حل شد، 

میگفت که برای او حل نشده  اما نگاه امیرمسعود

است. نگرانی من از این بود که بگوید در کارش 

دخالت کردم، اما دلخوری او چیز دیگری بود اینکه 

 خواستیم برویم.شمال را دونفری می

 _ماهی جون خب غریبه نیست.
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 _ماهی جون شماست، مادر من.

 دستی الی موهایش برد.

 _میرسونم دم در خو...

 توروخدا میام، خوبم._نه 

خواست جواب بدهد اما گوشی اش به صدا در آمد. 

اسم شماره سیو نشده بود. اما انگار میشناخت چون 

روی سایلنت گذاشت و جواب نداد. دم شرکت هم 

من را پیاده کرد و گفت کار دارد و کمی دیر می آید 

و من حس کردم این کار و دیر آمدن ارتباط عجیبی با 

 دارد... همان تماس
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چرا عدل همین امروز باید تصمیم میگرفتم به جای 

آسانسور از پله ها باال روم. اصال مگر موقع ظهر نبود 

این دو چه واجب بود در راه پله همدیگر را ببوسند؟! 

مگر چند وقت گذشته بود از نگاه های زیرزیرکی 

مهیار به کتایون که حاال ختم شده بود به بوسه ای در 

اه رو محل کارشان. البته سالی یکبار هم کسی ر

گذرش به اینجا نمی افتاد. حاال که موقع باال آمدن 

متوجه صدای پایم نشده بودند میترسیدم برگردم و 

 صدای پایم را بشنوند.

موقعیت خوبی نبود، مطمئنم آنها هم از حضور من  

ند. کشیدشدند.  شاید انها بیشتر خجالت میمعذب می

ای برداشتن یک پله به سمت پایین هم هراس حتی بر
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داشتم، رویم را برگرداندم تا حداقل چشم های شاهد 

 نباشد، هرچند که گوشهایم...

امید داشتم دیگر بیخیال شوند چرا که سر و صداها 

قطع شد اما صدای کتایون را شنیدم که با خنده ای 

 سرخوشانه گفت. 

 _خوب میبوسی.

نشنیدم، بلکه صدای بوسه هایشان بود صدای مهیار را 

 و چند ثانیه بعد دوباره کتایون گفت.

 _دیوونه شدی مهیار اینجا؟

 صدای مهیار مثل همیشه جدی و محکم بود.

 _نباید تحریکم میکردی.
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چرا من باید شاهد روابط خصوصی دیگران 

میشدم؟مشکل از من بود یا بقیه! صدای زیپ لباس را 

انگشت هایم را در گوشم فرو  هم که شنیدم سریع

کردم اما مگر میشد نشنید. هیچ دست کمی از یک 

د، کردنفیلم آمریکایی نداشت! این دو داشتند چه می

درست بود من هم همچین شبی را با همسرم گذرانده 

بودم، اما یک همسرم بود، دوم اینکه در خانه و 

خلوت خودمان، نه در راه روی یک ساختمان تجاری. 

در اطمینان داشتند که کسی صدایشان را اینق

شنود؟ چون کتایون هم دست کمی از نارملیا نمی

نداشت در ناز عشوه هایش! هم انگشت هایم هم 

 گوشهایم درد گرفته بود.
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_آخ... آه.... مهیار... مهیار... کار دارم بقیه اش بمونه 

 برای خونه!

ی دگخانه؟ ازدواج کرده بودند یا فقط داشتند باهم زن

 کردند.می

 _قرار بود دیشب بیای!

گرفت، کمی دیگر واقعا باال دیگر داشت گریه ام می

شنیدم ذره ای برایم می آوردم، صداهایی که می

دانم دقیقا چقدر گذشت اما سر و جذاب نبود. نمی

 صداها که خوابید انگشتم را بیرون کشیدم.

 _شب منتظرتم. دیر نکن!

 ._زیادیت نشه اقا مهیار
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بوسه محکمی انگار به لبهای کتایون زد. این را از 

 صدایش متوجه شدم. 

 _نه، منتظرتم. فرصت آخر نیای تمومه!

 _چه پر توقع نخواستم نمیام.

 _میای، میدونم. دیر نکن، میدونی از تاخیر متنفرم.

 کتایون خندید. 

_اما مال خودت که تاخیر داره، دیر موتورت روشن 

 میشه.

قدمش را شنیدم، برگشتم دیدم اکباتان جلوتر صدای 

 رود.از کتایون دارد می

 _شب نشونت میدم دیر و زود بودن رو.
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حاال که آنها رفته بودند من آنجا ترسیده و لرزیده 

ایستاده بودم. چیزی نبود که تجربه اش را نداشته 

باشم اما واقعا چیزی فرای تحملم بود. صدای گوشی 

آورد همانجا روی پله ها نشسته ام من را به خود 

بودم. امیرمسعود بود، دعا کردم به شرکت نیامده باشد 

اما دعایم استجابت نشد. امیرمسعود و از قضا در 

شرکت بود و کنجکاو و نگران که کجا. گفتم االن می 

ایم و پله ها را باال رفتم. همانجا در سالن بود و با 

ه م امیرمسعود باکباتان. سریع از اکباتان نگاه گرفت

 سمتم آمد.

 _کجا بودی؟ این چه رنگ و رویه؟

جلوی اکباتان چه میگفتم، وقتی انگار نه انگار! 

 امیرمسعود دستم را گرفت و به اتاق خودش برد.
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 _کجا بودی نگاه؟ چته؟

چه میگفتم دو تا از کارمندهایت را در حال معاشقه 

 دیدم و شنونده ی تمام و کمالش بودم. 

 پله ها اومدم!_از 

_پنجاه و پنج دقیقه اس داری از پله ها میای؟ مگه 

 الک پشتی؟

 _نه نشسته بودم.

 چانه ام را گرفت تا مستقیم نگاهش کنم.

 _نگاه!

 _بخدا تو راه پله ها بودم.

 _خب؟

 _چی خ...
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احساس کردم تمام محتویات معده ام را هر آن ممکن 

سمت دستشویی است باال بیاورم. پسش زدم و به 

 دوییدم. باال نیاوردم اما عق زدم. دنبالم آمده بود.

 _نگاه چت شده؟ بخاطر دیشبه؟

کشید به دور نبود ، اما او خیلی سریع دیوار می

خودش اگر حس میکرد چیزی بخاطر رابطه هایمان 

 باشد.

_نه، خوبم خوبم. باید حرفت رو گوش میکردم 

 امروز نمیومدم.

. پشت دستش را روی گونه ام کمکم کرد بنشینم

 کشید.

 _چته نگاه؟ کجا بودی؟ کسی... کسی سراغت اومد؟
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 _کی؟

 _چه میدونم بابات، اون مفنگیه.

 _نه خوبم.

 _که خوبی!

چند نفس عمیق کشیدم و خواستم همه چیز را 

 فراموش کنم...

_نگاه یبار دیگه میپرسم چته؟ یه ساعت بود کجا 

 بودی؟

 _گف...

 کاملش رو نگفتی. _گفتی،

سکوت بیش از حدم باعث شد مه بگوید یا بروم به 

خانه یا برگردم سرکارم. اما چطور با مهیار اکباتان در 
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نشستم و انگار نه انگار! اما اگر میگفتم که کی اتاق می

داند چه داد و بیدادی راه باشد به خانه میروم خدا می

 می انداخت که گفت بمانم، که چه شده است.

 همانطور سست و بی حال از جایم بلند شدم.

 _نگاه نمیخوای بگی چته؟

 _میشه بغلم کنی؟

 _چی؟

 _هیچی، خوبم میرم سرکار...

در این فاصله بلند و دستم را کشید و بغلم کرد. چشم 

 توانستم آرام شوم.بستم حاال می
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 _میدونم چیزی شده، نگرانم نکن، نترسونم.
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 ی هم میترسید؟ مگر او از چیز

 _چیزی که حدس زدی نیست.

 _پس چیه؟

 حلقه ی دستش را تنگ تر کرد.

 _کسی مزاحم...

 _نه نه.

 شانه هایم را گرفت و جدایم کرد.

_پس چیه نگاه، چرا خوشت میاد اینقدر برینی به 

 اعصاب من؟

 _یه چیزی دیدم که نباید.

 بدتر شد... بیشتر نگران شد. 

 _چی؟
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 خانم و آقا..._یه 

 _خب ؟

 _همین.

 _نگاه بیست سوالیه؟

چشم گرفتم و آرام گفتم داشتند همدیگر را 

 میبوسیدند.

_مگه دختر بچه ی چهارده ساله ای؟ خب ببوسن تو 

 را حالت بد شده؟

واقعا اینطور فکر میکرد؟ در واقع حال هم من از 

 زمانی بهم خورد که دیگر فقط یک بوسه نبود... 

 _نمیدونم!

 _میشناختیشون؟
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شناختم اگر میگفتم من فقط بچه های شرکت را می

اره، بعدش باید میگفتم چه کسانی. دنبال بهانه و در 

راه گریز بودم که صدای گوشی اش نجاتم داد و من 

ندانسته از اینکه چه کسی پشت خط است برایش دعا 

 کردم.

م _اگه نمیری خونه برو سر کارت یکم دیگه میا

 دنبالت برای ناهار.

چرا جلوی من جواب نمیداد. این تماس دوم بود... 

توانستم بگویم به حسود خطاب شدنم چیزی هم نمی

 شکاک را هم اضافه میکرد.

 _احوال زندادا... خیلی هم روبه راه به نظر نمیای.

 _ممنون خوبم.

 _خوبه که خوبی، همیشه خوب باشی...
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 دنبالم آمد. برای درست کردن چای رفتم

_برای منم یه دونه زحمتش رو بکش. چایی از دست 

 زنداداش آدم یه مزه دیگه داره.

 چیزی نگفتم اما دو فنجان گذاشتم.

 _از عاشق دلخسته و قدیمی ماهی جوووون چه خبر؟

 چه خبری باید می بود؟!

 _نمیدونم، اسباب کشی کردیم نمیبینمشون.

که البته بی وفایی ما بود، باید سحر خانم و حتی  

عابد و آقا فرهاد را هم برای یک شب شام دعوت 

 میکردم. به ما خیلی لطف داشتند. خیلی زیاد...
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 _که اینطور!



 

Romanzo_o 1769 

 _اوضاع با امیرمسعود چی با اون خوبه؟

این سوال و مقدمه چینی ها میخواست ختم شود به 

میز گذاشتم و مستقیم نگاهش جایی! فنجان را روی 

 کردم.

 _میخواین برین سر اصل مطلب.

خندید، دقت نکرده خنده ای کرد! شبیه امیرمسعود می

خندید که دستم بودم، البته امیرمسعود آنقدر کم می

 نیامده بود نحوه ی خندیدنش.

_اصل مطلب سالمتی شماست، دارم با زنداداشم 

 چاق سالمتی میکنم مشکلی هست؟

 مین چاق سالمتی کردنش هم مشکوک بود!ه

 _نه، چاییتون آماده است.
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ش را دراز کرد و فنجان را کمی سمت خودش دست

 کشید.

 _خب نگفتی؟

 _چی رو؟

 _اوضاع تون!

 _خوبه، ممنون.

 _خب خوبه!

 فنجان به دست خواستم از اتاقک بیرون بروم گفت.

 _منتظر عروسی خان داداشمم، اگر مشکلی نیست

 زودتر برگزار کنین!

 _جایی میخواین برین؟

 نفس عمیقی کشید.
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_میخوام فرار کنم. اینجا دیگه نفسی واسه کشیدن 

 نیست.

هم حس میکردم میفهمم منظورش چیست، هم 

 فهمم. چیزی نگفتم چشمکی زد و رفت.نمی

نشینند و تصور نورا میگفت آدم هایی هستند می

موقع رابطه ی جنسی کنند، تصور اینکه این فرد می

ممکن است چه قیافه ای داشته باشد. پرسیده بودم 

چرا، چه اتفاقی می افتد؟! نمیدانست میگفت اما 

هستند! اما حاال من واقعا شاهد این اتفاق از اکباتان 

بودم، اینکه چطور و چگونه است و حاال باید میرفتم 

 کردم.و با او در یک اتاق کار می

زدم، سعی کردم نگاهش نکنم و  تقه ای به در اتاق

 آرام قدم بردارم و بروم سمت میزم.
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 _امیرمسعود نگرانتون بود.

 لرزیدم، واقعا از صدایش لرزیدم. 

 _بله!

 نگاهش نمیکردم اما او با مکثی دوباره پرسید. 

 _خوب هستین؟ 

 _بله.

او اصال کاری به کار من نداشت! شاید اتفاق باعث 

 بود. حساس تر شدنم شده

دیگر عمال موقع ناهار می آمدم سرکار، تیم ساعت 

نگذشته بود که اکباتان اعالم کرد وقت ناهار است و 

خودش قبل از من بیرون رفت. نفسم را بیرون دادم، 

کمی به صندلی تکیه دادم و بعد گوشی ام را برداشتم 
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و با آرمان تماس گرفتم. جوابم را نداد، خیلی شانسی 

را گرفتم. حدس نمیزدم جواب بدهد شماره ی نورا 

 اما برعکس شد جواب داد.

_نه نرفتیم، موندیم. آرمان خونه اس زنگ زدم جواب 

 نداد.

 _نه نیست. چرا نرفتین؟

 _حال حنا خوب نبود.

 _مگه مامانش نیست، به شما چه!

 _نمیدونم!

 _چش بود؟

 _دانشگاه قبول نشده.
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ی همین _منی که قبول شدم چه گهی شدم، برا

 موندیم از سفر؟

 _آره.

_به من رسیدنی زبونت کار غاشیه اس، نمیتونستی به 

شوهرت بگی به ما چه، مارو سننه! شوهرهای مردم از 

 ترس زنشون جرات ندارن آب بخورن، بعد تو...

خنده ام گرفت، مثل پیرزن ها غر میزد اما همینکه 

 جوابم را داده بود و بعد از مدت ها از این قهر

 کودکانه دست کشیده بود برایم خوشایند بود.

در حال گوش دادن به غرهای نورا بودم  که چشمم 

به امیرمسعود افتاد، دم در ایستاده بود من را نگاه 

میکرد، ذهنم پرکشید به اولین باری که در خانه اشان 
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دیدمش! این نگاه آن نگاه نبود، نه، خوب یادم بود 

 وز...چطور نگاهم کرده بود آن ر

 _با کی حرف میزدی نیش تا بناگوش رفته؟

مطمئنم از جمله ها و خداحافظی کردنم متوجه شده 

 کردم. بود با نورا صحبت می

 _نورا.

 _آشتی کرد؟

 _باالخره!

سر ناهار دوباره گوشی اش زنگ زد، همان شماره 

بود، حفظ نشده بودم اما خب یکی دو اعداد از شماره 

 به چشم آشنا بود.

 _چیزی شده؟
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 گوشی را سایلنت کرد و نگاهم کرد.

 _چی؟

 _هیچی!

 _نترس پشت خطی یه زن نیست.

 _نگرانیم جنسیتش نیست.

 _پس چیه؟
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 _حس میکنم اتفاقی افتاده، یا قراره بیفته!

کمی از گوشه ی راست چشمش نگاهم کرد و جوابی 

 نداد. 
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نگاهی به چشمم به کتایون خورد که وارد سالن شد، 

اکباتان کرد اما اکباتان بی توجه به او و حضورش 

 مشغول خوردن غذایش بود!

_میشه سحر خانم و آقا فرهاد رو یه شب شام دعوت 

 کنیم؟ 

 _برای چی؟ 

_خیلی به ما لطف داشتن، از وقتی اومدیم حتی 

 فرصت نشده زنگ بزنم.

 سرش را تکان داد.

 _زنگ میزنم به...

 میگیرم نمیخواد تو زنگ بزنی. _من خودم تماس
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_باید سحر خانم رو دعوت کنم، تو به آقا فرهاد 

 زنگ... داری شماره اش رو؟

 _آره.

دوست داشتم پیشنهاد بدهم ماهی جون را هم دعوت 

کنیم. اما مطمئن بودم، اگر این را بگویم سرم را از 

کند. البته ممکن بود ماهی جون و سحر جایش می

دانستم حضور همدیگر معذب باشند. نمیخانم هم از 

 سحر خانم از ماجراها خبر دارد یانه...

 _من برم؟

 _خسته ای؟

 _یکم.
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هم بخاطر دیشب بود، هم استرسی که من امروز 

 کشیدم.

 _بیا با ماشین من برو.

 _خیلی میمونی؟

_یکم مونده از کارها، باید تموم شه، چند روز دیگه 

 رای کارهای گمرک برم.هم جنس میرسه، باید ب

 _من با آژانس میرم، بمونه دست خودت.

 خسته از پشت میز نگام کرد.

 _چیه؟

_دور وایستادی که یه وقت دست نامحرم بهت 

 نخوره؟

 لبخندی زدم به سمتش رفتم.
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 _خوبه؟

صندلی اش را از پشت میز عقب کشید و خیلی 

ناگهانی دستش را دور کمرم انداخت و روی پایش 

 نشاند.

 _االن بد نیست. کدوم خونه میری؟

 _خونه ی خودمون.

 _تا کی رو با خودت خودمون کنی.

 _یه سر به نورا و آرمان...

 یادم افتاد آرمان با من تماس نگرفته بود.

 _آرمان بهش زنگ زدم جواب نداد، هنوز زنگ نزده.

 _ندیده شاید.

 _مگه میشه؟ گوشی از دست این دوتا نمیفته.



 

Romanzo_o 1781 

 سرش رو جلو آورد، محکم گونه ام را بوسید.

 _برو پیششون آخر وقت میام دنبالت بریم خونه.

 خانه ی آنها... دوباره حنا...

 _امشب رو...

 _اذیت میشم.

 متعجب گفتم چرا؟

 _وقتی پیشم نیستی.

چشم هایم گردتر شد، این جمله خیلی بود. خیلی 

حتی بیشتر از معنی ها داشت... خیلی. شاید... نه 

دوستت دارم بود. او... دستم را روی گونه اش 

گذاشتم. سرم را جلو بردم و آرام چشم هایم را بستم 

و بوسه ای به لبش زدم. اما باقی اش را او جلو برد. 
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دستش را پشت گردنم گذاشت و محکم تر بوسید. 

 جدا که شد لبخند زدم.

 _خوشگل میخندی.

 _من؟

 _تو!

 _واقعا؟

 را تکان داد. سرش 

 _اما کم میخندی!

_زندگی یه روی خوشش رو که نشون میده سعی 

میکنم بخندم و لذت ببرن اما چه کنیم که همیشه 

 روی خوش نداره.
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نورا خانه بود، اما آرمان نه. از خانه تماس گرفتم بعد 

از سه بار باالخره جواب داد، گفت جایی است و 

 کمی دیرتر می آید.

 شبی میگه دیرتر هم میاد؟_کجاست نصف 

 _نمیدونم. نگفتی یکبه اون شوهرت؟

 _چی رو؟

 _برین مسافرت!

_دیشب دیگه نشد موند، کلی هم کار داشته، موند تو 

 شرکت االنم.

 _بخاطر خانم جون مراسم نمیگیرین؟

 _نه، نمیدونم... صحبت نکردیم. چیزی نگفته...

 _توام که زبون نداری!
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 بگیر؟_بگم عروسی 

_چرا نگی؟ نگاه فقط عروسی اونه، زندگی اونه، 

 زندگی تو نیست؟

 وقتی نمیگفت، گفتن برایم سخت بود...

دانم باهم بودند یا دم آرمان همراه امیرمسعود آمد. نمی

شب بود... نورا  14در همدیگر را دیدند. اما ساعت 

 شامش را خورده بود اما من منتظر آرمان مانده بودم.

 بودین؟ _باهم

 _نه، چرا رنگت پریده؟
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 _منتظر آرمان بودم برای شام. یکم گشنمه.

 سرش را کمی جلو آورد.
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 _چرا دوست داری اینقدر برینی به اعصاب من؟

 _من؟ چرا؟

سر امیرمسعود خیلی جلو بود همین باعث شد آرمان 

که از دستشویی بیرون آمده بود یک صدایی از 

مثال در حال آمدن است. خودش ایجاد کند که 

 امیرمسعود صاف ایستاد.

 _کجا بودی؟

 _بیرون.

 _بیرون کجاست ؟

 _چیشده؟

 دنبالش به آشپزخانه رفتم. 
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_زنگ زدم جواب ندادی، یه زنگ هم نمیزنی، اینم 

 وقت اومدنه؟

نگاهی به امیرمسعود کرد و به شوخی کامال مصنوعی 

 گفت.

 _شوهرت هم االن اومده آبجی.

 شوهرم میدونم کجا بوده._

 امیرمسعود: ندونی کجام نمیذاری دیروقت برگردم؟

خواستند شوخی کنند اما من جدی بودم. به اینها می

 آرمان اشاره کردم.

 _حریف آرمان میشم که حریف تو بشم.

 آرمان : آبجی خانم بیرون بودم خب.

 _فکر میکردی منم تهران نیستم با خیال راحت...
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 _میدونستم اینجایین ، فرصت نشد زنگ بزنم.

 با امیرمسعود صحبت کرده بود. 

 _از کجا میدونستی؟

نگاهش سر خورد سمت امیرمسعود حدسم درست 

بود. به سمت قابلمه رفتم برای هردویشان غذا کشیدم 

 و جلویشان گذاشتم، رو به آرمان آرام گفتم.

 _فقط برا من وقت نداشتی؟

 ی..._ای بابا، آبج

بی توجه به ادامه ی حرفش از آشپزخانه بیرون آمدم. 

 امیرمسعود بلند گفت 'خودت شام نمیخوری؟'.

 _بعد شما میخورم.
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_با این قهری با من چرا لج میکنی، بیا شامت رو 

 بخور.

آرمان جوابش را آرام داد، نشنیدم. بعدش هم شنیدم 

به جای غذا خوردن مشغول صحبت بودند. نهایتا 

 مان از آشپزخانه بیرون آمد، کنارم نشست.آر

_بیا بریم شام بخور، قهر کردی شوهرت داره من رو 

 میزنه.

 _نگرانت میشم، چرا فهمیدن این سخته.

 _سخت نیست، واقعا نتونستم جواب بدم ببخشید.

 دستش را انداخت دور گردنم. 

 _گفتم از دلش دربیار نگفتم بغلش کن.
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امیرمسعود سریع فاصله گرفت و آرام آرمان با صدای 

 گونه ی من را بوسید. جایش را امیرمسعود گرفت.

 _به من حسادت میکنی؟

_نه بخدا، میگه وقت نشد، تو یا هرکی... چرا نگفتی 

 باهاش حرف زدی؟

 _یادم رفت!

سرم را تکان دادم. بلند شد دستم را گرفت و کشان 

دید بشقابش را  کشان تا آشپزخانه برد. آرمان تا مارا

 برداشت.

 _من میرم تو اتاقم بخورم شما راحت باشین.

 _بشین الزم نیست.
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امیرمسعود : آره برو، بخاطر تو میخواد تا فردا برینه به 

 اعصاب من.

 _امیرمسعود!

 برای خودش دوباره غذا کشید و کنار دستم نشست.

 _ظهر امیرواال چی میگفت بهت؟

 اتاقش بود! از کجا فهمیده بود؟نگاهش کردم، او در 

 _از کجا فهمیدی؟

 خنده اش را جمع کرد.

 _اتفاقی تو دوربین دیدم.

تو دوربین؟! نورا هم گفته بود در مورد عروسی 

بگویم، شاید بهانه ی خوبی بود با گفتن حرف 

 امیرواال. 
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 _میگفت کی... عروسی میگیرین!

 _چرا؟

 _چی چرا؟

 _چرا پرسید؟

م، نگفت... یعنی... گفت میخواد بره منتظر _نمیدون

 عروسی ماست.

ابروی راستش را باال برد چپ را پایین. قیافه ی 

متفکری به خودش گرفت و کمی خیره ماند به 

بشقابش. بعد قاشق را به دهان برد، منتظر بودم چیزی 

 بگوید اما نگفت.

 _چیزی شده؟

 _چی؟
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 _میدونی منظورم چیه!

 _نمیدونم.

 _باشه. بعد شام میری؟

 _داری بیرونم میکنی؟

 _نه فقط پرسیدم.

 سرش را جلو آورد. 

_وقتی میدونی بدون تو نمیتونم راحت بخوابم پس 

 نپرس.

دلم ریخت، دلم هری از این بیان احساس های ریز و 

ریخت. پشت انگشت هایش را روی کوچکش می

 گونه ام کشید. زل زده بود به صورتم. 

 ر توام این همه وابستگی چیز خوبی نیست نه؟_به نظ
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 من... من راضی بودم.

 _نمیخوای جواب بدی؟

 به خودم آمدم، نشنیدم سوالی بپرسد.

 _به چی؟

خودش هم نگاهش جور دیگری بود. سرش را جلو 

 آورد و خیلی آرام و طوالنی گونه ام را بوسید.

 _نورا خونه نیست؟

محض رضای خدا یک سالم از اتاق بیرون نیامده بود 

 بدهد.

 _تو اتاقه.

آرمان غذایش را خورده بود و خوابش گرفته بود، 

برای خودم و امیرمسعود لحاف تشکی بردم به حال، 
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سری به نورا زدم بیدار بود، داشت با گوشی اش بازی 

کرد. نگفتم بیا به امیرمسعود سالم بده، وقتی می

تی اگر نمیخواست دوست نداشتم مجبورش کنم ح

 کارش باعث خجالتم میشد.

 _یه فیلم ببینیم؟

 _فیلم؟ چه فیلمی؟

 _هومم. نظرت در مورد پورنو چیه؟ 

 با خنده نگاهم کرد. 

 _نشنیدم، نمیدونم اگه خوبه، داریش؟

 تا این را گفتم شروع کرد آرام آرام خندیدن.

 _چیه؟

 دستش را باز کرد. 
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ا فیلم پورنو رو ی_بیا اینجا ببینم عملی نشون بدم 

 تصویری!

تا نشستم دست برد زیر پایم بلندم کرد و روی پایش 

 نشاند.

 _امیرمسعود ممکن بیان بیرون.

_این دیگه مشکل اونهاست، مگه نفهمیدن ما اینجا 

 میخوابیم؟

 _چرا نرفتی خونه؟

 کالفه نفسش رو بیرون داد. 

 _امشب میخوای بیرونم کنی؟

 نداشتی؟ _نه، آخه، خونه کاری

 _چه کاری؟
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همان کاری که بخاطرش سفر نرفته بودیم! البته شاید 

بعد از کار رفته و سری زده بود که اینقدر دیر آمد. به 

فکرم نرسیده بود، نگرانی ام برای آرمان اجازه نداده 

 بود به حسادت های کودکانه ام به حنا برسم.

411 

 _هیچی ، فیلم رو تو تلویزیون ببینیم؟

فهمید منظورم را به رویم نیاورد. دراز کشید و من را 

هم با خودش کشید. رویش بودم، دستش روی کمرم 

 بود.

 _کمرت خوب شد؟

 _آره.

 داشت همانطور که آرام آرام ماساژ میداد گفت. 
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_عمو گفت دانشگاه آزاد ثبت نام کنه، چند روز هم 

م ه بره پیششون، رفتم یه سر زدم، همین اینهارو بگم

 مادر رو ببینم.

 _منکه چیزی نپرسیدم.

 _چشمهات پرسید.

 _چی پرسید؟

 دستش از حرکت ایستاد.

_گفت آقا امیرمسعود یه بوس به لب این صاحبم 

میدی، که تا لب و دهنش رو تکون میده، آدم حس 

 میکنه دیگه دل تو دلش نیست.

لبخند خسته ای زدم. خسته بودم واقعا اگر منتظر 

 نبودم تا االن حتما خوابیده بودم.آرمان 
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 _جای بوسه چشمات رو خمار میکنی؟

خودم را از رویش به کنار دستش انداختم، سرم را 

جلو بردم و بوسه ای زدم. شوخی کرده بود اما 

شود. دست آزادش دانستم اگر نبوسم ناراحت میمی

را به سمت دکمه ی شلوارم برد، از ترسم نتوانستم 

م، فقط پتو را تا روی گردنمان باال چیزی هم بگوی

کشیدم معلوم نبود دست او به کدام سمت ها برود. 

دوست نداشتم آرمان و نورا شاهد چنین صحنه ای 

 باشند. برایم خجالت آور بود.

من در بازی انگشت های امیرمسعود با بدنم خوابم 

برد... هفت صبح بود که چشم باز کردم. با هردو 

غوشش کشیده بود... همه ی این دستش من را د ر آ

هم آغوشی ها برایم شیرین بود.. چون حتی در عالم 
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خواب هم اینکار را میکرد. حتی در ناخودآگاهش این 

را میخواست. خیلی آرام از بغلش بیرون آمدم، که این 

 پروسه بیش از پنج دقیقه طول کشید.

بعد از دستشویی سراغ آرمان رفتم هنوز خواب بود، 

م. لباس انتخاب کردم، آرایش کردم البته که نورا ه

برای دیدن نگاه درخشان امیرمسعود و رفتم برای 

آماده کردن صبحانه  فقط ته دل دعا کردم نورا بدقلقی 

 نکند و بیاید همگی باهم صبحانه بخوریم.
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میز رو آماده کردم، چندتا تخم مرغ آب پز گذاشته 

ذارم رم سرد شود ببودم به سمتش رفتم تا زیر آب بگی

روی میز که ناخودآگاه ذهنم پر کشید سمت کتایون و 

اکباتان! یعنی رفته بود؟ خودم در جواب ذهن خودم 
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گفتم 'به تو چه'. در آن فاصله دستی دور کمرم حلقه 

 شد، هین خفیفی گفتم.

 _یواش.

 با شنیدن صدایش نفسم را بیرون دادم.

 _ترسیدم.

 گردنم را بوسید.

 بوی خوبی میدی!_چه 

 _من یا تخم مرغ ها؟ 

بوسه ی دیگری به گردنم زد. بعد آرام به دندان 

 گرفت و کشید.

 _نکن قرمز میشه.

 _امروز نیستم.
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برگشتم سمتش، صورتم را ندیده بود، آرایشم را که 

دید لبخندی زد. سرش را جلو آورد لبم را ببوسد 

 اجازه ندادم.

 _یعنی چی امروز نیستم؟

 نا رو میبرم._ح

 _تو؟

 _آره ، ماه بانو نمیره.

 _باشه.

 _میخوای توام بیای؟

 _نه!

 کنارش زدم رد شوم اما اجازه نداد.

 _اخم و تخم چیه اول صبحی؟
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 گفت... راست می

_نمیدونم... زیادی حساس شدم در مورد حنا. باید 

 سعی کنم کنترلش کنم.

 انگشت هایش را خیلی آرام روی گونه ام کشید. 

 _اون فقط بچه اس.

 سرم را تکان دادم.

 _حاال که آشتی بوس من رو بده.

 نه به شوخی بلکه خیلی جدی گفت. 

 _دست و صورتت رو نشستی.

 _بشورم حله؟
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تند تند ساعت را نگاه میکرد اما فکر کنم رعایت 

ش شده است، حسادت من را میکرد که نمیگفت دیر

 تا بیدار شدن آرمان و نورا برای صبحانه منتظر ماند.

_من بعد شرکت میرم پیش ماهی جون یه سری 

 میزنم.

 _شب بمون.

 _تو می مونی؟

 _نه، میرسونم یکم استراحت میکنم و برمیگردم.

 سرش را کنار گوشم آورد.

 _رو تختمون منتظرم باش.

 _برو به سالمت، مراقب باش.

 آرمان برو شرکت._با 
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سرم را تکان دادم، نگاهی به پشت سرم کرد و دستش 

را روی شانه ام گذاشت و محکم گرفت و سرش را 

 جلو آورد و بوسه ی خیلی محکمی به لبم زد.

 جدا که شد با فاصله ی کم ایستاد.

 _شسته و رفته بودم.

او رفت... هرچند که قلبم تند تند میزد، از نگرانی، از 

 دانستم باید با آرمانی از حسادت نمیدانم. اما میدلتنگ

و نورا هم صحبت کنم. خیلی چیزها را پشت سر 

گذاشته بودیم اما نمیخواستم اینطور سرد و جدا از 

 هم باشیم.

هردو مثل شاگردهای شلوغ مدرسه که جلوی ناظم 

 نشسته باشند، رو به رویم نشسته بودند.

 _کی میخواد اول شروع کنه؟ 
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 نورا برای مسخره کردنم گفت.

_اول اون موهای من رو کشید. چی رو شروع کنیم 

 مثل مدیرهای عن اخالق.

 _چطونه شما دوتا؟ نه باهم خوبین، نه بامن.

 آرمان نفسش را بیرون داد.

 _دیگه تو زندگی ما هیچی مثل سابق نمیشه.

_آره نمیشه چون خانم جون دیگه پیشمون نیست اما 

 ره ماها باهم سرد و قهر باشیم.دلیلی ندا

 آرمان: قهر تخصص نوراست.

 قبل از نورا من جوابش را دادم. 

 _توام دوری میکنی.

 _من خوبم آبجی.
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_نیستی. میدونم با امیرمسعود دارین یه کارهایی 

 میکنین اما نه تو میگی نه...

 زل زدم به چشم هایم، باالخره تسلیم شد و گفت. 

رای به نام من زدن خونه ی خانم _شکایت عباس ب

 جون، چند وقت بود درگیر همین بودیم، همین.

خواستم بگویم چرا پنهان کردین، اما نورا قبل از من 

 با عجله پرسید. 

 نورا : کی برد؟

 _ما! 

 _چرا نگفتین؟

_شوهرت نخواست. گفت به اندازه ی کافی نگرانی و 

 استرس داری.
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نورا رو دارم. چه فایده  _من نگرانی و استرس تو و

 بی خبر از من اذیت بشین...

 _تنها نبودم.

دانستم، چرا اینقدر منظورش امیرمسعود بود. نمی

کرد همه چیز را از من پنهان امیرمسعود تالش می

ری خبکند. مثال میخواست من نگران شوم؟! میشدم بی

 بیشتر نگرانم میکرد.

 نورا: تموم شد یانه؟

 _آره.

 خوبه نیومده سراغمون. نورا:

 آرمان: از ترس امیرمسعود!

 _باهم چرا شما دوتا قهرین؟
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 نورا: به من میگه قاتل.

 آرمان: من همچین حرفی نزدم.

فهمم _منظورت غیر اینم نیست. فکر نکن نمی

 چجوری نگام میکنی.

 آرمان با تشر برگشت سمت نورا.

 بفهمم._چجوری نگاه میکنم بگو، بگو تا خودمم 

_اینها این همه طلب الکیه؟ هان؟ من خانم جون رو 

نکشتم، خانم جون رو پنهون کاری های خودش، 

دروغ های خودش و پسرش کشت نه من، نه هیچ 

 کس دیگه چرا این رو قبول نمیکنین؟

 بلند شد سرپاش ایستاد.
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_فکر میکنین دروغ میگم، دوتا تونم مثل یه قاتل بهم 

 نگاه میکنین.

 نطور نیست نورا._ای

 _اینطور نیست مگه نگفت...

_بد حرف زدم، هزار بار هم معذرت خواستم. االن... 

 من نمیخوام مشکل بینمون بزرگتر شه.

آرمان : منم نگفتم قاتلی، به جای داد و بیداد گوش 

بده، بفهم دیگه داد و بیداد کردن جواب نیست، راه 

 حل نیست.

 _من که کاری به کار...
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_نورا تو خواهر منی، هم خواهر من هم خواهر 

آرمان. ما نمیخوایم از ما دورشی. نمیخوام از من 

 دلخور شین. دلخوشیتون دلخوشی منم هست.

_واقعیت هارو وقتی عصبانی بودین هردوتون گفتین 

 این...

آرمان : اونی که عصبانی میشه، چشمش رو میبنده و 

آبجی. نورا به  دهنش رو باز میکنه تویی، نه من نه

جای داد و بیداد و حق به جانب بودن اشتباهات رو 

 بپذیر.

 _تو اشتباه نمیکنی؟

_لعنتی من گفتم اشتباه نمیکنم؟ میگم قبول کن. تو 

میگی عالم و آدم اشتباه میکنن غیر تو، توام اشتباه 

 میکنی میگی بقیه باعثشن.
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 _اینطور نیست.

 میبینی که این بحث بی_باشه اینطور نیست. آبجی 

 فایده اس، حاضر شو بریم برسونمت. من کار دارم.

_ بحث، فقط میخواین بگین من بدم، باشه بدم. االن 

 حالتون خوبه؟ حس خوبی دارین با شنیدن این؟

_نورا، باور کن نه من نه آرمان همچین قصدی 

نداریم. میدونی چقدر برای ما عزیز و مهمی؟ یکم از 

 دست بکش لطفا.این لجبازی 

 _دست خودم نیست چیکار کنم!

انگار کمی از موضعش پایین آمد که این را گفت، 

 چون این حرفش باعث نرم شدن آرمان هم شد.
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آرمان: چرا دست خودت نباشه؟ با خانوادت هم 

لجی؟ چرا؟ مگه تو نبودی میگفتی من اگه چیزی 

 بخوام غیر ممکنی برای من نیست. اینم بخواه.

دانم چه شد اما شاید احساساتی شد چشم نمی نورا

 خواست کم کم گریه کند. هایش پرشد، انگار که می

 _تو به خاطر خانم جون...

_آره دلخورم. اما نمیگم کسی رو کشتی، میگم یاد 

 بگیر زبونت رو، وحشی بازی هات رو کنترل کنی.

 گریه اش شدیدتر شد. و در همان حال گفت. 

 _وحشی خودتی.

 آرمان خنده اش گرفت. 

 _باشه وحشی منم، تو رو خدا تو اهلی باش.
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به سمتش رفت و بغلش کرد. نورا در همان حال که 

داشت مشت و لگد نثارش میکرد، آب دماغش را هم 

کشید. قرار بود اینقدر راحت حل شود تند تند باال می

 و این همه مدت طول کشیده بود؟!

سراغم آمده بودند و  از صبح همه ی بچه های بارها

پرسیده بودند کارهایشان را چه کنند، متعجب اگر 

دانستم به دانستم جوابی داده بودم اگر نمیمی

امیرمسعود زنگ زده بودم. وقت ناهار خسته وسط 

 سالن ایستاده بودم.

 _خسته شدی؟

 _یکم.

_دیروز آقای دکتر گفت اگر کسی کاری داشت بهت 

 زنگ نزنه به شما بگه.
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امیرمسعود گفته بود؟! چرا مگر من چقدر سر در می 

آوردم از کارهایش! مثال غیر مستقیم به من سپرده بود 

و من از صبح بیش از ده بار زنگ زده بودم از خودش 

بپرسم، هنوز هم نرسیده بودند، گفته بود چیزی نمانده 

تا برسند. این بار به بهانه ی اینکه بپرسم رسیده اند یا 

 اش را گرفتم.نه شماره 

آوردم حنا _امروز کار زیاد بود، باید میموندم فردا می

 رو.

_کار زیاد نیست من نمیدونم چیکار کنم، تازه به 

 خودم نگفته بودی همه رو میفرستی سراغ من.

 _گفتم بهونه بدم دستت.

 _چه بهونه ای.
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_حدس زدم برای  زن حسودم کل راه رو بهونه نداره 

انیه ای بگیره چقدر میتونه سخت زنگ بزنه آمار ث

 باشه.

گفت.  هراندازه من داشت با خنده این ها را به من می

تاکید میکردم من حیود نیستم او خیلی زیرکانه راه 

روشی داشت برای گفتن اینکه اتفاقا خیلی هم حسود 

دانستم این را کامال درست هستم. البته ته دل می

 حدس زده است...

 _رسیدین؟

 برای ناهار وایستادیم._نه 

 _چرا اینقدر طول کشید؟

 _که حسود نیستی.
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 ای بابا! 

 _مگه چیزی هست بینتون که حسادت کنم؟

 مکث کرد.

_باشه من باختم دیگه این رو نگو. حوصله ی 

 رانندگی ندارم جاده ام شلوغه آروم اومدم.

_شب نیا بمون. االن حوصله نداری فکر نکنم شب 

 بتونی برونی.

 دمت.آور_نمیدونم، برسیم یکم بخوابم بعد... باید می

 بخاطر من نمیخواست شب را بماند؟

_امیرمسعود من... حسادت نمیکنم. حسادت کنم هم 

به تو شکی ندارم الزم نیست بخاطر این حساسیت 

 من...
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 _ربطی به حساسیت تو نداره.

 _پس چی؟

ر، بخو_دیگه وقتی نمیفهمی چی بگم؟ برو ناهار رو 

تا یک ساعت کاری داشتی زنگ بزن بعدش میخوابم 

 جواب ندادم گوشیم رو سایلنت.

 _باشه.

دیگر تماس نگرفتم حتی بچه ها هم سوالی پرسیدند 

جوری حل و فصلش کردم تا رنگ نزنم، ترسیدم 

د گوشی را روی سایلنت نگذاشته باشد. کارم که تمام 

را راهی  به خانه ی آنها رفتم. پرستار ماهی جون

کردم، لباس خودم را عوض کردم و با ماهی جان 

 افتادیم به جان آشپرخانه.
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ماه بانو در اتاقش بود، امیرواال و نارملیا هم نبودند. 

وقت خوبی بود برای سپری کردنش با ماهی جون. 

مثل همیشه شیرینی درست کردیم، شامی مختصر 

 پختم، حدس زدم ماه بانو تمایلی نداشته باشد از

شامی که من درست کرده ام بخورد اما خب تو را هم 

 جا ننداختم.

_تو خونه با خواهر و خواهر زاده ات همه چی 

 خوبه؟

 _خوبه شکر خدا.

_من... نمیخوام فکر کنی دخالتی میکنم. اما... مراسم 

رو میخواین تا سال مادربزرگ خدابیامرزت نگه 

 دارین؟
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یرمسعود چیزی _راستش ما مشکلی نداریم اما... ام

 نمیگه.

 _امیرمسعود؟

_بله. نمیدونم رعایت حال مارو میکنه یا دلیل دیگه 

 ای داره.

 _باهاش صحبت کردی؟

 _مستقیم مستقیم نه ولی خب...
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 _چرا عزیزم ؟

 دستش را دراز کرد و دستم را در دستش گرفت.

 _باهم راحت نیستین که...
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باهوشه. همیشه هم  _نه نه، یعنی... امیرمسعود خیلی

الزم نیست مستقیم بهش بگم خودش سریع متوجه 

 میشه، اینکه... اینکه چیزی نگفته یعنی نمیخواد.

 _فکر میکردم همه چیز بینتون خوبه.

میدانستم بخاطر نحوه ی عقدمان می گوید. اما خب 

همه چیز خوب بود... منظور او حس بینمان بود که 

 وجود داشت...

 _خوبه.

 تش داری؟_دوس

چقدر رک و مستقیم پرسید این را ماهی جون، نه 

اینکه نخواهم جواب بدهم اما... نمیدانم کمی خجالت 

 میکشیدم. خیلی آرام گفتم. 
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 _بله.

 کند.سرم را که بلند کردم دیدم با لبخند نگاهم می

همان لحظه صدای در را شنیدم با خوشحالی اینکه 

یم پریدم اما صدای ممکن است امیرمسعود باشد از جا

یک زن که آمد حدس زدم نارملیا و امیرواال باشند. 

روسری ام را سر کردم و سر جایم دوباره نشستم. 

نارملیا پیشمان نیامد اما امیرواال آمد. نه تنها آمد بلکه 

 صندلی ای هم کشید و پیشمان نشست.

 _خب خانمها موضوع غیبت چیه؟

 رو به مادرش گفت.

 نم عاشق غیبت کردن._میدونی که م

_داشتیم در مورد عروسی نگاه و امیرمسعود صحبت 

 میکردیم.
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 از مادرش نگاه گرفت این بار من را نگاه کرد. 

 _اا تاریخ تعیین شد؟

 _نه هنوز.

 با ابرو به فر اشاره کرد. 

 _اما شیرینی هات پخته انگار.

چای دم کردم، شیرینی ها را در بشقابی چیدم و برای 

هر سه امان بردم. قبل از نشستن گوشی ام را برداشتم 

، گرددتا ببینم امیرمسعود ماندنی شد یا دارد برمی

 جواب نداد.

 _جواب نداد، اتفاقی براش نیفته؟

 امیرواال: احتماال مونده، دیگه االن خوابه.
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ود تواند بخوابد... گفته ببه من گفته بود بدون من نمی

م از ماندنش نبود، از اطالع می آید... ناراحت شدن

 ندادنش بود...

_میبینی مامان زن خوب به زن داداش میگن، من یه 

ماه هم خونه پیدام نشه نارملیا یه زنگ هم نمیزنه بگه 

 کجایی.

خودش به شوخی خودش خندید، اما شوخی تلخ 

 بود. اما ماهی جون با ناراحتی نگاهش کرد.

 _اینطوری نگام نکن، میدونم...

دانستم اما کنجکاوی هم نکردم چرا که بخش ن نمیم

 بزرگی از ذهنم درگیر امیرمسعود بود.

_تو بگو مامان هنوز هم برای عشق دیرینت اشک 

 ریزی؟می
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 واقعا اینقدر راحت بودند؟

_میدونی زن داداش، ما خانوادگی طلسم شده ایم، به 

 عشق اولمون نمیرسیم، هر کدوم به نوعی...

 در جواب او گفت.ماهی جون 

 _خداروشکر در مورد امیرمسعود اینطور نیست.

 _مطمئنی؟ تعارف که نداریم، زن داداش هم خبر داره!

 _امیرواال!

_باشه من ساکت میشم اما این چیزی رو عوض 

 نمیکنه.

بلند شد یکی از شیرینی ها را دستش گرفت، بابتش 

 تشکر کرد و رفت.

 _از حرفهاش ناراحت نشو....
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_به قول ایشون حقیقته، حقیقت رو هم نمیشه تغییر 

 داد.

 _خودتم میدونی امیرمسعود دوست داره.

تا اتاقش همراهی کردم برایش کتاب خواندم اما 

خسته بود زود خوابش برد. طبقه ی پایین رفتم تا 

دانستم امیرمسعود شیرینی ها را در ظرفی بگذارم می

اید ناراحت داشت شدوست دارد، برایش نگه نمی

میشد. اما قوتی رفتم به آشپزخانه امیرواال آنجا بود. 

 روسری ام لقب رفته بود سریع جلو کشیدمش.

 _نخوابیدین.

 تکیه داده بود به کابینت و لیوان آبی دستش بود.

 گفت._راست می
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 _بله؟

_مامان راست گفت امیرمسعود دوست داره، حتی... 

مثل تو دوست هیچ وقت تو زندگیش هیچ کس رو 

 نداشته.

لیوان را روی کابینت گذاشت و رفت... نصف شب 

دوباره بیدار شده بود این را بگوید؟! اصال فال گوش 

 ایستاده بود حرفهای ما را بشنود؟!

امیرمسعود همچنان جوابم را نمیداد، حتی در تماس 

سومم گوشی اش خاموش بود... بخاطر تماس های 

 بود؟!پی در پی من خاموش کرده 

دراز کشیده بود زل زده بودم به دیوارها، حتی یک 

عکس دونفره از ما در این اتاق نبود! اصال عکسی از 

من و او در گوشی اش بود؟ حنا خواسته بود شب 
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ها این بماند؟ چرا خبر نداده بود؟ همه ی این سوال

خوره ها اجازه نمیداد... اجازه نمیداد چشم هایم را 

 برسد بخوابم. روی هم بگذارم چه

دستگیره ی در پایین کشیده شد ترسیده سرجایم 

نشستم. چشم هایم از حدقه بیرون زده و قلبم تند تند 

دانم چرا ترسیدم. اما... خودش بود... میزد... نمی

امیرمسعود... نفهمیدم چطور از تخت بیرون آمدم، 

نفهمیدم چرا پریدم سمتش و دستم را دور گردنش 

ع گرفتم تا نیفتم. چیزی نگفت با حلقه کردم. سری

پایش در را بست و هردو دستش را محکم دورم 

حلقه کردم. گردنش را بوسیدم خودش را از من 

فاصله داد و چشم هایم را نگاه کرد. چرا چیزی 

 نمیگفت؟
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 _یه دوش بگیرم بیام؟

سرم را تکان دادم. نه او گفت سالم نه من... نه او 

، یدم. دوباره پایین رفتمچیزی گفت نه من چیزی پرس

برایش چای کیسه ای گذاشتم و با شیرینی ها، 

برگشتم به اتاق، خیلی زود دوش گرفته بود و حوله 

 گرفت.به تن بود. داشت آب گوش هایم را می

 _گفتم شاید دلت بخواد.

 _دلم فقط تو رو میخواد.
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سینی در دست هایم لرزید. روی میز گذاشتم پشت 

ایستاد و یک دستش را حلقه کرد دور شکمم. سرم 

سرش را خم کرد و کنار گردنم را بوسید، طوالنی و 

 محکم.
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 _اما فکر کنم بچسبه، شیرینی های خودته؟

 _آره با ماهی جون درست کردیم.

 _چشم من رو باز دور دیدین؟

برگشتم سمتش و دست هایم را روی قفسه ی سینه 

 اش گذاشتم.

 ه خدا یدونه رو هم نمیخوره._شکرش کمه، بند

گویم چشم هایش به لب اصال گوش نمیداد چه می

هایم بود منتظر بود حرفم تمام شود و او ببوسد اما 

برای همان هم صبر نکرد. لبش را روی لبم گذاشتم 

 نفس عمیقی کشید، بوسه ای محکم زد.

 _یه این لب ها نمیاد شیرینی هاش کم شکر باشن.
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تم را روی کمر حوله اش گذاشتم، لبخندی زدم. دس

دانستم خسته اس از شم هایش معلوم بود... می

دوست نداشتم خودخواه باشم فاصله گرفتم و به 

سمت تخت رفتم. لیوان چایی اش را در دست گرفت 

 و شیرینی را در دست دیگرش.

همانجا با فاصله ایستاد داشت نگاهم میکرد. 

ش شد... چرا میخواستم بدانم چرا گوشی اش خامو

اینقدر دیر کرد؟ چرا آمدنش را خبر نداد... اما 

نمیخواستم با سوالهایم خسته و ناراحتش کنم. بیشتر 

شیرینی ها را خورد، کمی آخرش از چایی اش مزه 

کرد. چراغ اتاق را خاموش کرد و خودش را پرت 

کرد روی تخت. کنارم دراز کشید سرش روی ساق 
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 متش و نگاهش کردم.دست راستش بود... برگشتم س

 دست چپش را دراز کرد و گوشم را لمس کرد.

 __کمرت خوبه ؟

 منظورش را از سوالش گرفتم. 

 _خسته ای.

 _نه برای تو.

 خودم را جلو کشیدم و لبم را روی لبش گذاشتم.

 _نگرانت شدم.

_خواستم بهت زنگ بزنم دیدم زنگ زدی. بعدازظهر 

که خوابیدم گوشیم رو سایلنت کردم یادم رفته بود از 

سایلنت درش بیارم. فکر کردم نگاه خانم اومده پیش 

 ماهی جونش یادش رفته از من خبر بگیره. 
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سرمان نزدیک هم بود، نوک بینی اش را به بینی ام زد 

 شیم خاموش شد.و گفت. تا خواستم زنگ بزنم گو

جلوتر کشیدم خودم را تا در بغلش جا شوم. روی 

 شانه ام را بوسید.

 _فقط یکم بخوابم بعدش کارت دارم، باشه؟

با لبخند گفتم باشه... اما یکم خواب او تبدیل شد تا 

 صبح تخت و راحت خوابیدن.

به قولش عمل کرد، سحر خانم و آقا فرهاد و عابد را 

به یک رستوران. نورا گفت نمی  برای شام دعوت کرد

آید اما امیرمسعود با یک تماس اولتیماتوم داد که 

گزینه ای به نام نیامدن ندارد. آمد اما تا توانست به 

جان من غر زد. حاال پشت تلفن امیرمسعود چه گفته 

 بود که از ترسش جرات نمیکرد نیاید.
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عابد بینهایت به خودش رسیده بود. من و آرمان خنده 

امان گرفت و نورا با تعجب نگاهش کرد. عابد خوش 

قیافه بود اما تیپ ساده ای داشت اما االن چیزی که 

میدیدم یک تغییر اساسی بود حاال در زندگی اش... 

بخاطر نورا... شاید هم بخاطر حضور کسی در زندگی 

 اش.

_میخوای پسر مردم رو نخور که نرینی هم به اعصاب 

 من.

ام اما با حرص در گوشم گفت. امیرمسعود که آر

شیطنت خوبی نبود اما در جوابش گفتم 'خب خوش 

 قیافه اس'. پوزخندی زد و گفت مثل باباش.

خواستم بگویم حسود اما اینطور کل شب به در 

 گذشت.گوشی حرف زدن های ما می
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سحرخانم و من بیشتر از بقیه سر میز صحبت کردیم 

از آنها... عابد و... حدس من درست بود حداقل یکی 

نامزد کرده بود! عجیب بود اما ته دل گفتم چه حیف 

اما نه برای عابد برای خواهرم... عابد مرد خوبی بود... 

میتوانست یار و همسر خوبی برای نورا باشد. با 

شخصیتی که نورا داشت عابد با او کنار می آمد خیلی 

 زیاد... فقط من جا نخوردم نورا هم جا خورد، او فکر

 میکرد این تیپ و قیافه برای اوست بخاطر اوست...

سحر خانم قول گرفت برای عروسی عابد برویم فقط 

 گفتم حتما...

امیرمسعود اجازه نداد بروم خانه پیش آرمان و نورا اما 

با چشم و اشاره به آرمان گفتم حواسش به نورا باشد. 
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نه اینکه عاشق عابد بود و االن ممکن بود دل شکسته 

 دانم چرا.دانم خودم هم نمیباشد نه... می

 _ناراحت شدی داره زن میگیره؟

 نگاهی به امیرمسعود کردم که کنار در ماشین بود.

 _کی؟

 _پسره!

 _عابد؟

 _آره.

 _چرا ناراحت شم؟

 _اونجوری که نگاهش میکردی.

به سمتش رفتم و جلویش ایستادم، در حیاط خانه 

 اشان بودیم.
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 اینقدر حسود شدی؟ _تو از کی

نگاهم کرد اولش جدی بود اما کم کم داشت خنده 

 گرفت که گفت. اش می

 _همیشه بودم.

_بریم یه سر به ماهی جون بزنیم بیایم اینجا بشینیم؟ 

 ببین چقدر هوا خوبه.

_بریم یه سر به ماهی جون بزنیم، بریم باال من یکم با 

از هوا شما کار دل م بعد بیایم هرچقدر خواستی 

 لذت ببر.

ابروهایم را باال دادم و فقط گفتم نه. ما اگر باال 

 میرفتیم او پایین بیا نبود، اصال وقت نمیشد.
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Romanzo_o 1837 

روی تاپ نشسته بودیم اولش اخم و َتخم ای کرده 

بود اما تا دستم را در دست قفل کرده و سرم را روی 

 شانه اش گذاشته بودم دیگر چیزی نمیگفت.

 ینقدر خوبه؟ کاش کنار دریا بودیم!_چرا هوا ا

 _میخوای بریم؟

دقیقا از وقتی که آن ویال را خریده بود فرصت نمیشد 

 برویم.

_فکر کنم تو خیلی خوشت نیومد منتظری بفروشمش 

 یه جا دیگه رو بگیرم بعد بری.

 کمی صورتم را به شانه اش مالیدم.

 _من که هر موقع گفتی بریم نه نیاوردم.

 ._میریم
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 _امیرمسعود؟

 دلم یک جانم میخواست... اما نمیگفت...

 _هوم؟

دم و بازدمی کردم و چیزی نگفتم. جمله ام جانمش 

 توانستم بگویم...را میخواست تا نمیگفت نمی

 _حرفت رو بگو.

 _هیچی...

دوست داشتم در آن هوای زیبا یک دوستت دارم 

بگویم که منصرف شدم، اما با انگشتش چانه ام را 

گرفت و صورتش را مقابلم نگه داشت، مجبورم کرد 

 به گفتن حتی بی جانم... 

 _دوستت دارم. 
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لبهایش کش اومد، نمیدانم چرا جلوی بزرگ شدنش 

 را گرفت. 

 _به این میگی هیچی؟ 

 . _نگفتی جا..

نصفه گذاشتم اما او فهمید. سرش را جلو آورد و 

بوسه ای آرام به لبم زد. نگفت من هم... هرچند خیلی 

 منتظر شنیدنش بودم. 

_ _ _ _ 

درگیر کارهای شرکت بود، بارهای اخیرش دچار 

مشکل شده بود... در رفت و آمد با گمرک و پست 

 بود. کمتر میدیدمش. آنقدر خسته میشد که پیشنهاد

نمیداد بروم خانه ی آنها... عروسی هم... انگار برای 

همیشه فراموشش کرده بود. اذیت میشدم واقعا اذیت 
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میشدم و کاری از دستم برنمی آمد. نورا میگفت الغر 

شده ام اولین چیزی که به ذهنم رسید این بود نکند 

حامله باشک، تست گرفتم... جواب منفی بود. 

و دوری از امیرمسعود بود دانم از شدت وابستگی نمی

یا واقعا احساس افسردگی میکردم. اگر کسی هم 

فهمیدم من، من نیستم. اما متوجهش نبود خودم می

 همه متوجهش بودند همه جز امیرمسعود...

 _سه روز تعطیلیه، بریم جایی این سه روز رو؟

با آرمان داشتیم تلویزیون میدیدم که نورا با از اتاق 

 برش را داد.بیرون آمد و خ

 _چرا تعطیله؟

 _ نمیدونم، تعطیله خب. بریم؟

 آرمان: کجا؟
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قبل از نورا من آرام و ناخودآگاه گفتم ویالی 

 امیرمسعود.

 _ویال داره؟

_آره، ویالی دوستش رو خرید چند ماه پیش، نرفتیم 

 بعدش.

_ما بریم افتتاح کنیم. دنبال محتوای جدید بودم برای 

 جوره.پیجم اینجوری 

 آرمان : داری مارو میکشونی محتوا بسازی.

 _هم فال، هم تماشا. کلیدش رو بگیر ازش.

داد با آرمان و مرحله ی سخت همین بود... اجازه می

 نورا بروم.

 _اجازه میده؟
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 _به اون چه ربطی داره؟!

 ش این بود که شوهرم بود.تنها ربط کوچک

قته. به _نمیدونم سرش شلوغه نمیبینمش چند و

 نظرتون بگم ماهی جون هم بیاد؟

نورا که به قول آرمان تولید محتوایش برایش مهم بود، 

فرقی نداشت چه کسی همراهمان باشد. آرمان هم 

کند. مهم این بود برای امیرمسعود هم گفت فرقی نمی

 فرقی نکند.

قبل از امیرمسعود به ماهی جون در میان گذاشتم. 

گفتم در راه ممکن است گفت از خدایش هم هست. 

کمی اذیت شود، اما آنقدر در خانه حوصله اش سر 

رفته بود که از خدایش بود و اذیتش را به جان 

 میخرید.
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 _پس من با امیرمسعود صحبت میکنم. خونه اس؟

 _نه برنگشته.

دیربود... نگران بودم. شماره اش را گرفتم اما رد 

بود اما تماس داد. یکساعت بعد که زنگ زد خانه 

افندر خسته و خواب آلود بود که نتوانستم حرفم را 

 بگویم. وسط حرفهایم خوابش برد.

صدای بوقی باعث شد از جایم بپرم. نگاه که کردم 

 امیرمسعود بود. نگفته بود می آید دنبالم.

 _صبح بخیر نگاه خانم. 

 _صبح بخیر. نگفته بودی میای؟ 

 _ناراحتی اومدم سوار نمیشی؟ 
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نطور نبود. در را باز کردم و نشستم. از دلتنگی ای

توانستم نگاهش کنم... نگاه میکردم طاقت نمی نمی

 آوردم صورتش را لمس میکردم یا میبوسیدمش .

 _قهری؟

 _نه قهر چرا!

 _نگاه نمیکنی. 

 _نه، کارهات رو به راه شد؟

 _تو اول بگو چیشده؟

 صورتم را متمایل کردم به سمتش.

 نیستم. _نه قهر

 _دلتنگ چی ، دلتنگ هم نیستی؟

 دلتنگ... بودم خیلی زیاد... 
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 _ماهی جون بهت گفت؟

_دلتنگیت رو بردی پیش ماهی جونت؟ درمونش 

 پیش من نیست.

 _در مورد سفر.

 _کدوم سفر؟

_با نورا و آرمان و ماهی جون میخوایم بریم... چند 

 روز... ویالی تو. اگر اشکالی نداشته باشه.

_نورا و آرمان و حتی ماهی جونت اختیارشون دست 

 خودشونه.

 _اختیار من دست خودم نیست؟
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_با این لیستی که تو شمردی یعنی نمیخوای من بیام! 

 بدون من کجا انشااهلل؟

 _جواب سوالم رو ندادی.

_تو که از وقتی نشستی جواب هیچ کدوم از سوالهای 

 منم ندادی.

 کدام سوال را نداده بودم. به جز دلتنگی جواب

 _پس قهری! 

 _چرا قهر باشم؟

 _این سفر بدون من برای چیه؟

 _چند روز تعطیلی، نورا گفت بریم جایی.

 _حذف من؟
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_کار داری، االن چند روزه من ندیدمت چه برسه 

 بخوای بیای سفر.

 _دلتنگ چی؟نشدی؟

 انگشت هایم را کف دستم فشار دادم و گفتم.

 _تو؟

 باده بده ساقیا، عشوه و بادم مده_

 نگاهی کرد و ادامه داد.

 _وز غم فردا و دی هیچ به یادم مده.

مشتاق نگاهش کردم تا ادامه دهد. شاید چشم ها و 

 قیافه ی مشتاقم خنده دار بود.

 _فتنه به شهر توان، کشته ی قهر توام.

 گر نه که بهر توام، هیچ مرادم مده.
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و گشاد شد که نگاه از او گرفتم لبخندم آنقدر بزرگ 

و از پنجره خیابان را نگاه کردم. با دندانم لبم را گاز 

گرفتم تا جلوی این لبخند را بگیرم. اما مگر میشد؟! 

دستش را روی ران پایم حس کردم چشم هایم را 

 یکبار بستم و باز کردم و برگشتم سمتش.

 _میرین ویال؟

 یعنی موافق بود؟ 

 ؟_اشکالی نداره

_بقیه رو بفرست، خونه خالی من هستم در خدمتت، 

 خونه رو برات شمال میکنم.

خنده ام گرفت، لحنش کامال شوخی بود. گونه ام را 

 آرام کشید.
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 _خیلی خوشگل میخندی، اما کم میخندی.

گفت، خیلی کم پیش می آمد بخندم. نه راست می

اینکه بخواهم آدم غمگینی باشم اما خیلی آدم خوش 

 نده رویی هم نبودم.خ

 _میدونم کار داری، اما اگر میتونی توام بیا.

_کارهام زیاده، برین یکم آب و هاتون عوض شه، 

باید حنارم برگردونم، خودم میبرمتون که حنا رو هم 

 بیارم.

 من میرفتم و حنا می آمد پیش او!

 _میای دنبالمون... حنا رم اون موقع برمیگردونی.

 به جای جواب تک خنده ای کرد.دانم چرا نمی

 _چیه؟
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 _باید خودم یکم سیاست زنونه یادت بدم.

 _چرا؟

 _میرسونمت شرکت خودم باید جایی برم.

حاال کی بود جواب سوال آن یکی را نمیداد؟! لعنت 

 به من که حرف زدن بلد نبودم...

 _پیاده نمیشی نگاه خانم؟

 _چرا، خداحافظ.

 دستم را گرفت.

 میدی؟_بوس ن

 _وسط خیابون؟

کمی به سمتم متمایل شد و گونه ام را بوسید، بینی 

 اش را چند بار روی گونه ام کشید.
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 _دلتنگتم. به شمال نرفتن هم فکر کن.

 کرد.چرا به وقت گذاشتن برای من فکر نمی

دانستم برای خودمان است باز با اینکه این بار می

خیلی رک به حس خوبی نداشتم. پشیمان بودم که 

 امیرمسعود نگفتم نخرد، به هیچ عنوان راحت نبود.

_ویو قشنگی نداره، گفتی ویال من کلی وسائل آوردم 

 فیلم بگیرم اینجا.

 _آره.

 _تو پسندیدی؟

جوابش را ندادم به سراغ ماهی جون رفتم تا سری 

بزنم. خواب زود، خسته شده بود، با اینکه به ماشین 

 م اما باز برایش خسته کننده بود.امیرمسعود آمده بودی
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هنوز به امیرمسعود خبر نداده بودم رسیده ایم، شماره 

 اش را گرفتم از اتاق بیرون رفتم.

 _رسیدین؟

 _سالم آره، نیم ساعتی می شه.

_اولین و آخرین سفر زندگیت بدون منه، سعی کن 

 لذت ببری.

تا لحظه ی آخر میگفت بمان اما حتی اگر دلم به 

توانستم ماهی جون را با نورا و آرمان دن بود نمیمان

 بفرستم.

 _باشه.

 _پس بدون من خوش هم میگذره.
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کردم جایمان عوض شده، من نباید مو را احساس می

 از ماست بیرون میکشیدم؟!

 _کارهات حل شد؟

_آره باالخره مشکل گمرک حل شد هرچند مثل زنم 

 یدور دهنم رو سرویس کردن بعد.

 زن... زنم... 

_ یکم کارهارو بچه های شرکت سریع جلو ببرن حل 

 میشه.

ترس این را داشتند مشتری هایشان را از دست دهند، 

امیرمسعود میگفت اگر این اتفاق بیفتد ضرر بزرگی 

کند. خصوصا که شرکت های رقیب هم دست از می

 داشتند.حرکت برمی
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 _نگران نباش.

نگاه خانم، باید پیشم _از راه دور جواب نمیده 

 میموندی تا آرومم میکردی.

 _وقت نداشتی که برای من.

 _توام فرار کردی.

نه من از دوری او خوشحال بودم، نه تو از آمدن هم. 

دم. فهمیداشتیم در لفافه از هم گله میکردیم این را می

شاید به اندازه ای که حق را به خودم میدادم باید به 

در شرایط او نبودم... کارش چیزی  او هم حق میدادم.

نبود که خیلی راحت بخواهد بیخیالش شود. چیزی 

که سالها برایش زحمت کشیده بود. اما درد من هم 

کار و مشغله ی چند روزه اش نبود... عروسی بود... 
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چیزی که اصال به زبان نمی آورد. در موردش حرفی 

 نمیزد...

 در جوابش خیلی آرام زمزمه کردم. 

 فرار نکردم._

 _که فرار نکردی!

پیاده روی های صبح و عصر با ماهی جون خیلی 

عالی بود. آرمان بیشتر از نورا ما را همراهی میکرد. او 

درگیر ضبط ویدیوهای آرایشی اش در هرجای 

ممکنی بود که به نظرش قشنگ بود. در یکی دوتا از 

 ضبط ها ما را هم به زور بود تا کمکش کنیم. تیر آخر

را کی زد؟ وقتی ماهی جون را راضی کرد تا آرایشش 

کند. با عنوان این که میکاپ برای افراد مسن. با چه 

ود شآب و تابی هم در طول ضبط میگفت همیشه نمی
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که فقط به آرایش جوان ها رسید. ماهی جون را هم 

مادرشوهر خواهرش معرفی کرد. و از حق و انصاف 

 ش کرد.نگذریم واقعا خیلی زیبا آرایش
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آرمان برای اذیت کردنش کلی سر به سرش گذاشت 

اما نتیجه واقعا فوق العاده بود. از همه جالب تر این 

بود که ماهی جون خیلی از این کار لذت برد. در 

طول آرایشش نورا قول گرفت یک بار دیگر هم 

مهمان برنامه ی او باشد و چون خواهرم را 

آنها  نه یشناختم با این پیشنهاد میخواست برود خامی

برای ضبط برنامه اش. اخیرا فقط در اینستاگرام 

فعالیت نمیکرد، در یوتیوب هم کانالی زده بود. هنوز 

رفت اما به اندازه ی اینستاگرامش خوب پیش نمی
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امیدوار بود. االن هم که یک مهمان به قول خودش 

همه چیز تمام داشت. در طول آرایش کردن ماهی 

ید و من متوجه شدم که جون کلی از او سوال پرس

تواند پیانو بنوازد، به زبان انگلیسی و ماهی جون می

 ی سیگارفرانسوی تسلط دارد. از هیچ چیز به اندازه

برد اما بخاطر شرایط جسمی اش کشیدن لذت نمی

تواند این دوست قدیمی خودش را داشته دیگر نمی

 دانستم. جوان تر کهباشد... هیچ کدام از اینها را نمی

بوده، شنا و تنیس باز قهاری بوده. چقدر خاطره برای 

گفتن داشت اما نورا سواستفاده کرد و گفت لو ندهد 

تا بقیه را در ویدئو های بعدی استفاده کنند. راستش 

ماهی جون عاشق صحبت کردن بود. خب تفریح بدی 
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هم برای او نبود، البته اگر با واکنش بدی از سمت 

 دیم. شامیرمسعود مواجه نمی

 7باورکردنی نبود، برای ضبط یک ویدئو آرایشی 

صبح رفتیم کنار ساحل و ساعت چهاربود که هنوز 

آنجا بودیم تا با آرایشی که انجام داده بود چند عکس 

بگیرد و برگردیم. جالب تر این بود که همه ی این 

داد. حداقل برای عکاسی کارها را با گوشی انجام می

بین داشت. باید حساب بانکی هایش نیاز به یک دور

 ام را چک میکردم.

 _براش دوربین بخری که بدتر میکنه.

_کارشه، ببین چقدر با لذت انجام میده، نورای تنبل 

 ماست، آخ نگفته از صبح.
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در این مورد آرمان هم موافق بود. باالخره وسائل هارا 

 جمع کردیم تا برگردیم به ویال.

 _خیلی خسته شدین.

 بود اینقدر از انجام کاری لذت نبرده بودم. _سالها

 _خداروشکر.

نورا چون کارش تمام شده بود حاال میگفت خسته و 

گرسنه است، در راه داشت بحث میکرد اما دست به 

سیاه و سفید نمیزد و بهترین گزینه این است که ناهار 

بخریم و ببریم. ناهار ناهار هم نبود، عمال شام حساب 

 میشد...

 چیزی درست میکنم. _یه
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ماشین من که دست امیرمسعود بود را دم در ویال 

دیدیم. یک معنی داشت اینجا آمده بود. دلم شروع 

کرد به تاپ تاپ کردن، اگر کسی نبود تا داخل خانه 

پرواز میکردم. دست ماهی جون را گرفتم تا داخل 

 برویم.

 _یعنی امیرمسعود اومده؟

 _فکر کنم.

 ._گفته بود میاد

 _نه، به من چیزی نگفته بود.

در را باز کردم، اول ماهی جون داخل رفت، پشت 

سرش من. سری چرخاندم دیدم روی کاناپه دراز 

کشیده است با دیدن ما بلند شد، نگاهی طوالنی به 

 من کرد و بعد مادرش را نگاه کرد.
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 _مهمونی بودین؟ 

آرایش صورت ماهی جون و من زمین تا آسمان فرق 

داشت من موقع رفتن فقط یک ضدآفتاب زده بودم و 

ریمل! که به احتماال زیاد االن هردو روی صورتم 

 ماسیده بود. 

 ماهی جون: کی اومدی؟ چرا خبر ندادی؟

 دوباره نگاهم کرد. 

 _نمیدونستم قرار پارتی دارین!

 چه بی خبر؟آرمان: سالم، خوش اومدی، 

 به سمتش رفت و با او دست داد. 

نورا: حتما خواسته سورپرایز کنه. من که از خوشحالی 

 قلبم اومد تو دهنم.
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به ماهی جون کمک کردم روی صندلی بنشیند. حس 

 کردم نگاهش به من توضیح دادن حال مادرش است.

 _نورا ماهی جون رو آرایش کرد.

 آبروی راستش را باال برد.

 رای چی اون وقت؟_ب

ماهی: برای آرایش شدنم تو این سن باید به پسرم 

 جواب پس بدم.

 با این حرف ماهی جون امیرمسعود معذب گفت.

 _منظورم این نبود مادر.

نمیشد که در جمع بغلش کنم میشد؟ غذا درست 

کردن را بهانه کردم و تنهایشان گذاشتم. قلبم پر 

بود داشت با مادرش کشید به سمت او. اما نشسته می
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دانم چقدر گذشت که کرد. نمیو آرمان صحبت می

 دیگر صدایی نمی آمد و بعد صدای قدم هایش...

 _خوش اومدم نگاه خانم.

نگاهش کردم ، نگاهی به سالن کسی نبود، بی توجه 

به واکنش احتمالی اش به سمتش رفتم، روی پنجه 

 ایستادم و گونه اش را بوسیدم.

 _خوش اومدی.

سریع دستش را دور کمرم انداخت، چشم هایش را 

 خمار کرد و لب هایم را بوسید.

 _آخ. چقدر...

ادامه نداد، دوباره بوسید. میترسیدم نورا یا آرمان بیاید، 

دستم را روی شانه اش گذاشتم تا فاصله بگیرم اما با 
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دست چپش دستم را گرفت و پایین برد و با خیال 

دنم گذاشت و بوسه اش را راحت دستش را کنار گر

 محکم تر و طوالنی تر کرد.

 _نگفتی میای؟

 چانه ام را بوسید.

_خواستم ببینم از خوشحالی چطوری میپری تو بغلم 

 که دیدم نخیر...

 _جلوی جمع؟

 پریدی؟_جمع نبود می

چشم دزدیم. اما چانه ام را محکم گرفت تا نگاهش 

 کنم.

 _کارهات حل شد؟
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 _آره.

کرد، به سمت کارهایم رفتم، تکیه به کانتر  رهایم

 کنارم ایستاد، ناخنکی به سیب زمینی ها زد.

 _راحت بودین اینجا؟

 _خوب بود، مرسی.

_مادر هم گفت خیلی نپسندیده، عروسشم باهاش هم 

 نظره. فعال کنار بیاین، االن نمیتونم عوض کنم.
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ن رای ایمن از او نخواسته بودم عوض کند، نیتی هم ب

 درخواست نداشتم.

_با من که قسمت نمیشه بیای حداقل چند وقت یه 

 بار با مادر بیاین.
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 _مگه قرار نبود اولین و آخرین سفرم بدون تو باشه؟

 _پس حرف گوش کن شدی.

 _کی عصیان کردم.

 جلو اومد و شقیقه ام رو بوسید.

_خوبه، دوست ندارم هیچ وقت عصیان کنی، دوست 

شرایطی قرارت بدم که باهام لج کنی. میگم  ندارم تو

 بقیه رو با آرمان بفرستیم چند روزی بمونیم؟

 _شوخی میکنی؟

 _آره. باید برم شیراز اومدم دنبالت که باهم بریم.

 _کی؟

 _برای فردا بلیط گرفتم.

 _نگفته بودی!
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 بیخیال یک سیب زمینی دیگر برداشت.

بخوریم، من میرم دنبال _سورپرایز باشه. سریع غذا 

 حنا برگردم باهم راه بیفتیم.

 _بیام منم باهات؟

صورتش به خندیدن رفت. گونه ام را کشید و گفت 

'باشه'. دلتنگش بودم میخواستم پیشش باشم ربطی به 

حنا نداشت. شهرها فاصله ای یک ساعته داشت 

 خیلی هم دور نبود.

 _کارهات خوب پیش میره؟

 ه تو شرکت تو بودم._بهتر از وقتی ک

 _نورا!
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نه بخاطر امیرمسعود به خاطر حضور ماهی جان 

 میگفتم.

 _دروغ میگم مگه؟

 چشم غره رفتم، اما توجهی نکرد.

_تو یه شرکت به صورت ثابت کار کردن کجا و 

 اینطور آس و پاس بودن!

_من آس و پاس بودن این شکلیم رو به آس بودن تو 

 شرکت تو ترجیح میدم.

امیرمسعود فقط پوزخند زد. نورا لحن صحبتش را 

 تغییر داد چرا که مخاطبش دیگر امیرمسعود نبود. 

 _میگم ماهی جون، شما پشیمون شدی؟

 _از چی عزیزم؟
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_عروس داشتن، چرا نمیاین عروستون رو ببرین 

 خونتون؟

داشت به امیرمسعود کنایه میزد... مخاطب واقعی 

 ماهی جون نبود.

بزرگترت دخالت نکن! نگاه بدو اگه میخوای _تو کار 

 بیای. با این سرعت فردا صبح شامت رو تموم کنی.

 _سیرشدم میرم حاضرشم.

بلند شدم به سمت اتاق بروم، شنیدم نورا پشت سرم 

گفت 'کوفتش کردی' و امیرمسعود در جوابش گفت 

 'به تو چه؟!'.

م دخواستم فقط شالی سر کنم و مانتو بپوشم. اما تا 

در خانه ی عمویش میرفتیم. بهتر بود بهانه ی متلک 
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دادم. وسائل نورا همان جا های جدید را دستشان نمی

 پخش و پال بود، برداشتم و سریع آرایش کردم.

_آرمان حواست باشه ها به این باشه تا صبح لفتش 

 میده، تا برگردیم آماده باشی...

 ادم، اونگاهش به من افتاد، در دل یک لعنتی فرست

حتما حدس میزد به خاطر حنا آرایش کرده ام. اما... 

خنده اش را قورت داد. این حسادت من شده بود 

 دست مایه ی تفریح و خنده های او.
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 _چرا میخندی؟

 _نخندیدم... خوشگل شدی.

 _به خوشگل شدنم میخندی؟
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 _به دلیلش.

 _چیه دلیلش آقای امیرمسعود خان؟

ان، بلند بلند خندیدنش همان، به این را گفتن هم

 حدی که مجبور شد ماشین را کنار بکشد.

 _حیف که وسط جاده ایم خانم نگاه خانم!

 چشم غره ای رفتم و سرم را سمت پنجره چرخاندم.

 _این ها تاثیرات وقت گذروندن با نوراست؟

 _نورا تازه خواهر من نشده!

نداشتی _اما خب این چند روز خوب وقت گذاشته، 

 از این قهر و چشم غره ها!

گفت، اما... نفسم را بیرون دادم برگشتم راست می

سمتش و توضیح دادم ربطی به حنا ندارد و چون 
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رویم خانه ی عمویش گفتم ژولیده نباشم. اما آن می

 لبخند گوشه ی لبش کنار نرفت که نرفت.

 _چقدر مونده؟

 _خسته شدی؟ چیزی نمونده.

 تم._نه خسته نیس

 _شامت رو هم کامل نخوردی.

 _سیر بودم.

 سرش را تکان داد.

 _نگاه؟

 _بله؟
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_الزمه در مورد عروسی صحبت کنیم، شیراز کارهام 

تموم شد، یه روز میمونیم که خودمون هم استراحت 

 کنیم بگردیم، صحبت میکنیم باشه؟

آرام باشه ای گفتم، اما... مگر چه حرفی بود که... 

را گرفت. ترس از از دست دادنش... ترس وجودم 

خواهد با من ازدواج ترس از اینکه بگوید دیگر نمی

کند! همچین چیزی ممکن بود؟ همین چند ساعت 

بوسید. سعی کردم فکرهای پیش داشت آنطور مرا می

 منفی را کنار بزنم اما مگر میشد؟!

داخل نرفتم، همانجا در ماشین منتظر بودم با حنا 

در باز شد اول امیرمسعود ساک به دست برگردند. تا 

پشت سرش حنا و پدرش، اما حنا، حنایی نبود که 

راهی این شهر شده بود. انگار از حضور من خبر 
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نداشت، با دیدنم مکث کرد و خیلی بد نگاهم کرد. 

چیزی به پدرش گفت که او هم مرا نگاه کرد. پیاده 

ود عنشدنم بی ادبی بود هرچه که بود او عموی امیرمس

 بود.

 _ کی بهت مشورت داد با صورتت اینکارو بکنی؟

عصبانی بود... از تغییرهای جدید حنا... رنگ موها 

عوض شده بود. حالت لب ها و گونه ها هم عوض 

شده بود. نمیتوانست دست خوش آرایش باشد. بد 

ن داد. اینبود، خیلی بزرگتر از سن و سالش نشان می

هرحال انتخاب او بود... در هم مشکلی نبود.... به 

خانه ی پدرش هم بود... این عصبانیت امیرمسعود 

 برای چه بود؟!

 _بابام اجازه ی همشون رو داد.
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_بابات اجازه داد، تو خودت عقل نداری؟ نه عقل 

 داشتی که نتیجه اش این نبود.

 دستم را روی دستش گذاشتم. آرام گفتم.

 _آروم عزیزم.

که متوجه عزیزمی که گفتم هم آنقدر عصبانی بود 

 نشد. 

_چجوری آروم باشم، نمیبینی؟ فرستادم یکم حال و 

 هواش عوض شه، رفته ریده به صورت و هیکلش...

_این همه آدم میرن صورتشون رو عمل میکنن، ژل 

 میزنن، بوتاکس میکنن، نارملیا رو نمیبینی، فقط منم..

هان؟  ؟_خواستی شبیه نارملیا بشی؟ اون خیلی خوبه

 شبیه آدمه؟
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شبیه آدم؟ نارملیا بینهایت زیبا بود... اگر کار خاصی 

هم روی صورتش انجام داده بود، شاید برای حفظ 

 زیبایی اش بود.

_وقتی دوستش داشتی خوشگل بود االن زشته؟ االن 

خوشگل اینه؟ تو فقط خواستی هرچی نارملیا داره 

 این نداشته باشه.

اه برگشت سمت حنا! چه سرم خیلی خیلی ناخودآگ

میگفت؟ نفسم... رفت... برگزار نکردن عروسی، 

تفاوت های ظاهری من و نارملیا؟! چشمم را بستم 

سمت در بردم ، حس افتادن ناخودآگاه دستم را به

کردند، بلند بلند داد داشتم. هنوز داشتند بحث می

گویند. حتی یک کلمه زدند اما نمیفهمیدم چه میمی
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گویند! و چند ثانیه بعد دیگر دم چه میهم نمیفهمی

 حتی صدایشان هم نبود...

بدنم احساس سنگینی داشت، یک حس سنگینی 

 بزرگ...

 _به هوش اومده؟

 صدای آرمان بود... کجا بودم؟

 _نگاه؟

صدای آرمان نبود... صدای کسی بود که... نمیخواستم 

چشم باز کنم، حالم خوب نبود... احساس تهوع 

داشتم... زیر دلم درد میکرد... پاهایم قدرت تکان 

خوردن هم نداشت... اما با همه ی وجودم نمیخواستم 

 چشم هایم را باز کنم.
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من باردار بودم... و به همین راحتی بچه ام را از دست 

داده بودم... حتی خبر نداشتم از حضور فرزندی در 

وجودم... چرا فقط خبر از دست دادنش را به من 

دادند؟! چرا فقط باید عزای بچه ای را که حضورش 

شنیدم. کی اصال اتفاق افتاده را نفهمیده بودم را می

بود؟ چند وقت بود که داشتمش و... من لیاقت مادر 

شدن نداشتم که نمانده بود... بی آنکه خبر حضورش 

 را بدهد رفته بود... تنهایم گذاشته بود.

 خواستم تنها باشم.هیچ کس را نمیخواستم... فقط می

هرکسی که به اتاق می آمد فقط داد میزدم تنهایم 

 بگذارد... تنهایی... تنهایی...
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امروز مرخص شده بودم... سفرش را نرفته بود اما 

مهم نبود... هنوز برنگشته بودیم تهران مهم نبود... 

 همه نگرانم بودند...

د... نورا آمده بود... آرمان آمده بود... خودش آمده بو

هیچ کدام را نخواسته بودم... نمیخواستم... من عزادار 

بودم... عزادار بچه ای که نفهمیده بودم کی آمد و کی 

 رفت...

در باز شد، زیر لحاف بودم اما صدای عصا فقط برای 

یک نفر بود. باال پایین شدن تخت یعنی روی تخت 

 نشست.

 _نگاه!

راحت کنم جواب ندادم، نمیخواستم ماهی جون را نا

 اما قدرت جواب دادن نداشتم.
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_عزیزم از دیروز چیزی نخوردی. به خودت هم 

 آسیب میزنی.
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چه اهمیتی داشت وقتی اینقدر راحت به فرزندم 

 آسیب زدم.

_تقصیر تو نیست نگاه جان. برای هرکسی ممکنه 

 پیش بیاد.

گفت و گفت و گفت... آنقدر جوابی نشنید که رفت. 

و حجم تنهایی از حضور جسمم و فرزندی من ماندم 

 که حتی نفهمیدم دختر است یا پسر...

داشتم میدویدم... بلند بلند امیرمسعود را صدا میزنم 

اما حنا سمت راستش، نارملیا سمت چپش ایستاده 

خندیدند هرسه اما کسی به کمکم بودند، به من می
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نمی آمد. نزدیک یک دره بودم پایین دره را نگاه 

م، یک بچه... یک بچه غرق بود در خون... داد کرد

آخرم... جیغ بلندم و بعد خودم را در آغوشی حس 

کردم. این واقعی بود... این خود واقعی اش بود. 

خواستم جدا شوم حلقه ی دستش را تنگ تر کرد. 

چشمم به در خورد... نورا... آرمان... هردو ترسیده، 

 رنگ پریده.

 _آرمان در رو ببند.

ای او بود... قبل از دست دادنم بچه ام، بچه امان صد

داشت به خاطر رنگ موی دختری دعوایش میکرد... 

 ارزشش را داشت؟

 _ولم کن... بچه ام... بچه امون رفت... بخاطر تو...

 _هیسس. آروم باش.
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دست و پا زدم برای جدا شدن امت ذره ای جک 

 نخورد.

چرا؟ چرا؟  _آروم باشم؟ آروم باشم؟ بچه ام رفت،

 چون حنا رنگ گذاشته روی موهاش.

 شروع کردم به مشت زدن.

 _چون من شبیه اونها نیستم؟

لحظه ای از ضربه زدن ایستادم. شاید فکر کرد از 

 هوش رفته ام که از خودش جدایم کرد نگاهم کند.

_تو عروسی هم نمیگیری، منتظر نارملیا و حنایی؟ 

 اره. من رو نمیخوای ک...

 ت شو نگاه. مزخرف نگو._ساک
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_من همیشه ساکت شدم... همیشه... همیشه خفه 

 بینی... حتی بچه ام...شدم. می

قطره های بزرگ اشک یکی یکی روی گونه ام افتاد. 

توانستم از خودم من الیق مادر بودن نبودم. من نمی

دفاع کنم، آن بچه هم این را حس کرد و رفت... 

ساکت شدم همانطور نخواست بماند. سکوت کردم، 

 که او خواست.

برگشته بودیم... نمیدانم دقیقا چند وقت بود... اما 

تهران بودیم... در اتاقی بودم... امیرمسعود روزی 

دوبار به من سر میزد. گاهش شب ها اصرار میکرد 

پیشم بماند... گاهی التماس میکرد یک کلمه حرف 

اکت بزنم... اما او خواسته بود سکوت کنم و من س

 توانستم تا ابد ساکت باشم... تا ابد...مانده بودم.... می
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 _نگاه... نگاه با توام.

 نورا بود، امروز از دنده ی لج بلند شده بود.

_نگاه چته؟ االن این مسخره بازی ها برای چیه؟ 

میخواستی امیرمسعود رو به غلط کردن بندازی، افتاده 

 کوری نمیبینی؟

رسید هم راهش رسیده بود... میغلط کردن! به ذهنم ن

 را بلد نبودم.

_تمومش کن نگاه، این همه آدم بچه ی بزرگشون رو 

میذارن زیر خاک تو... اون فقط یه نطفه بود، اصال 

 تبدیل نشده بود به یه انسان.

 گفت...داشت از بچه ی من می
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_نگاه کافیه، خسته شدیم، هم من، هم آرمان هم 

 شوهرت...

شوهر؟ اصال چرا می امد به دیدنم؟ چرا شوهر؟کدام 

 می آمد اینجا؟ برود سراغ حنا و نارملیایش.

_نگاه میشنوی؟ فقط تو بچه ات میمیره؟ هان؟ فقط 

 تویی؟

 فقط من نبودم...

 _من بی مادر بزرگ شدم. 

شروع کرد به گریه کردن... چشم هایش پر شده بود 

 اما االن داشت سرازیر میشد. 

میدادم بمیرم میفهمی، ترجیح میدادم بمیرم _ترجیح 

اصال بزرگ نشم. تو؟ خبر داشتی؟ آماده بودی؟ 
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حساب چی رو از خودت میخوای؟ هان؟ ناهید 

میدونست بچه داره اما خودش رو نجات داد و آرمان 

موند و این زندگی گهی. آره رفت... بچه ات رفت 

چون دید هنوز مادر نیستی، دفعه ی بعدی وقتی 

 دی میتونی مادر باشی، نه مثل ناهید، نه مثل...فهمی

 اشک هایش را پاک کرد...

_نگاه کی رو داری عذاب میدی؟ خودت رو؟ با 

عذاب دادن خودت نمیبینی چند نفر دیگه دارن اذیت 

میشن؟ داری شوهرت رو عذاب میدی. سنگ دل تر 

از من هست؟ میگم عذاب کشید. میدونی حال آرمان 

... خانم جون... پدر دیوثش که چقدر بده؟ مادرش

 معلوم نیست کیه و حاال تو...
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از جایش بلند شد... خودش را روی زمین انداخته 

بود، روی زانوهایش نشسته بود. منتظر جواب نماند... 

 تنهایم گذاشت.

 نفس عمیق کشیدم، یک... دو... سه...

آرام آرام از جایم بلند شدم. جلوی آینه ایستادم.... 

م... به واقع ترسیدم... دستم ناخودآگاه روی ترسید

شکمم رفت. چشم هایم دوباره پرشد. دوباره اشک ها 

 سرازیر شد.
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رفته بود... دیگر رفته بود... نورا بود. آرمان بود... 

 امیرمسعود...

در باز شد، نگاهم به سمت در رفت. امیرمسعود بود. 

نشنیده  دانستم آمده است. صدایش راجا خوردم نمی
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بودم. چشم هایش چقدر غمگین بود. آن بچه... 

هراندازه که بچه ی من بود... بچه ی او نیز بود... بچه 

ی هردوی ما... او اصال فرصت کرد عزاداری کند... 

 دنبال من بود.

به سمتم آمد پشت سرم ایستاد از اینه کمی نگاهم 

کرد و بعد خیلی آرام دستش را دور حلقه کرد. یک 

را روی دستی که روی شکمم بود گذاشت.  دستش

دست دیگرش را کمی باالتر. آرام آرام چانه اش روی 

شانه ی راستم جای گرفت... از اینه نگاهش میکردم... 

 چشم هایش را بست.

 _متاسفم...

من او را مقصر از دست دادن بچه امان دانسته بودم... 

 معلوم بود او خودش هم...
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ستم اما برای پس زدن اشک من هم چشم هایم را ب

هایم. با لب هایی لزران گفتم 'بچمون'. برمگرداند و 

 محکم بغلم کرد.

توانستم نگاه زیر دوش آب گرم بودم. چقدر می

توانستم طلب کنم هرچیز که همیشه باشم... چقدر می

دانستم دیگر سکوت، دیگر خواستارش بودم. اما می

گفت، باید به عزا جواب نیست... نورا راست می

خودم می آمدم، باید تصمیم هایی برای زندگی ام 

 میگرفتم. عزا دیگر کافی بود... 

 رمسعود در اتاق منتظرم بود.امی

 _برات لباس انتخاب کردم.

حرفی نزده بودم، بعد از یک ماه گفته بودم 'بچمون' و 

 او اینقدر خوشحال بود!
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سشوار را از دستم گرفت و آرام انگشت هایش را 

الی موهایم برد، خشک که شد، خودش شانه زد. 

ره نگاه آخر را به موهایم کرد و بعد به چشم هایم خی

 شد.

 _من نمیدونستم نگاه.

دانستم... من آنقدر مادر بدی بودم که منم نمی

 دانستم.نمی

 _همه نگرانت هستن، هممون.

آب دهانم را قورت دادم. نمیشد... هرچقدر هم که 

میخواستم، هرچقدر هم که دوستش داشتم باز 

 نمیشد...

 _جدا شیم.
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 پلکش پرید!

هم بگی جدا _یک ماه سکوت کردی که آخرش ب

 شیم؟

 _توام این رو میخوای؟

 _کدوم پفیوزی گفته منم اینو میخوام؟

با دستم هایم گوش هایم را چند ثانیه گرفتم. 

 میخواستم تمرکز کنم.

 _تو نمیخوای ما ازدواج کنیم و...

_روزی که بله رو دادی اسمت رفت تو شناسنامه ام 

رو ما ازدواج کردیم. بچه ای که یه ماه عزاش 

 گرفتی...

 عصبانی بود، اما ادامه نداد. جمله اش را خورد!
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 !_من نمیدونستم زن حامله ام پاشده تنها رفته سفر

 _منم خبر نداش...

کند خودش از جایش بلند شد، میدیدم دارد تالش می

تواند در جوابم را کنترل کند، وگرنه کلی حرفها می

ن تعویق انداختبگوید. اما... نمیشد وقتی علنا با به 

 خواهد مرا، من...عروسی میگفت نمی

 دوباره نشست.

_مادر و نورا درباره ی مزخرفاتی که در مورد 

عروسی گفتی بهشون بهم گفتن. نمیدونم چطور به 

 ذهنت رسیدن...

 من چیز خاصی هم نگفته بودم.
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_خیر سرم فقط خواستم خوشحالت کنم، ویالی 

تو دوست داری بخرم، لعنتی رو بفروشم اونجوری که 

کارهام رو راست و ریس کنم و برای ماه عسل یه ماه 

کامل ببرمت اونجا. دنبال یه آدم مطمئن بودم بتونه یه 

ماه صبح تا شب پیش مادر باشه. بعد اون همه اتفاق و 

ماجرا یه مدت دور باشی از این شهر، یکم آروم 

 هباشی، حاال میگی جدا شیم؟ آره نگاه خانم؟ اینطوری

 پس؟

 دوباره بلند شد.

_باشه جداشیم. میریم میگیم چون خواستم زنم رو 

 خوشحال کنم میخواد ازم جداشه.

بیرون رفت... در را کوبید... خیلی محکم... خیلی 

خیلی... با کمی فاصله کوبیده شدن در بیرونی را هم 
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شنیدم... نورا آمده بود داخل اتاق اما مگر اشک هایم 

بگویم چه شد... که بگویم چه بند می آمد که 

برداشت غلطی داشتم و چه چیزهایی که شنیدم... نورا 

بغلم کرد، نه به او این کار می آمد، نه بعد از داد و 

 رفت...بیداد های دو ساعت پیشش از او انتظار می

_دوست داره، راستش باورکردنش برای من هم 

سخته، که این سگ اخالق کسی رو دوست داشته 

باشه. اما با همین اخالق سگیش دوست داره. بخاطر 

 دوست داشتنت این اخالق سگیش رو کنار نمیذاره...

لب هایم کش آمد در همان حال خندیدن  نورا کی 

گذاشت که امیرمسعود هم فحش دادن را کنار می

 عصبانیتش را کنترل کند.
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ته دل میترسیدم... میترسیدم از سر عصبانیت روی 

د و بگوید جدا شویم... بی انصافی کرده حرفش بمان

بودم... بعد چیزهایی که شنیده بودم و آرمان هم با 

آمدنش اضافه کرده بود که در جریان بوده. حتی در 

چند روزی که شمال بودیم به آرمان سپرده بوده به 

 چند امالکی سر بزند...

 _چرا به ما نگفتی؟

ن. مهم _چه میدونستم واسه خودتون داستان ساختی

نیست... آبجی خوبی واقعا؟ نمیخوای بری پیش یه 

 مشاوری، روانکاوی...

 _خوبم.

خوبمم با درد بود... چون درمانم را با زبان خودم، از 

خودم رانده بودم. البته هیچ کدام اینها، هیچ کدام از 
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توضیحاتش حنا... حضورش و حساسیتش را نسبت 

م درباره ی حنا به او حل نمیکرد.... من حتی نتوانست

از او سوال کنم و بگویم چرا، اصال به تو چه ربطی 

 دارد.

_یه زنگ به مادرشوهرت بزن، زن بیچاره هالک شد، 

 اصال فهمیدی چند بار اومد دیدنت؟
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من در کما نبودم... فقط قدرت حرف زدن نداشتم. اما 

امروز هم آمادگی صحبت با ماهی جون رو نداشتم. 

 رفتم به دیدنش اما امروز نه...شاید فردا می

نگاهی به اطراف کردم... خانه... داشتیم در یک فاجعه 

کردیم. هردو آنقدر تنبل و شلخته بودند که زندگی می

 دست به سیاه و سفید نزده بودند.



 

Romanzo_o 1897 

 _حاال وسواس بودنت االن باید عود کنه.

هم خانه خیلی کثیف بود، و هم اینکه حواسم پرت 

شد فکر و خیال نکنم، خسته بودم... یمیشد، باعث م

 از این همه فکر و خیال خسته بودم...

 _برو تو اتاق بخواب.

 _نه عادت کردم اینجا راحتم.

تمام این مدت من در اتاق او بودم و او در حال 

 خوابید.پذیرایی می

_تو روخدا برو بخواب ساعت یک و نیمه، سر و 

 صدات نمیذاره بخوابم.

بود... کار آنقدر زیاد بود که کم کم پنج  تمام نشده

شش ساعت دیگر را طلب میکرد. اما به اندازه ی 
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کافی مایه ی عذابشان بودم. داخل اتاق رفتم و در را 

بستم. چشمم به تخت افتاد... چند ساعت پیش 

 امیرمسعود اینجا بود... پیشم...

 _'خدایا قراره چه بالیی سرم بیاد'.

پهلو به پهلو میشدم اما خوابم برد... خوابم نمی

دانم کجا بود، حداقل برد... گوشی ام نمینمی

توانستم به عکسهای خودم و او نگاه کنم... اویی می

خواست یک ماه کامل من را برای ماه عسل که می

ببرد... صبور نبودم؟ اگر واقعا میخواست طالق بگیریم 

چه میکردم؟ امیرمسعود اهل حرف نبود... او 

 اسش را با کالمش نمیتوانست بیان کند.احس

نتوانستم بخوابم، همین که آرمان و نورا رفتند دوباره 

افتادم به جان خانه. تا بعد ازظهر مشغول بودم، حتی 
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چیزی نخورده بودم... فشارم افتاده بود... دراز کشیدم 

 تا کمی استراحت کنم. باید به ماهی جون سر میزدم...

، اولین بار بود ماهی جون اینطور بغلم کرده بود محکم

 مرا محکم بغل کرده بود. چشم هایش خیس شده بود.

 _چقدر خوشحالم... چقدر خوشحالم اینجایی...

 _معذرت میخوام باب...

_شش، چیزی نگو... چیزی که تو تحمل کردی کم 

 نبوده...

 دستم را گرفت.

 _خوبین؟

 چقدر پژمرده شده بود.

 گذشت._به هممون سخت 
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 _باعثش من...

 _اینطور نیست.

میخواستم بپرسم امیرمسعود خانه نیست. انگار 

خودش و پرستارش بودند. حنا... اسمش را هم 

 نمیخواستم به زبان بیاورم...

با ماهی جون ساعت ها صحبت کردیم با خاطراتش 

کمی آرام میشدم. تمام مدت نه حنا را دیدم نه ماه بانو 

دانستند من آمده ام بیرون نمی می را نبودند... یا

 آمدند.

در خانه که باز شد با ذوق اینکه امیرمسعود باشد به 

سمتش برگشتم اما امیرواال بود... شالم را سر کردم. 

 مرا که دید چشم هایش رنگ تعجب گرفت.

 _خوش اومدی.
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 _ممنون.

 _خوشحالم بهتر شدی... ببخشید نیومدم دیدنت.

 جون کرد و گفت.نگاهی به ماهی 

 _نشد! یعنی نتونستم.

شاید هم امیرمسعود اجازه نداده بود. پیشمان نشست 

و کلی خوش و بش کرد.  به موضوع دیگر اشاره ای 

 نکرد.

 _کی میاد نارملیا.

 _شاید هفته ی بعد.

ماهی جون رو به من گفت نارملیا رفته است فرانسه! 

 خواستند جدا شوند؟!این دو دیگر نمی
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شام را امیرواال از بیرون سفارش داد... هنوز هم 

 خبری از امیرمسعود نبود. نگران بودم.

 _دیشبم دیر اومد نگران نباش عزیزم.

اما مگر میشد نگران نشوم... دیشب از خانه ی ما دیر 

نرفت. چرا دیر برگشته بود؟! کمک کردم ماهی جون 

عود مسبه اتاقش برود و دراز بکشید و من به اتاق امیر

گذشت پایم را در این اتاق رفتم... یک ماه را می

نگذاشته بودم... اینجا پر بود از لحظه های نبا من و 

او... دل دادگی های روح و جسممان... تنیده و ریشه 

پیدا کردنمان در وجود هم... روی تختش را لمس 

کردم. دیروز گفته بودم جدا شویم... واقعا میتوانستم؟ 

داشتم این بود  هرچه زودتر از آن در حسی که االن 

داخل بیاید، سخت و سفت بغلم کند، بگوید هرگز از 
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شود... دلتنگ بوسه هایش بودم... من جدا نمی

 گشت...پرستش تنم... کاش زودتر برمی

ساعت از یک گذشته بود. گوشی نداشتم اگر 

میخواستم زنگ بزنم باید میرفتم پایین و از تلفن خانه 

کردم. بیشتر از این هم طاقت نداشتم. تا میاستفاده 

بلند شدم در باز شد. انگار خبر نداشت اینجام. با 

دیدنم مکث کرد و بعد پوزخند زد... من منتظر 

 آغوشش بودم اما او پوزخند زد.

_چیه اومدی حکم طالق رو خودت دستی تحویلم 

 بدی؟ نترس فرار نمیکنم از طرف دادگاه بفرست برام.

مه های بلوزش را با حرص باز میکرد... در داشت دک

 کند...واقع از جایش می
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_اصال دادگاه چرا، میریم محضر. تو راضی منم... منم 

گه میخورم راضی نباشم نه؟ چون بچه امون رو 

 کشتم.

آب دهانم را از ترس قورت دادم. عصبانی بود... حتی 

دانم دیدن من عصبانی اش خیلی بیشتر از دیروز. نمی

 کرد یا عصبانی به خانه برگشته بود!

سرجایم نشستم باالخره پیراهنش را بیرون آورد و 

 پرت کرد. برگشت سمتم.

 _برای چی اینجایی نگاه؟

 به جای جواب نگاهش کردم، داد زد با توام.

 _او...  اومدم با ماهی جون سر بزنم.

 انگشتش را دور اتاق چرخاند.
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 اتاق پسر ماهی جون!_اشتباه اومدی خانم اینجا 

 دست به کمربندش برد.

 _برو بیرون خسته ام میخوام بخوابم.
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 داشت واقعا بیرونم میکرد؟!

 _امیرمسعود... من...

 جلو آمد، در نزدیکی ام ایستاد. 

 _تو چی؟

 _حالم خوب نبود... و...

_حالت خوب نبود؟ حالت بد بودنی باید از من جدا 

 بشی؟ آره؟
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یم پرشد. فکر نمیکردم هنوز اینقدر عصبانی چشم ها

 باشد.

 _باشه ببخشید.

ماندنم، حضورم وقتی عصبانی اش میکرد چه دلیل 

داشت. کیفم را دستم گرفتم به سمت در رفتم، اما قبل 

 از اینکه در را باز کنم گفت.

 _بگیر بخواب.

 _نه میرم.

_اره، برو منم یه دیوثم که نصف شب زنم میره بیرون 

 و به هیچ ورم برنمیخوره؟

 _چیکار کنم وقتی بیرون میکنی؟ التماست کنم؟

 به سمتم آمد، برمیگرداند.
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 _چیه به من التماس کنی چیزی ازت کم میشه؟ هوم؟

سرش را جلوتر آورد. نفس عصبانی اش به صورتم 

 خورد و من احمقانه دلتنگ تر میشدم.می

 _نه من بلد نیستم التماس کنم.

هایم را نگاه اسش به حرفهایم نبود... داشت لباما حو

میکرد. ما اولین رابطه ی من بخاطر من بود... االن 

توانستم جسارت آن روز را داشته باشم؟ لبم را نمی

روی لبش گذاشتم، میترسیدم پسم بزند. نزد! انگار 

منتظر بود. دستش را کنار گردنم گذاشت و دست 

ن را یه خودش دیگرش را پشت برد، کمی بیشتر م

چسباند و دستش را روی باسنم گذاشت. اما... بوسید 

و بوسید و بوسید و فاصله گرفت. رویش را برگرداند 

 و گفت بگیر بخواب، صبح میری هرجا خواستی.
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خودش به سمت حمام رفت. میخواست لجبازی 

کند؟ اگر نمیخواست نمی بوسید. اگر نمیخواست مرا 

دش را سیراب کند. سعی نمیکرد حتی شده کمی خو

اما قرار نبود این بار من هم کم بیاورم... یکی از بالش 

ها را از روی تخت برداشتم. مالفه را کشیدم و روی 

زمین روبه ی تخت دراز کشیدم. باالخره که بیرون 

 می آمد...

تا صدای در را شنیدم چشم هایم را بستم. شنیدم که 

روی تخت و بعد از قدم دوم مکث کرد. توقع داشت 

کنارش بخوابم؟ وقتی آنطور گفته بود. تا خودش با 

رفتم... دیگر از هیچ کدام زبان خودش نمیگفت نمی

گذشتم... من در این حق گذشت ها از حق هایم نمی

 بچه ام را از دست داده بودم.
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پرت کردن حوله اش را شنیدم، چشمم را خیلی کم 

یدن خواب باز کردم. لخت بود پشتش به من بود. لخت

را دوست داشت، حتی ترجیح میداد لباس زیر هم 

نداشته باشد. اما به سمت کشوی لباس هایش رفت، 

 سریع چشم هایم را بستم.

 _پاشو رو تخت بخواب نگاه.

 برای هرنگاه گفتنش دلتنگ بودم.... 

 _راحتم.

زیر لب چیزی با عصبانیت گفت اما نفهمیدم چه! بعد 

زیر بدنم رفت. چشم هایم را باز از چند ثانیه دستش 

 کردم.

 _چیکار میکنی؟ 
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 در بغلش نگهم داشت.

 _چرا میرینی به اعصابم؟

 _من... من فقط اومدم...

 _تو اومدی فقط چی؟

 _دیگه من رو نمیخوای؟

 _اونیکه نخواست شما بودی نگاه خانم.

 _من فقط...

_کی به تو این حق رو میده ما به مشکل برخوردیم 

 و باید از من جدا شی.ت

 _من... نمیتونم دیگه نمیتونم حنا و.... بخاطرش بچ...

 _حنا رفت.

 زمینم نذاشته بود. دستم را دور گردنش انداختم.
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 _یعنی چی رفت؟

به سمت تخت رفت و با قساوت تمام از باال پرتم 

 کرد.

 _آخ، امیرمسعود!

 فقط بااخم زل زد چیزی نگفت. 

 _حنا کجاست؟

 _رفت پیش پدرش.

 _بر... برنمیگرده؟

_به یه دختر بچه حسادت میکنی و... نگاه ! بهش که 

 فکر میکنم سرم میخواد منفجر بشه.

 _من به رفتار تو نسبت به او...

 نمی خواستم دوباره دعوا کنیم آن هم بخاطر حنا.
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 _رفتار من با تو و اون یکیه؟ یکی بود؟

رفتم روی تخت سرش را جلوتر آورد عقب عقب 

افتادم. نتوانستم تعادلم را نگه دارم. اما سرش را کامل 

 جلو آورد و دستش را دو طرف بدنم گذاشت.

 _جواب بده.

گردنبند گردنش بود! ندیده بودم قبال... هیچ وقت... 

اون جواب میخواست من گردنبند را میخواستم 

 برگردانم ببینم چیست، چون پشتش به من بود.

نم چه برخوردی داشتم؟ با حنا هم همون _من با ز

 بود؟ آره؟

با حنا هم گاهی خوب... گاهی بد بود... با من هم... 

 اما... نگاهش به من... بوسه هایش...
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ما لحظه های ناب خودمان را داشتیم... حتی تصور 

اینکه چیزی شبیه این را با هر زن دیگری داشته باشد 

چطور گفته بودم جدا میتوانست من را دیوانه کند. 

 شویم؟!

 _چیزی نمیگی؟

 _نه.

 _نه؟

 _نمیشه بعدا صحبت کنیم. االن...

 ابرویش را باال داد.

 _االن؟

 _دلم...
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دستم را دور گردنش انداختم. اما سرش را عقب نگه 

 داشت.

 _دلت؟ چی؟ دلت درد میکنه؟

 من آمده بودم اعتراف بگیرم... همیشه برنده او بود.

 _دلتنگتم.

 لبش کش آمد.

 _خب؟ بعد طالق میخوای چیکار کنی؟

 _االن که زنتم.

 پوزخند.

 _االن؟ یعنی به بعدش که زنم نباشی هم فکر میکنی!

سرجایش نشست. منظور من این نبود. چه گفته بودم! 

 پشت به من دراز کشیده بود. به قهر.
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ه همیشفکر قهرش را میکردم یا رفتن حنا! واقعا برای 

 فرستاده بود برود؟

442 

نشستم دستم را دراز کردم و از پشت سر بغلش 

 کردم. سرم را پشتش گذاشتم، آرام زمزمه کردم. 

_حالم خوب نبود... من... میتونستم مادر بشم... مامان 

 بچه ای که از توا. من...

دانم قطره ی اشکم دوباره اشک ها سراغم آمد. نمی

برگشت بغلم کرد یا حرفهایم  روی تنش افتاد که

 باعث شد.

_نمیخواستم... ما نمیدونستیم نگاه، جوابش جدایی از 

 من نیست.
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در همان حال که خودم را مثل یک جنین در بغلش 

 جا میکردم گفتم. 

 _معذرت میخوام.

_حرفت برام سنگین بود، نمیتونم به این راحتی ها 

 ببخشم.

بود، آرام دراز  فعال در آغوشش بودم، همین کافی

 کشید و من را نگه داشت.

 _کی اومدی؟

 _عصر!

چانه اش را روی سرم گذاشت و آرام آرام نوازش 

 گونه روی سرم کشید.

 _عروسی بگیریم؟
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 چانه را را از حرکت متوقف کرد.

 _نمیخوای جداشی؟

 _امیرمسعود!

دست راستش را دورم محکم تر حلقه کرد برمگرداند. 

شت. کمی عقب رفت و نگاهم کرد. روبرویش گذا

 دستش را جلو آورد و گونه ام را لمس کرد.

_اولین باری که اومدی و از حرفم ناراحت شدی به 

 قهر میخواستی بری.

لبخند زدم... یادم بود... از برخورد او و ماهی جون 

 ناراحت شده بودم.

_حال مادر بد شد برگشتی و کمک کردی. اونجوری 

 بودم فکر نمیکردم کمک کنی. که من حرف زده



 

Romanzo_o 1918 

 چانه ام را دستش گرفت.

_شیرینی پخته بودی... اولین بار بدون روسری با 

 موهای کوتاه تو آشپزخونه دیدمت.

 نفس عمیقی کشیدم.

 _وقتی فهمیدم جدا شدی از اون یارو مفنگیه...

هنوز به مهدی میگفت مفنگی... دوست نداشتم 

اما همیشه ترسیدم دفاعم اینطور خطاب کند کسی را. 

باعث شود حسادتش تحریک شود سکوت میکردم. 

سرش را جلو آورد پیشانی اش را به پیشانی ام 

 چسباند. نوک بینی اش را به بینی ام زد.

_وقتی برای خواهرت ازم کمک خواستی... خودت 

هم تو شرایط خوبی نبودی... غرورت رو بخاطر 

 خواهرت کنار گذاشتی...
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 ی بهم فرصت دادی؟_میدونست

 ابروهام باال رفت.

 _نارملیا بهونه بود. 

چشم هام هم گرد شد. با انگشت شصتش روی چشم 

 چپم کشید. 

_میخواستم... برنامه داشتم... میخواستم زنم شی. فقط 

 خوش شانس بودم من. 

سرم را باال دادم واضح تر ببینمش. داشت باهام 

 شوخی میکرد. 

خاطر دک کردن نارملیا نیومدم _من نخواسته... ب

سمتت. من کی نارملیا رو آدم حساب کردم که 

 بخاطرش زن هم بگیرم!
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 باورم نمیشد...

_عقد کردیم... جلوم روسری سر نمیکردی، پیشم 

گرفتی... اسمم رو میگفتی... کامل... تو دیگه رو نمی

 اون پیک نیک...

 دلم میخواست چیزی بگم اما زبونم نمی چرخید...

 این حرفها...

_من همش ترسیدم نگاه، ترسیدم از سر ناچاری 

باشه، از سر جبران باشه... من... نمیخواستم بخاطر 

اینها باشه. اعتراف کردی... وقتی اعتراف کردی 

راحت شدم نگاه، دیگه بدون هیچ شرط و شروطی 

 ماله من بودی.

 باز سرش را جلو آورد لبم هایم را بوسید.



 

Romanzo_o 1921 

نیستم بذارم کسی دهنمو سرویس کنه، _من آدمی 

 فقط تویی...

حتی وسط ابراز عالقه اش هم باید فحش میداد. 

 خندیدم خنده ام را بوسید.

_من ناز کسی رو نمیکشم نگاه! فقط تویی... به حنا 

حسادت میکردی، من هیچ وقت غیر تو ناز کسی رو 

 نکشیدم. زن دیگه ای رو ندیدم... 

ره های اشکم ریخت روی چشم هام رو بستم، قط

 صورتم. 

 _هیچ وقت طالقت نمیدم این یادت نره.

نمیخواستمم جداشم نمیخواستم. بوسیدمش پس نزد 

او هم بوسید. نفسم را با خیال راحتی بیرون دادم... 
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خیلی راحت... خیلی سبک. روی سرم را بوسید و 

 چشم هایش را بست.

 _ آشتی کردین؟

 _قهر نبودیم.

نبودین. باز ادا در نیارین زود یه عروسی  _باشه قهر

 بگیرین برین سرخونه زندگیتون.

 _اتاقت رو ماله خودم کردم داری بیرونم میکنی؟

 _نه، لوس بودی و من خبر نداشتم.

 من لوس بودم؟!

 _سرکار نمیری؟

_روم نمیشه. میخوام به امیرمسعود بگم برم یه جا 

 دیگه برای کار.
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 کرد.نورا تک خنده ای 

_اگر امیرمسعود ادیب قبول کرد تو بری یه جا دیگه 

 کار کنی، به خدا موهام رو از ته میزنم.

 _چرا؟

 _چرا داره؟ واقعا شوهر خودت رو نشناختی؟

داشت دوربینش را تنظیم میکرد، میخواست مدل 

 جدید ناخن برای پیجش ضبط کند.

 _صورتم نمیفته؟

یبار بگو بیاد،  _نه، نمیفته. نترس، ماهی جون رو

 میدونی چقدر استقبال شد!

 _گذاشتی فیلمه رو؟

 _آره، راستی شوهرت پاچه ام رو گرفت.
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 _برای چی؟

 _گفت مادر من رو بازیچه ی بچه بازی هات نکن.

_ولی ماهی جون که اومده بود دیدن تو، حالش رو 

 گرفت گفت من میتونم برای خودم تصمیم بگیرم.

 انداختی؟_پس دعوا راه 

 _نه، ولی دیگه وقتشه یه فیلم دیگه بگیرم.

 _امیرمسعود...

_ماهی جون خودش راضی، به اون شوهر گردن 

 کلف...

صدای گوشیم اجازه نداد حرفش رو کامل کنه. 

 امیرمسعود بود.

 _میرم چای بریزم زود تموم کن.
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 _سالم.

 _چیو زود تموم کن؟

 _جواب سالم واجبه.

 واجبتره، چی رو زود تموم کن؟_جواب شوهرت 

_میخواست ناخنم رو الک بزنه، زنگ زدی، تلفن رو 

 میگه.

 _نشینی ازت فیلم بگیره بذاره.

 _میخواد فیلم میگیره، فقط دستهام.

_میره رو اعصاب من این خواهرت، دیدی با مادر 

 چیکار کرد؟
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 _ماهی جون راضی بود.
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 _چون راضی بوده...

 داره! کلی سرش گرم شد. _چه اشکالی

_به هرحال برای این زنگ نزدم. اکباتان کمک میخواد 

 از فردا بیا.

 _امیرمسعود.

 _چیه؟

 _چی میشه بگی جانم؟

 خندید.

 _جانم نگاه خانم؟ بگو؟

 لحنش مسخره بود! داشت مسخره ام میکرد. 

 _من... هیچی حضوری دیدمت میگم.
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دانشگاه هم برم، رسیدم _کارم زیاده نگاه، یه سر باید 

یمام دنبالت شام بریم بیرون نرسیدم فردا تو شرکت 

 صحبت میکنیم.

 _در مورد کاره!

 _چیزی شده؟

 _نگاه دیر شد، کار دارم!

نورا داشت عمدا بلند میگفت. دچرا اینقدر اذیت 

 میکرد امیرمسعود را!

_من میخوام تا شب با زنم حرف بزنم، ببینم چجوری 

 تموم کنه.میخواد 

 _امیرمسعود شب بیا صحبت کنیم لطفا.

 _باشه، میام دنبالت.
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خواست الک بزند حساس تر حاال برای مدلی که می

 بودم.

 _اول بگو چه شکلیه!

 _نگاه!

حق داشت او بهتر از من میدانست. باید عصبی اش 

 نمیکردم تا زحمت آرایشم را هم بکشد.

 داری میری سرقرار._آدم حس میکنه برای اولین بار 

گفت، هیجان زده بودم. البته قبال هم هیچ راست می

 گفت دنبالم نیامده بود که باهم برویم برای شام.

 _خوبم دیگه؟

نورا خندید و گفت خوبی. آرمان خیار با دست از 

 آشپزخانه بیرون آمد و سوتی با دیدنم زد.
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 _کجا؟

اول ازدواج _داره میره سر قرار. اینها برعکس کال، 

 کردن االن دارن میرن سر قرار.

 _خوش بگذره.

_مرسی، شام شما هم حاضره هرموقع گشنتون شد 

 بخورین.

 _سر قرارتم به فکر شام مایی؟

تماس امیرمسعود همان و با عجله سمت در رفتن 

همان. نورا دنبالم دوید و ادکلن گران قیمتش روی 

دهانم. در  دست و لباسم زد. قلبم داشت می آمد در

آسانسور چند بار در اینه خودم را نگاه کردم. در که 

باز شد، دستم را روی قلبم گذاشتم، چند نفس عمیق 

کشیدم و بیرون رفتم. از ماشین پیاده شده بود. 
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سیگارش را دستش دیدم. ترک نمیکرد این سیگار را. 

سیگار دست چپش بود پشت دست راستش را به 

تش را چند بار باال و سمت گونه اش برد و انگش

پایین کشید در آن حال سرش چرخید دم ورودی و با 

دیدنم صاف سر جایش ایستاد. صورتش کم کم 

دانم لبخندش از سر دوست داشتن بود یا خندید. نمی

 برای تمسخر.

 _خبریه؟

 _چرا؟

 _این همه خوشگل کردی.

 _نه همینجوری، نورا بیکار بود.

صورت تو کل فضلی  _نگو یه هفته دیگه قراره

 مجازی...
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 _نه!

انتظار تعریف بیشتر داشتم تا این گیر سه پیچش به 

کار نورا. از کنارش رد شدم و در ماشین نشستم. 

 پشت سرم او هم آمد.

_خبر میدادی اینقدر قراره به خودت برسی یه جای 

 خوب رزرو میکردم.

به خاطر او به خودم رسیده بودم نه جای خوب و 

 بدش.

 _مهم نیست.

اما بی توجه به حرفم گوشی را برداشت و با کسی 

پرسید برای امشب میز خالی تماس گرفت، داشت می

دارند یا نه! انگار جواب مثبت گرفته بود که با 

 رضایت ماشین را روشن کرد.
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 _همچنان معتقدم خواهرت خوب آرایش میکنه.

 _آره!

 _حیف کرد کارش رو با من ادامه نداد.

را که معتقد بود به نفعش هم شد، من هم از روی نو

خریدهایی که داشت میدیدم بیشتر از زمان کار در 

 شرکت امیرمسعود درآمد دارد.

 _راضیه خودش.

_یه مدت این فضا از مد افتاد بعدش میخواد چیکار 

 کنه؟

_نمیدونم! نورا لحظه رو زندگی میکنه، خیلی اهل 

 نیست.حساب و کتاب کردن برای آینده 
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دستم را در دستش گرفت، نگاهی سریع به صورتم 

 کرد.

_امشب رو ماهم راه خواهرت رو بریم، لحظه و شما 

 رو دریابیم نگاه خانم.

لبخندی زدم. رستوران خوشگلی بود، خوشحال بودم 

که جا داشتن. سر میز مکث کردم امیرمسعود صندلی 

رو برام بکشه اما بیخیال از حضورم رفت و نشست 

 روی صندلی.

 _نمیشینی؟

 خندیدم و سرم را تکان دادم.

 _چیه؟

 _هیچی؟
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مشکوک نگاهم کرد. بعد دستش را کشت کرد به 

 شوخی و آرام روی پیشانی اش زد.

 _دفعه ی بعدی، این دفعه محو زیباییت بودم.

 داشت اغراق میکرد.

 _نگفتی!

 _چیو؟

 _این افتخار رو مدیون چی ام؟

 _گفتم که...

 دستهایش را در هم گره زد روی میز گذاشت.

_باشه، انتخاب کن، و بگو در مورد کار میخواستی 

 چی بگی.

 دست به منو نزدم.
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_میخواستم بگم یه نفر دیگه رو برای کمک به آقای 

 اکباتان استخدام کنی.

 منو را رها کرد روی میز و نگاهم کرد.

 _دوست ندارم خونه دار باشی!

 نگفتم._نه این رو 

آبروی راستش رو باال داد. مثل کارآگاه پوآرو نگاهم 

 میکرد.

 _یه جا دیگه برم...

 _چی چی نفهمیدم...

 _خجالت میشم واقعا.

 _از چی؟

 _من همش نمیام دم به دقیقه مرخصی ام و...
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_نگاه چی تو صورت من میبینی که فکر میکنی اجازه 

 میدم؟

 _امیرمسعود...

النم بعد مدت ها باهم داریم وقت _خوشگل کردی، ا

میگذرونیم. به جای اینها میتونی چندتا جمله و حرف 

 عاشقانه بگی.

 حرف های عاشقانه را من باید میگفتم یا او!

 _من؟

راحت به صندلیش تکیه داد و کمی خفیف سرش را 

 تکان داد.

 _آره!

 _چی بگم؟
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_نمیدونم زن های مردم به شوهرشون چه حرف 

 عاشقانه ای میزنن.
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زن های مردم؟! شاید دوست دارم، شاید قربان صدقه 

رفتن... شاید همه ی اینها. هردویمان دوستت دارمی 

نثار هم کرده بودیم، اما همیشه در بحث بود، در یک 

کل کل، در یک تالش برای قانع کردن هم. دیدم 

دست گره کرده منتظر است. نگاهی به اطراف کردم، 

خودم را جلو بردم، تو هم تکرار کرد کارم را  کنی

جلوتر آمد. کمی برای گفتنش خجالت میکشیدم اما 

 شکی برای بیانش نداشتم. 

 _دوست دارم!
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جا خورد معلوم بود منتظر یک شوخی است نه یک 

 کش آمد. ابراز عالقه ی واقعی. آرام آرام لب های

م خان_چه خبره امشب! این دیگه انقالب نیست نگاه 

 تسونامی.

 لب هایم را روی هم فشار دادم.

 _من هم عاشق تسونامی.

لبخندی زدم. گفت اجازه بدهم شام را او انتخاب کند. 

فرقی نمیکرد خیلی برایم. سرم را تکان دادم. شام 

مفصلی سفارش داد، سر حال آمده بود. دم در دیدم 

کمی خسته است اما با خودخواهی برای وقت 

او نگفتم بماند برای شب دیگری اما االن گذراندن با 

انگار چند نوشابه ی انرژی زا را پشت سر هم خورده 

 بود.
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کمی از کباب توی بشقابش جدا کرد و در بشقاب من 

 گذاشت.

 _کافیه سیر شدم.

_شروع نکرده؟ و اینکه در مورد عروسی. دوست 

 داری کی و کجا باشه؟

نحوه ی  دوست داشتم هرچه زودتر پیشش باشم. 

عروسی مهم نبود. اما خب تا من میگفتم فرقی 

کند باز ممکن بود بخاطر تصمیم های او نمی

 سوتفاهم هایی برای من پیش بیاید.

 _ما مهمون های زیادی نداریم. اگه شما...

_تو بگو خودت چی دوست داری مهمونش مهم 

 نیست.
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 _عروسی بدون مهمون مگه میشه؟

ه اسمش بجای عروسی _مهم عروس عروسی، وگرن

 میذاشتن مهمونی.

 _گفتی میخواستی تو ویال باشه!

 _نتونستم عوضش کنم، اگه اونجا میخوای می...

 _نه چون گفتی...

 _تهران باشه!

 _ خب پس یه تاالری یه باغی همونجا باشه.

 گزینه ی دیگری وجود نداشت.

 _این هفته بریم نگاه کن ببین پسند میکنی.

 _باشه.

 _اتاق رو نمیخوای چیزیش. رو تغییر بدی؟
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تغییر داده بودیم کمی اما خب طوالنی شدن و این 

 فاصله....

 _دوباره؟

 _قبلی ها پا قدمش خوب نبود.

 _نه چه ربط...

_مثال تازه عروس و دومادیم، یه چیزهایی رو عوض 

کنیم. در مورد حال پذیرایی و آشپزخونه هم مادر 

ای میتونیم عوض کنیم. گفت هرچی رو که بخو

 هرجور که بخوای میتونیم بچینیم.

سلیقه ی ماهی جون زیبا بود، چیزی هم قرار بود 

تغییر کند من به سلیقه ی او بیشتر از سلیقه ی خودم 

 ایمان داشتم.
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 _نه نیازی نیست.

_گفتم بدونی، محدود نیستی به یه اتاق اونجا خونه 

 نی تغییر بدی.ی توا. هرجا هرچیزی رو بخوای میتو

شاید ماهی جون گفته بود این حرفها را. اما به هرحال 

 برایم شیرین بود شنیدنش از امیرمسعود.

 _باشه.

 _خونه لباس داری؟

 _چه لباسی؟

_تو خونه خودمون، شب بریم پیش من، صبح باهم 

 میریم سر کار.

 _امیرمسعود!

 بی توجه به اینکه چرا خطابش کردم ادامه داد. 
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_اگه چیزی نیست بریم االن بردار، صبح وقت 

 نمیکنم.

 _نمیخوای گوش...

_نگاه شرکت من مونده، پیش من مونده و تو میری 

یه جا دیگه کار کنی، فکر نمیکنی تو دنیای کاری 

 چقدر حرف برام در میاد.

 _کی چه میدونه من زن توام.

 _اهان، خانم قصد دارن اینم قایم کنن.

 دید..د جمله ها را میچرا فقط وجه ب

 _چرا فقط برداشت منفی میکنی؟

 _تو یه برداشت مثبت نشونم بده؟
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_من بخاطر توام میگم، خب... میگن چون زنشه 

 کاریش نداره چطور...

_دقیقا چون زنمی هر وقت خواستی میای هروقت 

کنم خواستی نمیای. به چشم کارمندم به تو نگاه نمی

نت اینطوری میره میاد و من که یکی بخواد بگه چرا ز

 نه!

 _تو فضای کا..

_این دیگه به تو ربطی نداره بقیه اونقدر خوش 

 شانس نبودن که زن من بشن!
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 _من جدی ام.

 _مگه من شوخی میکنم؟



 

Romanzo_o 1945 

 ..._امیرمسعود روم نمی

 _نگاه...

 جلوتر اومد.

_میدونی کی میتونی بری جای دیگه کار کنی؟ حاال 

 شرط و شرایطی.اونم به 

سوالی نگاهش کردم. بلند شد به سمتم اومد دستش 

را دراز کرد گرفتم، از روی صندلی بلند شدم. سرش 

 را نزدیک گوشم آورد.

_بعد مرگ من، تازه اگر تو وصیت نامه ام ننوشته 

 باشم که...

 دلخور سرم را عقب کشیدم. 

 _خدانکنه، این چه حرفیه.
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ی خوشگلشه که با این همه  _خدا نمیکنه، فعال بنده

 خوشگلی میرینه به من.

 دستم را گرفت به سمت در رفتیم. آرام گفتم.

_تو من رو در نظر نمیگیری، دوست ندارم کسی دید 

 بدی داش...

_نگاه زن منی، دید بقیه میشه اینکه بگن چون زنشه، 

منم میگم اره دقیقا چون زنمه، دید بد یعنی زن من 

 بودن.

 سفسطه میکرد که من بیخیال بشوم.داشت 

_نمیخوای کار کنی فدای سرت، اما که چی؟ صبح تا 

 شب تو خونه بمونی که چی بشه؟
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سرم را تکان دادم و در ماشین را باز کردم و خیلی 

محکم بستم، درواقع ناخودآگاه خیلی محکم بسته شد 

 قصدم این نبود.

 _سر این در خالی نکن حرصت رو!

 فکر کند عمدا کوبیدم.اجازه دادم 

 _نگفتی لباس داری یانه؟ 

 _مرغ همسایه یا پا داره؟

 _من با مرغ بقیه کاری ندارم، زن من یه جا داره!

رو گرفتم، او ماشین را روشن کرد. من فقط خجالت 

 میکشیدم. 

 _خواهرت در مورد مسیح چیزی نگفته؟

 _مسیح؟
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 _آره.

 خیلی نگران پرسیدم. 

 _چیزی شده؟

 _از زنش جدا شده.

 دستم به سمت دهانم رفت.

 _چرا؟

 پیشانی اش را خاراند.

_اختالف داشتن کم و زیاد اما بچه اومد خواستن 

 امتحان کنن نشد.

 _چرا بیاد سراغ نورا... نکنه...

_بخاطر همون نکنه میگم. بگو حواسش باشه اگر 

 سمتش رفت بهم خبر بده و اینکه...
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گشت شصتش شقیقه اش رو دوباره با پشت ان

 خاروند.

 _چیزی شده؟

 _نه، ولی بگو خر نشه دوباره باهاش وارد رابطه بشه.

 _همچین کاری می...

 _از اون خواهر تو هیچی بعید نیست.

گفت... حس نکرده بودم کسی تو شاید راست می

زندگی نورا باشه. اما خب وقتی با مسیح هم دوست 

نکرده بودم. نفهمیده شده بود هم باز چیزی حس 

بودم.... دلشوره همه ی وجودم را گرفت. حتی 

نفهمیدم کی از ماشین پیاده شدم، کی تا اتاق رفتیم، 

 کی اون وسط هاج و واج ایستاده بودم.
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 _میخوای سرپا بخوابی ؟

 _تو چیزی شنیدی؟

 _در مورد؟

 _نورا... یعنی باهاش...

و دارم  _من فقط یکم زودتر از طالقش خبر دارم

 هشدار میدم.

هشدار چه فایده ای داشت وقتی نورا ذره ای حرف 

 گوش کن نبود.

 _نورا حرف گوش میده؟

به سمتم اومد، گره روسریم را باز کرد، سرش داد 

روی زمین. سرش را خم کرد و گردنم را بوسید. 

 ناخودآگاه چشم هایم را بستم.
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 _خواهرش هم دست کمی ازش نداره.

فتم من... اما امیرمسعود در یه خلسه ی با تعجب گ

 دیگه بود که توجهی به حرفم بکند.

 _خیلی خوشگلی.

 لبخند زدم و کف دستم را روی گونه اش گذاشتم.

 _تو رستوران یه چیزی گفتی...

داشت دکمه های مانتوم رل باز میکرد گفتم چی؟ 

 خواستم خودم باز کنم اما اجازه نداد.

 گفتی..._یه جمله ای 

لبه های مانتو را با دو دستش نگه داشت و من را 

 محکم سمت خودش کشید، چیزی نمانده بود بیفتم.

 _در مورد چی؟
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_وقتی به یکی دیگه فکر کنی نتیجه اش این میشه 

 یادت نمیاد.

مانتو را در آورد. جلو جلو آمد میخواست ببوسه اما 

 عقب عقب رفتم.

 _اگه بگم...

 تاد. خنده اش گرفته بود. مکث کرد ایس

 _چیزی که میخوای به شرط کارم باشه؟

خنده رفت... اخم کرد اما هیچ چیز نگفت، پیراهنش 

 را از تن کشید به سمت تخت رفت و دراز کشید.

 _امیرمسعود؟

 جواب نداد، به سمتش رفتم. 

 _واقعا؟
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 مچم رو گرفت و کشید، افتادم رویش.

نزدیک شدم... نمیگم نیازی _میدونی هربار که بهت 

توش نیست اما دلیل اولش نیست، پس فکر نکن با 

 این میتونی باج بگیری.

 _باج نیست فقط... شوخی کردم.

_در مورد کار جهان کن فیکون بشه هم نظرم عوض 

 نمیشه.

 _باشه!

 خواستم بلند شم اما اجازه نداد. نگاهم میکرد. 

 _دوست دارم.

داند چطور شکفت، چطور یصورت آویزانم خدا م

طراوت گرفت. لب هایم کش رفتنش دست من نبود، 
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ستاره باران شدن چشم هایم دست من نبود... هیچ 

وقت اینطور نگفته بود، یکبار وسط دعوا یکبار موقع 

 داد و بیداد گفته بود.

 _چی؟

 بینی ام را کشید.

 _شنیدی.

 آرام هولم داد روی تخت.

 _بخواب.

واست کار دیگری کند االن دستور خواب خاو که می

 میداد؟

 _بخوابم واقعا؟

 _بخواب واقعا!
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 _من شوخی کردم.

نیم رخش را برگرداند سمت من. سرش را جلو کشید 

 و بینی اش را به نوک بینی ام چسباند.

_اگر نزدیکت شدم خواستم بهت بفهمونم میخوامت، 

 دوست دارم. دیگه سهم امشب رو لفظی گفتم.

هر بار... هرباری که.... خندیدم واقعا سرخوشانه 

خندیدم و بوسیدمش. محال بود امشب من بیخیال 

چیزی بشوم. پهلوم رو گرفت عقب بروم اما نرفتم. 

دوباره تنم رو رویش کشیدم و روی شکمش نشستم. 

پیراهنم را خودم در آوردم داشت با لبخند نگاه میکرد، 

سیدم. شب جلو رفتم و لبش را بوسیدم و بو

عروسی... امشب برایم همان بود...گفته بود دوستم 
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دارد...زل زده بود به چشم هایم و گفته بود دوستم 

 دارد.
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دستش را روی پاهایم گذاشت، لمس کرد و باال برد، 

روی پهلوهایم مکث کرد. داشتیم نگاه میکردیم بهم. 

میدانست خوب میدانست چه میخواهم... اما در ذهن 

 گذشت من نظری نداشتم.میچه 

 _نمیخوای؟

 _بیشتر از هر وقتی.

 _پس؟

 _صبح نمیخوام دیر کنی برای کار.
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میخواست اذیت کند به تالفی؟ ساعت کنار میزش را 

دست بردم و برداشتم و کوکش کردم. بلند خندید 

دوباره پهلویم را گرفت، بلندم کرد و جاهایمان را 

بدنم تکیه داد با عوض کرد، دست راستش را کنار 

دست چپ داشت دکمه و زیپ شلوارش را باز 

 میکرد.

 _دیگه وقتی زنم اینقدر مشتاق، جا داره بگم نه؟

چشمی برایش چرخاندم و گفتم اگر نمیخوای مجبور 

نیستی؟ اما جوابم نزدیک شدنش بود... معموال اینقدر 

زود اینکار را نمیکرد... کمی زمان تا آماده شوم. اما 

 تقصیر من بود... 

_ _ _ 

 _خوش اومدی نگاه جون.



 

Romanzo_o 1958 

 _ممنون، خوبین؟

جلو اومد و روبوسی کرد. نگاهی به امیرمسعود کرد و 

 فت.گ

 _ پس باالخره آوردیش.

امیرمسعود نگاهی به من کرد سری تکان داد و رفت 

به سمت اتاقش... امروز... از صبح حس میکردم جور 

کند. خیلی عاشقانه... شاید تاثیر دیگری نگاهم می

 دوستت دارمی بود که شنیده بودم.

خیلی خجالت زده و معذب پیش اکباتان رفتم. اما 

مثل همیشه. این بشر خونسردی  عادی برخورد کرد

اش را هیچ وقت از دست نمیداد من شاهد خصوصی 

ترین اتفاق زندگی اش هم بودن اما باز او خونسرد 

بود... هرچند خبر هم نداشت. کارهایش را ریخت 
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سرم. در واقعا تمام نکرده بود در این مدت. حجم 

کارها آنقدر زیاد بود که وقت نکردم بروم برایم خودم 

 یی بریزم.چا

 _کدومشون رو اول بزنم؟

 _تموم شد؟

 _بله.

 _اول حقوق هارو بزن، عقب افتاده.

توانستم بروم و یک چای سرم را تکان دادم. کاش می

برای خودم بریزم. اما میترسیدم بگوید یک ماه نبودی 

حاال فکر و ذکرت چای است؟! گوشیم زنگ زد 

 دانم چرا دلم ریخت.آرمان بود، نمی

 جانم چیشده؟_
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 _سالم، هیچی! زنگ زدم حال احوال.

 نفسم را بیرون دادم.

 _خوبم تو خوبی عزیزم؟

 _عزیزت کیه؟

صدای امیرمسعود بود، سرم را چرخاندم، دم در بود. 

دست تا کرده بود داشت نگاه میکرد! چپ چپ 

 نگاهش کردم، جلوی اکباتان چه حرفی بود؟!

 _خوبم، آبجی.

 _جان؟

امیرمسعود به سمتم آمد گوشی رو گرفت و چرخاند 

نگاهی به صفحه کرد و دوباره گذاشت روی گوشم. 
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از آن طرف آرمان حرفش را میگفت اما متوجه نشدم 

 به لطف امیرمسعود. زل زده به من گفت.

 _مهیار وقت ناهار نمیخوای بری؟

لبم را گاز گرفتم! آرمان زنگ زده بود اجازه بگیرد 

! نفهمیدم چه گفتم. حتی امیرمسعود گوشی برود سفر

خواهد بکند مزاحم زن را گرفت و گفت هرکاری می

 او نشود.

 _چیکار میکنی؟

_از صبح شما اومدی یه سر به من بزنی. یه عزیزم 

 خرج کنی؟

 _حسودی میکنی؟

 _نکنم؟
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 سرش جلوتر اومد. لبخند زدم، لبخندم رو بوسید.

 سرت؟_این بیشرف کلی کار ریخته 

 _من نبودم اون تقصیری نداره.

دستش را زیر بغلم برد از روی صندلی بلندم کرد و 

 روی میز نشاندم.

 _بهش گفته بودم یهو نریزه سرت. خیلی الغر شدی...

 اره خیلی زیاد.

 _دیشب میترسیدم هر آن یه جات آسیب ببینه.

لبخند خجولی از یادآوری دیشب زدم. عمدا میگفت 

م. دستش را به سمت پاهایم برد باز کرد و مطمئن بود

برد پشت بدنش گفتم کسی می آید اما جمله را کامل 

نگفته بودم که کسی در را باز کرد و گفت مهیار! 
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میخواستم از خجالت بمیرم، امیرواال بود. با دیدن مان 

در آن وضعیت با خنده گفت ببخشید و زود در را 

اد و ا بیرون دبست. امیرمسعود با عصبانیت نفسش ر

فاصله گرفت. از روی میز پایین آمدم، حس کردم 

 فشار افتاد، روی صندلی نشستم.

 _آبرومون رفت. وای!

 _بریم ناهار بخوریم.

 _من نمیام.

 _نگاه !

 چرا از من عصبانی بود؟! چرا سر من داد میزد؟!
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_دوست ندارم اینقدر خجالتی باشی، اون بود که 

تو. االن از کی و چی خجالت بدون در زدن اومد 

 میکشی؟

جای من نبود که بداند. بی هیچ حرفی راه افتادم برای 

ناهار بروم. داد زده بود و من ناراحت شده بودم. 

 خواست دستم را در دستش بگیرد اجازه ندادم!
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 نشستم. تقریبا همیشه کنارزشت بود اگر کنارش نمی

ناهار نخوریم. مهیار هم بودیم مگر اینکه در یک زمان 

هم در سالن غذا خوری بود، تا نگاهش به من می 

افتاد لبخند میزد؟! حاال لبخنده اش چه معنی داشت 

دانم، فعال از دست امیرمسعود عصبانی بودم نمی

 قدرت درکش را نداشتم.
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 _بخور!

نگاهش نکردم. دستش را از زیر میز روی ران پایم 

واستم پام رو گذاشت و نیشگون ریزی گرفت. خ

زد بکشم اما با دستش کامل گرفت! دادش را می

عصبانی میشد بعدش نمیدانست چطور باید 

عذرخواهی کند. فقط کمی اگر رعایت میکرد همان 

ابتدا این اتفاق هم. نمی افتاد. اما این عصبانیت در 

وجود او بود یا نمیتوانست کنار بگذارد یا نمیخواست 

 کنار بگذارد.

رد. را بخو شق شدم تا بیخیال شود و غذایدست به قا

گذاشت. اما این را از غذای خودش در بشقاب من می

توانستم انجام دهم. هرچه که گذاشت را به که می

گوشه ای هول دادم، چند قاشق بیشتر هم نخوردم، 
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کار را بهانه کردم و از سر میز بلند شدم. خدارا شکر 

 که دنبالم نیامد.

پیش بردن کارها اضافه کار بمانم.  مجبور شدم برای

اینکه امیرمسعود دنبالم نیامده بود یعنی خبر داشت 

 مانده ام و منتظر من بود.

 _خوبه گفتم کار نریز سرش.

 حالل زاده بود...

اکباتان : من گفتم بمونه فردا خودشون خواستن 

 بمونن انجام بدن.

 _بقیه اش بمونه نگاه، بریم!

هش کردم. جواب ندادم اما از گوشه چشمم نگا

جوری خودم را نشان دادم که دارم جمع میکنم 
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وسائلم را به سمت میز اکباتان رفت و مشغول 

 صحبت شد.

بلند که شدم یک اوکی به او گفت و به سمت من 

 قدم برداشت.

 _تا کی میخوای قهر باشی؟

 _تاکی میخوای سرم داد بزنی؟

 _از دست امیرواال...

 امیرواالم؟_من شبیه 

 لبخندی زد.

 _من رو برسون خونه.

 _نمیای...

 _نه. 
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 !_نگاه

_آره میدونم باید به داد زدن تو عادت کنم، اما االن 

 میخوام برم با نورا صحبت کنم.

 _نگفتم به داد زدنم عادت کن.

 _تالشی هم برای کنترلش نشون نمیدی!

یگر واستم دواقعا نشان نمیداد... سر اتفاق... حتی نمیخ

 به آن موضوع فکر کنم.

_بریم چندتا تخت و وسائل ببین بعد میرسونمت 

 خونه.

خسته بودم اما اگر میگفتم نه فکر میکرد لجبازی 

میکنم، هرچند که خودش به زیباترین صورت حرفم 

رو نشنیده گرفت و چیزی نگفت. از نظرم نیازی هم 
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ر بخاط به تغییر دادن چیزی نبود... نمیدانم اصرارش

سرحال آوردن من بود یا از تختی که خریده بودیم 

 خوشش نمی آمد.

 _از اینها هم بگیریم؟ جا میشه تو اتاق؟

 _جا میشه. الزمه؟

_این همه که تو قهر میکنی چند وقت دیگه تو تخت 

 رام نمیدی، حداقل این باشه رو صندلی بخوابم.

 چقدر هم که او جا میشد روی آن مبل.

متناسب با قدت سفارش بده این برای تو _پس 

 کوچیکه.

شاید منتظر بود بگم نه این چه حرفیه؟! اما جدی 

جدی خرید آن تک مبل را! رفت برای حساب و 
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کتاب و آدرس دادن تا فردا بفرستند، چشمم به یک 

 ساعت رومیزی خورد، خیلی زیبا بود.

 _امیرمسعود!

ت بسرش برگشت سمت من داشت با فروشنده صح

 کرد، به سمتم آمد.می

 _چرا اینجوری میکنی؟

 داشت عجیب نگاه میکرد.

 _هیچی، چیزی پسندیدی؟

 _این ساعت رو برای ماهی جون بگیریم؟

 _باشه، یکی هم برای اتاق خودمون انتخاب کن.
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برای اتاق خودمان نمیشد ساعت رومیزی انتخاب 

نگاه کرد، باید دیواری انتخاب میشد. من ساعت هارا 

 میکردم او من را.

 _چیزی شده؟

جوابم رو نداد حساب کرد، دستم رو توی دستش 

 گرفت و تا ماشین رفتیم.

 _اولین بار بود اونقدر بلند صدام میکردی.

 با حیرت نگاهش کردم! یعنی نباید صداش میزدم؟

 _نباید صدا م...

 _نه.

 _پس...

 _هیچی بریم.
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دوباره پرسیدم که صدا کردنم دم در قبل از پیاده شدن 

 چه اشکالی داشت.

 _من نگفتم اشکالی داشت.

 _پس؟

 نگاهم کرد، کمی همانطور خیره خیره نگاه کرد.

 _دلم رو لرزوند.

بوم! یک چیزی در وجودم افتاد. چرا تو لحظه هم 

 میتونست درد باشه، هم درمان؟!

_ _ _ _ 

ر مسیح خب کشید، باورم نمیشد. نورا ازمغزم سوت می

داشت... از کسی که بخاطرش من حاضر شدم ازدواج 

کنم، تا یه مرد مراقبمون باشه. من خدارو برای داشتن 
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امیرمسعود شکر میکردم اما من قمار کرده بودم. به 

خاطر خواهرم. دلیل اصلیش اون بود و حاال چیزهایی 

که اول با انکار شروع شد و بعد گفت میدونه. برای 

و زندگیم میخواستم یه نفر رو بزنم. نورا به اولین بار ت

حدی دیوانه ام کرده بود که واقعا دلم میخواست 

 بزنمش.

 _نورا میفهمی؟

_چته نگاه؟ من گفتم خبر دارم، نگفتم باهاش رابطه 

 دارم.

_اگر چیزی بینتون نیست چرا خبر داری؟ تو که 

 شماره ات رو هم عوض کردی.

 _تو اینستا پیام داد.
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ید جواب میدادی؟ امیرمسعود حتما فهمیده که _با

 بهم گفت.

_چون احمق رفته پیش امیرمسعود گفته بیا فامیل 

 شیم.

خنده ام کامال هیستریک و عصبی بود. همین یک 

 کارمان مانده بود.

 _نورا!

 _اون گفته نه من.

 _جواب تو؟

 _من... هنوز...

 _یادت نیست باهات چیکار کرد؟ تو هنوز چی؟



 

Romanzo_o 1975 

_امیرمسعود هم باعث شد بچه ی تو بیفته. االن چی؟ 

 چیشد؟

یک چیز بود؟! با این جمله اش واقعا میخواستم سرم 

را بکوبم به دیوار. کیفم را برداشتم به اتاق آرمان رفتم 

 و در را بستم.
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شماره ی امیرمسعود را گرفتم. واقعا عصبانی بودم. 

مکن با نورا دعوا ماندم به بدترین شکل ماگر آنجا می

 میکردم.

_باورت میشه؟ باورم نمیشه امیرمسعود چطور 

 میتونه... دارم دیوونه میشم.

 _باشه آروم باش.
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 _چطوری آروم باشم؟ چرا نگفتی باهات حرف زده؟

 _چه فرقی میکرد ؟!

 دانم.نمی

_من چیکار کنم؟ من... من بخاطر نورا... از ترس 

جبور شدم ازدواج کنم... اینکه اتفاقی براش بیفته م

 اونم...

 داشتم چه میگفتم؟

 _میگفتی؟ خب اونم؟

_امیرمسعود من... منظورم االن نیست... ما... خب... 

 تو شرایط خوبی عقد نکردیم.

 منظور بدی نداشتم. اما نباید میگفتم.

 _که اینطور.



 

Romanzo_o 1977 

ما که چیزی را از هم پنهان نکرده بودیم. اما خب... 

مهمتری مطرح بود... احساس. کمی حق  االن پای چیز

داشت ناراحت شود... ازدواجم به دل نبود. اما االن که 

برای او میمیردم بهتر بود چیزی در مورد آن روزها 

نگویم. حاال که او گفته بود از اول به من بی میل 

 نبوده.

گوشی رو قطع کرده بود. زنگ زدم اما جواب نداد. 

بیرون رفتم همان لحظه آرمان  بخاطر نورا... از اتاق که

 در را باز کرد.

 _سالم، چیزی شده؟

 تا صبح طاقت نمی آوردم قهر باشد.

 _من رو میرسونی تا خونه ی امیرمسعود؟

 _چیزی شده؟
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 _نه، بخاطر خرابکاری نورا خانم...

 ادامه ندادم.

_من رو قاطی کارها و زندگی خودت نکن نگاه این 

 هزار بار.

ه او روسری ام را دوباره سر کردم. حتی بی توجه ب

مانتوام را از تنم بیرون نیاورده بودم. از صبح عرق 

کرده بودم میخواستم دوشی بگیرم که فرصت نشد. 

برای آرمان هم تعریف کردم. خبر نداشت. بدتر از 

دانستم برسد خانه با نو ا من... عصبانی تر از من... می

ورا کمترین حقی دعوا خواهند کرد اما این بار ن

 نداشت...

 _بیدارن االن؟
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بود، اما کلید داشتم، همان باری که حنا در  14نزدیک 

را به روی من و نورا باز نکرده بود، یکی دو روز 

بعدش امیرمسعود کلید داد. آرمان تا بروم داخل خانه 

 منتظر ماند.

چراغها خاموش بودند. احتماال همه خواب بودند، 

میرمسعود بیدار باشد و بخاطر من فقط دعا کردم ا

بیدار نشود. طبقه ی باال که رفتم از اتاق صدایی 

در  دلیل. آرام به سمتشنیدم. استرس گرفتم خیلی بی

اتاقش رفتم ، آرام باز کردم اما... من... مردم... نفس 

کشیدن... زندگی کردن را فراموش کردم. امیرمسعود 

د. دستش روی روبه رویم بود اما یک زن بینمان بو

قفسه ی سینه ی امیرمسعود بود، داشتند همدیگر را 

 میبوسیدند؟!
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همان لحظه زن را هول داد، من را دید. من اصال مگر 

 زنده بودم که ببیند.

 _نگاه!

زن... نارملیا بود... روی صورتم یک خیسی حس 

میکردم. اشک هایم بود؟ امیرمسعود به سمتم آمد 

 خیلی ناخودآگاه بود.عقب پریدم ناخودآگاه، 

 _نگاه، نگاه!

دستش را دراز کرد جیغ زدم خیلی بلند جیغ زدم. 

دستش را باال برد اما من نتوانستم جلوی جیغ هایم را 

بگیرم. دستش را روی دهانم گذاشت. گاز گرفتم اما 

 برنداشت.

_گوش کن، آروم آروم... نگاه...  چیزی که دیدی 

 نیست. آروم باش. آروم باش.
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نفس کم آوردم شروع کردم به زور و بلند بلند نفس 

کشیدن... چرا زندگی ام یک روز آرام نداشت؟ چرا 

 خوشی برای من تعریف نشده بود....

نارملیا عشق اول او بود... با من ازدواج کرد او را دور 

کند، حسی به ا  داشت، به هم؟! چرا... چرا اینقدر 

شدم، میدیدم و پست... چرا.... از روی زمین بلند 

 حس نمیکردم... حس میکردم و نمیدیدم.

 _چیزیش بشه زنده ات نمیذارم.

میخواستم بذارتم زمین اما نذاشت. بلندتر از قبل داد 

 زد سرش.

 _گمشو بیرون زنیکه هرزه.
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داخل برد، داخل اتاق نمیخواستم بروم. دیدم به حمام 

خواست از جانم؟ چه رفت نمیخواستم. که می

 ست؟میخوا

 دوش را دستش گرفت و آب سرد را به صورتم زد.

 _ولم کن...

نالیدم... چقدر دلم برایم خودم سوخت. من... طاقت 

نیاورده بودم... میخواستم بمیرم.... دیگر زندگی کردن 

 ارزشی داشت؟ نه... نداشت.

 _نگاه، نگاه نگام کن؟

 داد زد.

تو  میکردم،_زنیکه یهو اومد تو اتاقم داشتم بیرونش 

 رسیدی.
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 با بوسه بیرونش میکرد.

_ولم کن، دروغگو... میخوام... بمیرم. میفهمی؟ 

 میخوام بمیرم.

_تو غلط میکنی میخوای بمیری. نگاه میگم پرید 

 جلوم، داشتم بیرون میکردم...

مشت زدن، جلویم را نگرفت، چند بار پشت سر هم 

تم دسمشت حواله ی قفسه ی سینه اش کردم تااینکه 

 را گرفتم و بغلم کرد.

 _داشتم بیرونش میکردم. نگاه...

رسید خودش کنار رفت. محال هولش دادم، زورم نمی

 بود من زورم برسد.
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همه ی وجودم حتی تک تک بخش های داخلی بدنم 

داشت میلرزید. چرا؟! عاشق شده بودم...این بود 

جواب عاشقی؟ بغلم کرد نمیخواستم. نمیخواستم 

باشد بلند بلند گریه میکردم و جیغ میزدم... و نزدیکم 

 دیگر نفهمیدم چه شد...

چشم که باز کردم خودم را روی تخت حس کردم، 

سرمی دستم بود. سرم احساس سنگینی میکرد. اتاق 

امیرمسعود بود چند ثانیه ای طول کشید مغزم دستور 

 بدهد تا بفهمم چرا اینجام و چه شده است.

 _بیدار شدی؟

خودش بود. چشم هایم را بستم تا نشونم. اما  صدای

 نمیشد.

 _نگاه!
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چرا هنوز هم از شنیدن صدایش دلم میلرزید... چرا؟ 

او... مگر خیانت ندیده بود. مگر نمیدانست چه حس 

بدی دارد؟ بدونم واکنشی نشان نمیداد آرام بخش 

تزریق شده بود یا شاید... شاید جسمم دیگر توانایی 

  را نداشت که واکنشی نشان دهد.اش 

 _نگاه نگام نمیکنی؟

 _تنهام بذار.

 _نمیشه سرم منم وصله!
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به او هم سرم زده بودند؟ چرا؟ نگاه کردم راست 

میگفت. دو سرم آویزان بود یکی به دست او وصل 

  بود دیگری من.

  _خوبی؟

چشم گرفتم. صدای در را شنیدم و بعد صدای 

  امیرواال.

 حظه مارو تنها میذاری._چند ل

من هم دراز کشیده بودم و همینکه چشم هایم بسته 

  بود بدون شک منظورش به امیرمسعود بود.

 _برو بیرون نه حوصله ی تو رو دارم نه او زنیک...

_چند دقیقه من رو تنها بذار. میخوای نگاه هم مثل 

من زندگی کنه؟ تا آخر عمر نتونه از شوهرش چشم 
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نمیتونه بهش اعتماد کنه؟ این رو بگیره چون 

 میخوای؟

جوابی از امیرمسعود نشنیدم. اما باز و بسته شدن در 

  یعنی اینکه رفته بود.

 _میدونم بیداری.

چشم باز کردم... نگاهش کردم باالی سرم داشت 

  نگاهم میکرد چقدر ... درمونده به نظر میرسید.

 _نمیدونم چی دیدی!

 م رو با درد بستم.تا این رو گفت چشم ها

_اما باور نکن! امیرمسعود من نیست. اون... اون 

  خیانت نمیکنه.
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میخواست با این جمله باور کنم؟ و همه چی تموم 

 بشه؟

_نارملیا رو از روزی که دیده بودم ازش خوشم اومده 

بود. نمیدونستم تو زندگی امیرمسعوده! با منم تیک 

رفیش کرد. نتونستم میزد! تا اینکه یه روز آورد و مع

نتونستم چیزی بگم... نتونستم بگم این زن برای تو 

نیست مناسب تو نیست. هرچی میگفتم مینوشتن به 

پای حسادت اما... کاش میگفتم و فقط فکر میکردن 

 من حسودم!

 اینها چه به درد من میخورد وقتی...

 _امیرمسعود یه بار عاشق شده.

 با من کار...آره و با همون عشث افسانه ای 

  _عاشق تو.
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  نگاهش کردم و پوزخندی زدم.

_میخندی؟ نمیدونم رابطه اتون چه شکلی اما وقتی 

در مورد من و نارملیا فهمید... حتی یه سیلی هم نزد 

تو صورتم . حتی یه تف هم نکرد. اما االن اومدم 

میدونی تو چه حالی پیداتون کردم؟ به زور گذاشت 

از هوش میرفت. اما نگران تو بهش سرم بزنن داشت 

  بود.

 بخاطر کاری بود که...

_من نیومدم برای چیزی قانعت کنم. اما من زنم رو 

میشناسم او یه مدوساست! شاید دست خودش هم 

نیست. اما ... شاید بگی بی غیرتم. شاید بگی... اما من 

حتی از نارملیا نپرسیدم چیشده. یه کلمه از حرفهاش 

 چه راستش چه دروغش...رو باور ندارم 
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از روی صندلی که چند دقیقه پیش امیرمسعود روی 

آن نشسته بود و او وسط حرفهایش جایش را گرفته 

  بود بلند شد.

_بهش اعتماد نکن. اون... هیچ زنی رو اندازه ی تو 

دوست نداشته. بخاطر تو حنا و ماه بانو رو فرستاد ، 

همراه مامانم بود. ماه بانو سالهای سال بود دوست و 

 اما بخاطر تو چشم بست به این...

االن هیچ چیز و هیچ کس نمیتوانست من را قانع کند. 

نیازی هم نداشتم. چطور میتوانستم چیزی که دیده 

بودم را نا دیده بگیرم؟ انگار نه انگار؟ به همین 

راحتی... امیرمسعود هنوز به اتاق برنگشته بود نمیدانم 

  م هایم سنگین شد.چرا اما باز چش
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چشم باز کردم... صبح شده بود. نمیدانم کسی در اتاق 

بود یا نهاما دیگر سوزنی در دستم نبود. سرجایم 

نشستم و چشمم به هیکل بزرگ امیمرمسعور اقتاد که 

روی همان صندلی کنار تخت به خواب رفته بود. 

نمیدانم از نگاه خیره ی من بود یا خودش بود که 

  با دیدنم سریع از جایش پرید.بیدار شد. 

 _بیدار شدی؟ خوبی؟

خوب؟ نبودم. احساس زنده بودن نمیکردم که حاال 

 احساس خوب بودن کنم.

 _نگاه!

 _به آرمان بگو بیاد دنبالم.

 _نگاه!
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  _گوشیم رو بده خودم زنگ بزنم.

 _جایی نمیری تا حرفم رو باور نکنی جایی نمیری.

این رو که داشتی یه زن  _چی رو باور کنم؟ هان؟

 دیگ...

چشم هایم را لحظه ای بستم اشک ها گلوله گلوله 

  ریخت روی صورتم.

 _اونم زنی که عاشقش ب...

بازوم رو کشید دردم اومد. اما توجهی نکرد اون سرپا 

  بود من نشسته.

_من عاشق اون... نگاه! یبار دیگه میگم اومد تو اتاقم 

م بیرونش کنم داشتیم داد و در اتاق رو بست بلند شد

بیداد میکردیم که یهو من رو بوسید تو اون لحظه 
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اومدی تو ... بقیه اش رو هم دیدی. هرچیزیکه دیدی 

 غیر این نیست.

ماهی جون هم با ناراحتی تمام با من صحبت کرده 

بود و با آمدن آرمان راهی ام کرده بود به خانه ی 

  خودمان.

 _ یه چیزی بخور.

 خوردم در این عزایی که گرفته بودم.چی می

 _میخوای چیکار کنی؟

 چه کاری از دستم بر می آمد.

 _رفتی تو اتاق داشتن قشنگ همدیگه رو میبوسیدن؟

نه اینطور نبود. صدای یک زن را شنیدم و در را باز 

  کردم... بعدش امیرمسعود هولش داد.
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 _نگاه!

 _نه هولش داد بعد من رو دید.

  واقعا نارملیا..._یعنی 

در تمام این مدت من از امیرمسعود چیزی ندیده 

بودم. امیرواال دم در گفته بود اگر امیرمسعود 

میخواست همچین کاری بکند این همه سال فرصت 

داشت. حتی شده بخاطر انتقام گرفتن از او هم 

میتوانست این کار را بکند گفت مطمئن است نارملیا 

  نه نمی آورد.

 ه امیرمسعود شک داری؟_تو ب
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Romanzo_o 1995 

هیچ وقت نداشتم. اما چیزی که دیده بودم را هم 

 نمیتوانستم نادیده بگیرم.

 _اونها خونشون دوربین داره، اتاق خواب ها نداره؟

اتاق امیرمسعود نداشت این را میدانستم! اصال مگر 

  میشد در آن اتاق دوربین گذاشت!

 _کیه؟

  _حتما آرمانه.

و به سمت در رفت با آرمان دوتایی بلند شد 

 برگشتند. دست آرمان ظرف غذا بود!

 _چه خوب خریدی.

 به سمتم آمد و روی سرم را بوسید.

  _خوبی آبجی؟



 

Romanzo_o 1996 

  _خوبم.

من چیزی نگفته بودم اما به این چشم ها نمی آمد 

  بیخبر باشد.

 _تو خوبی؟

 نورا رفته بود آشپزخانه و قاشق آورده بود.

باشه زندگی به این خوبی هر لحظه یه  _چرا بد

تراژدی جدید داریم. میشینیم غش غش میخندیم به 

این همه خوشی تو زندگیمون. حاال این جدیده رو 

 هم بشنوه م...

 _میدونم!

دراز کشیده بودم اما سریع سر جایم نشستم... حدسم 

  درست بود.



 

Romanzo_o 1997 

 _کی گفت؟

 ن میکرد.نورا غذا به دهن داشت مثل احمق ها نگاهما

 _خودش.

 نورا: چی گفت؟

 _سوتفاهمی که پیش اومده.

 نورا پوزخند زد و گفت سوتفاهم.

_آبجی تصمیم همه چی باتوا اما... به نظر منم 

 سوتفاهمه.

 نورا: رفتی خامت کرده و...

_اینطور نیست من حتی نشونش ندادم که منم فکر 

 میکنم سوتفاهمه!



 

Romanzo_o 1998 

راست رفته و _یعنی زنه دیوونه است راست 

 امیرمسعود رو بوسیده؟ اونم یه زن شوهردار؟

 ناخوداگاه توپیدم.

  _امیرمسعودم متاهله یعنی رفته به یه زن متاهل...

ادامه ندادم. تصور هردو حالت وحشتناک بود. اما تنها 

فرقی که داشت این بود که نارملیا سابقه اش را داشت 

آمده بودم منکر اما امیرمسعود نه! حاال کمی به خودم 

نمیشدم که حرفهای امیرواال در ذهنم زنگ میزد آن 

 هم مرتبا!

 _وای امیرواال هم فهمیده؟

 سرم رو تکون دادم.

 _حرف امیرمسعود رو باور کرد؟



 

Romanzo_o 1999 

دوباره با سر تایید کردم. نورا با دهان باز نگاهم کرد. 

آنها از رابطه ی دبرین نارملیا و امیرمسعود خبر 

 از هیچ چیز...نداشتند... 

_غذا رو امیرمسعود گرفت گفت حالت خوب نیست 

  گشنه نمون.

میل به غذا نداشتم. ربطی نداشت که امیرمسعود گرفته 

یانه! تا شب آرامش نداشتم. هرچند سخت بود اما 

بارها آن صحنه را در ذهنم مرور کردم. امروز هم 

 سرکار نرفته بودم. فردا باید چکار میکردم میرفتم یا

 نه؟ خبری از امیرمسعود نبود!

تاصبح خوابم نبرد. بی خبری اش را به پای بی گناه 

بودنش میگذاشتم یا خطاکار بودنش؟ بلند شدم لباس 

پوشیدم تا به شرکت بروم. شاید ته دلم داشتم به این 



 

Romanzo_o 2000 

باور میرسیدم که امیرمسعود راست میگوید نورا 

رد " ه کبااینکه کلی از او بد گفت آخر حرفهایش اضاف

از حق نگذریمم آدم هیزی نیست تو دانشگاه با اینکه 

عن اخالق بود اما کم نبود کسایی که بهش نخ میدادن 

تازه اون وقتی که تو شرکت بودم از این مدلهایی هم 

که میومدن خیلی هاشون بد نخ میدادن بهش اما اصال 

آدم حسابشون نمیکرد؛ رفتارش کال با تو فرق داره." 

همه ی ادم از اینکه نورایی که از او  راستش بین

خوشش نمی آمد و به طرفداری این ها را نمیگفت 

 کمی فقط کمی دلم را قرص میکرد.

دیگر خجالت میکشیدم حتی برای غیبت هایم 

عذرخواهی کنم. اکباتان هم چیزی نگفت بی هیچ 



 

Romanzo_o 2001 

حرفی نشستم پای کارهایم. خبر نداشتم امیرمسعود 

 من زنگ نزده بود! در شرکت بود یا نه! به

در شرکت بود نزدیک ظهر پیش مهیار آمد زل زده به  

من حرفهایش را به مهیار گفت. نگاه گرفته بودم اما 

حس میکردم که هنوز به من زل زده است. حرفهایش 

را طوالنی کرد... بیشترش اصال معلوم نبود چه بود و 

چرا. نهایتا شنیدم اکباتان گفت یک نلفن ضروری 

صبر کند تا او برگردد. شاید هم بیرون رفت تا ما دارد 

را تنها بگذارد. هرچه که بود واکنش هایمان به هم 

عادی نبود. فکر کردم بیاید به سمتم اما نیامد. از همان 

 فاصله باالخره پرسید.

  _چرا اینجایی؟

  نگاهش نکردم فقط در جوابش گفتم.



 

Romanzo_o 2002 

  _کسی به من نگفت اخراج شدم.

  _من چی؟

اون؟ اونم اخراج میشد. ناخوداگاه بود نگاه کردنم. یه 

قدم به سمتم برداشت هردو دستش رو برد داخل 

 جیب شلوارش. کمی خم شد اما جلوتر نیامد.

  _من از قلبت اخراج شدم؟

او اهل همچین سوالهایی نبود. اصال اهل همچین 

حرفهایی نبود. حاال... نمیدانستم چه جوابی باید بدهم 

همین دلیل سکوت کردم. اکباتان برنگشت و نهایتا به 

  امیرمسعود بود که در سکوت بیرون رفت...

کجا داشت میرفت این رابطه ی ما؟ سه روز بود که 

شرکت می آمدم و او با بهانه و بی بهانه می امد در 



 

Romanzo_o 2003 

اتاق مثال پیش اکباتان اما حرفی نمیزد. چیزی 

 نمیگفت و چیزی نمیخواست. 

ی جون تماس گرفته بود. نگرانم بود. گفت دیروز ماه

امیرمسعود گفته زنگ نزند تا فکر کنم و راحت باشم 

اما از سر نگرانی نتونسته بود طاقت بیاورد. دوباره با 

تردید پرسیده بود که واقعا امیرمسعود را باور نمیکنم؟ 

 ساکت ماندم. حتی در مقابل ماهی جون!

 یک مراسم بگیریم چرا هربار که ما دیگه میخواستیم 

و بریم سرخونه و زندگیمان مشکلی پیش می امد! 

این بار چندم بود؟! اگر امیرمسعود منتظر بود که من 

برم سراغش و بگویم 'باشه همه چیز رو فراموش 

کنیم' این یک اشتباه بود... یه اشتباه بزرگ. تو این سه 



 

Romanzo_o 2004 

روز امیرواال هم در شرکت نبود. یا شاید هم من 

 دم!ندیده بو
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_نگاه جون مدلمون نیومده امروز باید برای ناخن ها 

 ضبط میکردم. میتونی بیای؟

 _من یکم کار دا...

 _عزیزم آقای اکباتان نه نمیاره، خیلی طول نمیکشه.

آقای اکباتانش را به حالت کشداری گفت و نگاهی به 

 اکباتان کرد.

 _خانم میرزایی نی...

هرکسی رو قبول نداره ، _میدونی که شوهر جونت 

 ناخن و انگشت های تو مورد قبوله!



 

Romanzo_o 2005 

نمیخواستم. این را به چه شیوه ای باید میگفتم نه! که 

کتی در اوج آرام بودنش از آنهایی بود که حرف 

حرف خودش بود و میتوانست کشان کشان ببرد! بی 

  حوصله بودم واقعا و این تنها دلیل مخالفتم بود.

 _نورا چطوره؟

 الم داره._س

 _با دوست پسرش چیکار کرد؟

 با تعجب گفتم.

 _کدوم؟

منظورم این بود چه دوست پسری مگر اصال دوست 

 پسر داشت؟!

 _همونی که چند سال بود میخواستش!



 

Romanzo_o 2006 

با خودم فکر کردم شاید منظورش عابد است. اما تا 

 جایی که اطالع داشتم عابد و او دوست نبودند!

 _عابد رو میگی؟

 بابا اسمش این نبود! تو خبر نداری؟ نکنه لو دادم. _نه

نگاهش کردم. آخرهای کارش بود که امیرمسعود 

  پیداش شد.

  _میدونستم زنت رو بیارم میای اینجا!

چیزی نگفت آمد به سمتمان کمی این پا و آن پا کرد 

نهایتا دست چپم را که کارش تمام شده بود در دست 

نکشیدم دستم را و فکر  گرفت و نگاهی کرد. بیرون

 کنم همین باعث شد او هم ول نکند.

 _چطوره؟



 

Romanzo_o 2007 

  _خوبه!

  _همش غر میزدی پیج اومده پایین.

_دروغ نگفتم. االنم فکر نکن نفهمیدم نگاه رو آوردی 

 تا اگه استقبال نشد بگی دست نگاه بود!

 با تعجب کتایون را نگاه کردم واقعا؟!

میتونم بگم که  _این چه حرفیه؟ این رو وقتی

آرایشش کنم یه الک ناخن اونقدرها هم ارزش نداره! 

 حاال نگاه جون میای مدل آرایشم بشی؟

 _نه ممنون.

 _امیرمسعود نمیذاره؟

  _من زورم بهش میرسه که نذارم.



 

Romanzo_o 2008 

مخاطب حرفش من بودم نه کتایون اما همچنان 

واکنشی نشان ندادم. او هم در حالی که محکم دستم 

بود تا پایان کار کنارم ایستاد. عکاسی کتایون  را گرفته

 که تمام شد به من گفت بروم به اتاقش! باالخره؟! 

 _کاری داشتی؟

  _کاری نداشته باشم نمیتونم...

 آمد جلو. خیلی جلو... نفس عمیقی کشید.

_برای رفع دلتنگیم باید بهونه پیدا کنم بیام اتاق 

  کارمندام تا زنم رو ببینم.

  این من نبودم. بودم؟ باعث

 _نمیخوای صحبت کنیم؟ تا کی قراره ... نگاه؟

 آرام صدایم کرد... خیلی آرام.



 

Romanzo_o 2009 
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 جلو آمد و با پشت انگشتهاش چانه ام را لمس کرد.

 _من بهت خیانت نکردم.

 لبخند تلخی زد.

 _من نمیتونم خیانت کنم.

نگاهش کردم به چشم هایش، من چشم های او را 

 خواندم.شناختم... میمی

 _من رو جوری عاشق خودت کردی که...

نفسش را بیرون داد، کمی دیگر جلو آمد. نفسش به 

 صورتم خورد.

_نفس کشیدنم رو بند نفس کشیدنت کردی، بعد من 

 خیانت کنم؟ به کی به تو؟ میتونم؟



 

Romanzo_o 2010 

چشم هایم را بستم. دست آزادش را پشت گردنم 

شنیدم. وقتی چشم باز برد، فقط صدای نفسش را می

 کردم داشت هنوز نگاهم میکرد. 

_از اینکه اون صحنه رو دیدی... خوشحال نیستم. 

اصال خوشحال نیستم. حاضرم هرکاری بکنم تا 

 فراموش کنی. هرکاری...

من  چه کاری چه چیزی میتوانست باعث شود

 فراموش کنم؟ خیلی آرام بغلم کرد.

_من... فقط میخوام باتو یه زندگی آروم داشته باشم 

نگاه. نمیدونم چرا هر ثانیه یه بامبول داریم ما. 

 میخوای بفهمی چقدر دوست دارم؟ من که رو کردم.

نفس عمیقی کشیدم. بدون گفتن چیزی در مقابل آن 

انم داز کار نمی همه ابراز عالقه برگشتم سر کارم. بعد



 

Romanzo_o 2011 

اتفاقی بود یا با هماهنگی امیرمسعود همزمان بیرون 

 رسانتم با سر تایید کردم چیزی نگفتم.زدیم. گفت می

 _میری خونه؟

 _کجا برم؟

 _اا پس زبونت کار میکنه.

 چشم غره رفتم.

 _بریم شام بیرون؟

جواب ندادنم را به پای باشه گذاشت، چون چهل 

تورانی نگه داشت. بار دوم بود دقیقه بعد جلوی رس

 که دوتایی باهم می آمدیم رستوران...

 _کجاست؟

 _کی؟



 

Romanzo_o 2012 

 _اون.

گویم. نارملیا را میگفتم... متوجه نشد چه کسی را می

 نمیخواستم اسم ببرم.

 _نارم...

 _خبر ندارم.

 _خونه نی...

 _نه. انتخاب نمیکنی؟ 

 _قراره برگرده و... 

برگرده جایی، زندگی امیرواال به _نه قرار نیست 

 خودش مربوطه، اما اون خونه نه.



 

Romanzo_o 2013 

زندگی امیرواال... میتوانست دوباره با نارملیا زندگی 

کند؟! هرچه که سفارش دادم برای خودش هم همان 

 را خواست.

 _خونه همه چی خوبه؟

احتمال زیاد منظورش نورا بود. شاید هم میخواست 

یفتاده است زندگی امان به وانمود کنیم هیچ اتفاقی ن

 روال سابق است. 

 _نمیدونم. بخاطر نورا میپرسی؟

 _آره.

 _امروز کتایون هم میگفت دوست پسرش چیشد!

 _دوست پسر داشت؟



 

Romanzo_o 2014 

_نمیدونم. نفهمیدم منظورش رو. تو... یعنی چیزی 

 شنیدی؟

 _نه ولی میخوام با نورا صحبت کنم.

 _چرا؟

 بره._از تو حساب نمی

 بره._نورا از هیچ کس حساب نمی

اما میخواست تیری در تاریکی باشد... صبح چشمم را 

با خبر فوت مهدی باز کردم. واقعا از شنیدنش شوکه 

شدم. از دوست های آرمان خبر داده بودند به او... 

گوید اوردوز دیگری مواد نامرغوب گفته یکی میمی

دم... خیلی اما هرچه که بود... جوان بود... تالش کر

برای بیرون کشاندنش از آن منجالب تالش کردم اما 

 نخواست و من هم نتوانستم.



 

Romanzo_o 2015 

 _کیه خاکسپاریش؟

 _امروز میخوای بری؟

نه اذیت هایش... نه تهدید هایش... هیچ کدام باعث 

نمیشد که نخواهم بروم. فقط از حرف و حدیث های 

سر خاک میترسیدم. وگرنه برای وداع دوست داشتم 

 روم.ب

 _لباس بپوشم یه تو که پا بریم.

 _باشه.

با آرمان با فاصله ی زیادی ایستادیم من  بخاطر کسی 

نیامده بودم که من را ببیند. از دور... بخشیدمش... 

بابت همه چیز... بخشیدم تا شاید کمی آرامش داشته 

 باشد. آرمان دستم را گرفت.



 

Romanzo_o 2016 

 _بریم؟

 _آره. امیدوارم کسی ندیده باشه.

سرم را تکیه داده بودم به صندلی و چشم هایم بسته 

 بود.

 _خوبی آبجی؟

 _خوبم اما هنوزم باورم نمیشه.

 _د...

 صدای گوشیش جمله اش را ادا نشده خفه کرد.

 _امیرمسعود!

 چشم هایم را باز نکردم.

_سالم، خوبم، مرسی، تو خوبی؟ اره باهمیم جایی 

 رکت، باشه.رفتیم... نه نه دارم میرسونمش ش



 

Romanzo_o 2017 

 _میگفت نگاه کجاست، قهری هنوز باهاش؟

 _نه.

 _آشتی هم نیستی که به خودت زنگ نزده.

شاید... دست بردم و گوشی ام را از داخل کیفم 

برداشتم. زنگ زده بود، حتی پیام داده بود 'دم درم بیا 

 پایین'، 'کجایی؟ چرا جواب نمیدی'.

 _گوشیم سایلنت. با نورا صحبت کردی؟

 _راجب اون مرتیکه؟

 _آره.

_حرفی نبود اما بهش گفتم بره سراغش دور من و تو 

 خط بکشه.



 

Romanzo_o 2018 

تهدیدش کرده بود... اگر تهدید روی نورا جواب 

 میداد؟! هیچ حدسی نداشتم. هیچ...

 _کجا بودی؟

نرفته بود باال یا چون آرمان گفت در راهم آمده بود 

 پایین.

 _چیزی شده؟

اما چیزی نگفت. خودش رو عصبانی نگاهم کرد 

 کنترل کرد.

 تو آسانسور من بودم که گفتم.

 _مهدی مرد.

 _مهدی کیه؟... اون... مرد؟

 _آره.



 

Romanzo_o 2019 

 _تو از کجا فهمیدی؟

 _دوست آرمان زنگ زد گفت.

 _رفته بودی...

جلوی من ایستاده بود، باز کامل نکرد جمله اش را 

که  آسانسوررویش را برگرداند و پشت به من ایستاد. 

 ایستاد در همان حالت گفت....

_جای بیخبر رفتن سراغ کسی که مرده، جواب من رو 

 میدادی که من رو اینجا نکشی.

بی هیچ مکثی رفت... بخاطر جواب ندادم ناراحت 

 بود یا به مرده ی مهدی حسادت میکرد!
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د ی  کامپیوتر بوپشت میز بودم اما چشمم به صفحه

حواسم پیش امیرمسعود بود. عمدا اما همه ی 

اش را بی جواب نگذاشته بودم. یک دلخوری تماس

به دلخوری های بینمان بی دلیل اضافه میشد... من که 

دیگر پیش اکباتان رسوا بودم دیگر بیخیال بلند شدم، 

چایی برایش آماده کردم. برایش گل رز انداختم 

 ربویش را دوست داشت. نفس عمیق و تقه ای به د

 اتاقش.

نگاهی کرد اما سریع چشم گرفت و به تبلت جلویش 

 نگاه کرد.

 _کاری داری؟

شمشیر را از رو بسته بود. به سمت میزش رفتم و 

 چای را روی میزش گذاشتم.



 

Romanzo_o 2021 

 _میل ندارم، ببر برای خودت.

 _گوشیم روی سایلنت بود، جواب ندادم عمدی نبود.

رون را محکم بی زل زد اما به تبلتش اما باالخره نفسش

 داد و نگاهم کرد.

 _گوشیت روی سایلنت بود. خبر ندادنت چی؟

 _نمیدونستم میای دنبالم.

_اینم نمیدونستی باشه. سرکار چی؟ دیر میای الزم 

نیست به من پفیوز که رئیس این خراب شده ام یه 

 خبر بدی. حاال شوهرتم به درک.

 _شوکه شده بودم.

داشتی؟ ترک کنه برگرده بگه _از چی؟ چه انتظاری 

 از این یارو طالق بگیر برگرد پیش خودم.
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 _امیرمسعود!

امیرمسعودم. بیشتر دلخور بود. نه فقط و فقط دلخور 

 بود... من را چه فرض میکرد!

 _امیرمسعود چی نگاه؟ یادت نیست باهات چ...

_یادمه، اما... نمیدونم رفتنم بخاطر تعلق خاطر داشتن 

 بهش نبود.

از جاش بلند شد. مجبور شدم سرم رو عقب تر ببرم 

 تا نگاهش کنم. 

 _پس برای چی بود؟

دلم سوخته بود... جوان بود... بد خوب... میتونست 

زندگی دیگه ای داشته باشه... حتی اگر زن و شوهر 

هم نه هم خونه که بودیم به احترام همون روزها 



 

Romanzo_o 2023 

ها را هم  رفتم. رفتم ببخشمش همین... اما اگر همین

 به امیرمسعود میگفتم بهانه ای بود برای بحث جدید.

_معذرت میخوام واقعا اونقدر از شنیدن خبر شوکه 

شدم... به ذهنم نرسید ممکنه تو بدت بیاد و نخوای 

 برم.

صندلی اش را با حرص کشید و سرجایش نشست و  

 تبلتش را دستش گرفت.

 _نمیخوری ببرم؟

 _ببر.

ناراحتی به سمت فنجان بردم... من برای دستم را با 

رفع ناراحتی آماده بودم... االن جواب نگرفته کجا 

میرفتم؟ تغییر جهت دادم به دستم و از کنارش دستم 

را حلقه کردم دور گردنش، مکث کرد. گردنش را 
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بوسیدم. دستش را باال آورد و روی ساق دستم 

گذاشت. توبه کرده بودم در شرکت به او نزدیک 

 ی دیگری برای نگذاشته بود.شوم. اما چاره

دستم را کشید و باز کرد، فکر کردم پس میزد اما نزد، 

ا کشید. او ببلکه بغلم کرد. نفس هایش را عمیق می

منطقش نسبت به مهدی برخورد میکرد من با دلم. نه 

 دلی عاشق است... نه دلی که ترحم میکرد.

م. من گیرم بیا پیش_نگاه... بیا این عروسی لعنتی رو ب

 خبری و دلواپسی ندارم.دیگه اعصاب بی

 برای یک جواب ندادنم دلواپس شده بود...

 _ببخشید.

 _کافیه دیگه اینقدر معذرت نخواه.
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 _نمیخوام ناراحت شی.

 دانم چرا خنده ای آرامی کرد و گفت.نمی

 _تو که خوب میدونی چطوری رفع ناراحتی کنی؟

 گاهش کردم.سرم عقب کشیدم و ن

 _چطور؟

سرش را جلو آورد و لب هایش را نزدیک لب هایم 

 نگه داشت اما نبوسید.

  در سکون سرجام ایستادم، عقب نرفت.

 _انگار خیلی هم دلت نمیخواد ناراحت نباشم.

اینطور نبود اما میدانستم راه حل هم نیست. هیچ چیز 

ن همیانگار ثابت نبود... ثبات نداشت. ترس ما هم از 

ها بود. بوسه ی آرام و کوتاهی به لبش زدم اما او 
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جلوتر آمد در جوابش محکم تر بوسید و صاف سر 

  جایش نشست.

 _امروز بریم کارت بگیریم.

 _روزش مشخص نشده چه کارتی؟

 _تا بریم وقت داری مشخص کنی.

 _جاش؟

 _یه تاالری باغی میگیریم.

نمیخواد... _اگه میخوای سر و تهش رو هم بیاری 

 یعنی من اصراری روی عروسی گرفتن ندارم.

دستش را روی بازویم گذاشت و باال آرام باال و پایین 

 بردن لمس کرد.



 

Romanzo_o 2027 

_این همه صبر کردیم بخاطرش بهتره یه مراسمی 

 بگیریم.

اما این همه مار را مگر میشد در عرض یک هفته 

انجام داد؟ اما امیرمسعود بود و حرف حرف خودش. 

ا تا آخر وقت من تمام برنامه ها و کارهایی که باید ام

انجام میدادیم را نوشتم وقتی نشانش دادم با خنده 

  گفت " مطمئنی نمیخواستی عروسی بگیری؟".

  _فقط خواستم بدونی به این زودی تموم نمیشه!

 _میشه نگران نباش.

 _کم کم یه ماه میخواد.

تیم. را بیرون رفیک بار دیگر به لیست نگاه کرد. شام 

گفتم دلم برای ماهی جون تنگ شده است اما گفت 

امشب را هم برویم بیرون غذا بخوریم. در طول راه 
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در ماشین با چند نفر تماس گرفت. اکثرش 

دانشجوهایش بودند چون در جواب میگفتند سالم 

 استاد.

چیزی که فهمیدم در هر قشر کاری دانشجو داشت. 

، چه برگزار کننده ی چه عکاس چه بند موسیقی

مراسم عروسی واینطور شد که برای آخرین روز 

 پایین همه را هماهنگ کرد.

 _دیدی میشه؟

 _االن واقعا همه چی حله؟

_چیزی از لیستت جا انداختم؟ آرایشته که کتی انجام 

میده اما اگر کارش رو دوست نداری هماهنگ کنم با 

 جای دیگه.

 نم._نه نه... نمیدونم فقط نگرا



 

Romanzo_o 2029 

  _لباس عروس؟

_یکی از دانشجوهام خودش یا خواهرش مزون داره. 

هماهنگ میکنم اون دختره االن دیره بهش زنگ بزنم! 

فردا هماهنگ میکنم. اونم نشد این همه مزون لباس 

 عروس. بهونه ی بعدی؟
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 _بهونه نیست.

 _میدونم. نگران نباش. پوستت خراب میشه.

 لبخندی زدم.

 اینکارو شروع کردی؟ _چیشد

 _کدوم کار؟



 

Romanzo_o 2030 

 _همین لوازم آرایشی. تو دانشگاه تدریس نمیکردی؟

_بابام تو کار زعفرون بود صادراتش. با مادر هم از 

اون طریق آشنا شده بود. اما مادر هرچی که اون رو 

یاد مشهد مینداخت خیلی براش شیرین نبود. دلیلش 

  رو که االن میدونم.

 م تکان دادم.سرم رو خیلی آرا

_مادر همیشه آرایش کردن رو دوست داشت ، 

معموال همراهش بودیم من و امیرواال، کم کم از اونجا 

شروع شد. البته درآمد و سود خوبش هم بیشتر 

 تشویق میکرد.

دوست داشتم بدونم اویی که با امیرواال مشکل داشت 

 این همه سال چرا با او کار کرد بخاطر پول؟!
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کی با امیرواال بود. من شصت اون چهل. _شرکت شری

چند بار خواستم ازش بخرم کامل اما قبول نکرد. 

 تازگیا خودش پیشنهاد داده.

 _میخواد جدا شه ؟ یعنی کارش رو جدا کنه؟

_اون تو فرانسه کارش خوب بود. خریت کرد... آره 

  میخواد جدا شه ، نه نیاوردم.

 کرده بود. پول زیادی بود... حتما داشت که قبول

_برای عروسیمون میخواستم ماشینم رو عوض کنم 

برای توام یکی بگیرم. فعال نمیشه. کارها حل و فصل 

 شه میگیرم. 

 _برای من؟

  _ماشینت دست آرامانه بذار بمونه.
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آرمان هم از خدا خواسته دیگر بی تعارف ماشین 

  خودش میدانست.

 می..._من خیلی الزمم نمیشه اما به آرمان 

 _نگفتم به آرمان چیزی بگو. بمونه دستش.

 _آخه...

_آخه نداره! یه زنگ بزن ببین خواهرت خونه اس 

  بیام صحبت کنیم.

 با نگرانی گفتم باز چیزی شنیدی؟

 _نه اما فرصت نشد صحبت کنیم.

نیم ساعتی بود من و آرمان نشسته بودیم مثال داشتیم 

اتاق بود که  تلویزیون میدیدم اما حواسمون به

امیرمسعود و نورا اونجا بودند. اینکه نورا تا االن داد و 



 

Romanzo_o 2033 

بیداد نکرده و امیرمسعود را هم بیرون ننداخته بود هم 

عجیب بود. راستش اطمینان خاطر نمیداد بهم بلکه 

 فقط و فقط نگرانم میکرد.

 _جواب میده به نظرت؟

 _نمیدونم... فقط دعا میکنم در ارتباط نباشن همین

  کافیه برام.

_نمیدونم. چیزی نگفت بهم. کارش رو هم که شروع 

کرده دیگه مثل قبل با من نمیگرده دوستهاشم عوض 

  شده.

  _خیلی سرش گرم کارش شاید...

 نفس عمیقی کشیدم.

 _برای سی آذر وقت گرفتیم.
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 لبخندی زد.

 _برای عروسی؟ 

 سرم را تکان دادم. بغلم کرد.

 _خوشحال شدم.

 _میتونم با خیال راحت تو و نورا رو بذارم و برم؟

_من که هیچ نورارم شوهر بده من راحت اینجا 

 زندگی کنم.

من میخواستم ذهنمان را حتی شده چند ثانیه ای دور 

 کنم اما انگار نمیشد...

 _دارن چی میگن؟

نه امیرمسعود اهل اینقدر طوالنی حرف زدن بود نه 

ما را میترساند؟! صدایشان را نورا! این نباید بیشتر 
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میشنیدیم اما متوجه کلمات نبودیم. در اتاق که بازشد 

 هم من هم آرمان از جایمان پریدیم.

 _من دیگه برم صبح میام دنبالت.

این را میگفت تا قضیه امروز دوباره تکرار نشود. اما 

نمیخواست بگوید چه شد و چرا؟! تا دم در دنبالش 

ه کردن بلکه میخواستم ببینم چه رفتم. نه برای بدرق

 شد؟!

 _کاری نداری؟

 _نمیگی چیشد؟

 _قرار نبود چیزی بشه.

 _چی گفت؟

 _خسته ام برو خواهرت میگه.
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سرم رو تکون دادم در را باز کرد بیرون رفت اما بی 

 هوا برگشت خم شد و بوسه ای به لبم زد و رفت.

ن آمد و بیروتا برگشتم داخل نورا از اتاق با عصبانیت 

شروع کرد به داد و بیداد کردن. حاال از امیرمسعود 

 حساب میبرد که ساکت مانده بود تمام مدت را.

_نگاه هزار بار گفتم تو زندگی من دخالت نکن، هیچ 

کدومتون. به هیچ کس هیچ ربطی مداره من چه گهی 

تو زندگیم میخورم. زندگی منه! به شما چه ربطی 

 زندگی من به ... داره؟ هان؟ گه خوری

 آرمان: تو گه میخوری...

 جیغ زد.

_به تو چه؟ به تو چه؟ دست از سرم بردارین. اصال 

 میخوام برم تن فروشی کنم ب...



 

Romanzo_o 2037 

آرمان به سمتش رفت. میخواست سیلی بزند اما 

جلویش پریدم تا اجازه ندهم. هرچند خودش هم 

 وسط راه بیخیال شد و دستش را نگه داشت.

 ر جیغ زد.نورا بدت

_به تو چه ربطی داره؟ تو دوست دخترهات رو می 

آوردی تو خونه اشکالی نداشت؟ همه چی خوب 

  بود؟ آره؟

 _نورا!

_چیه ماله من رو همه بفهمن اشکالی نداره؟ تو 

 هرگهی بخوری نباید کسی بدونه؟

 آرمان با انگشت به نورا اشاره کرد.
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بیشتر نبوده اونم _آبجی بخدا داره چرت میگه دوبار 

  خیلی وقت پیش گه خوردم.

 نورا را نگاه کرد.

_االن چی رو داری میگی؟ هان؟ با چی داری تهدید 

  میکنی؟ آوردم که چی؟ مگه چه گهی خوردم؟ هان؟

حاال هان او بلند بود. در آرامش و با صدای پایین هم 

میشد صحبت کرد این دو چرا باید داد میزدند؟ داد 

همدیگر را لو میدادند. این گفته و آن گفت، میزدند و 

 تمام نمیکرد.

 _تمومش کنین.

_تو تموم کن ؛ تو اون شوهرت که فکر میکنین حق 

  دارین تو زندگی من دخالت کنین.



 

Romanzo_o 2039 

 _من... ما هممون خوبیت رو میخوایم.

_خوبیم؟ میخواین خوبی کنین؟ دخالت نکنین. بابا 

ن از جونم. گه دست از سر من بردارین. چی میخوای

بگیرن این زندگی رو. خسته شدم از این همه جواب 

 پس دادن.

 خودش را روی زمین انداخت.

 _من اینم این...

 محکم به قفسه ی سینه اش زد.
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_دست از سرم بردارین. بدبخت میشم. زندگی 

  خودمه بذارین بدبخت شم.

 روبه رویش نشستم و دستش را گرفتم.
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 میخوام ..._من فقط 

  _هیچی نخواه برای من هیچی نخواه هیچ کدومتون.

 نورا...

_خری خر! برو با اون بیشرف باش. اما بعدش که 

بهت خیانت کرد نه اسم من رو به زبونت بیار نه 

 آبجی رو.

_باشه میرم از اینجا میرم از دستم خالص شین 

  دردتون اینه؟ من اضافه ام؟

جاش بفهم چی داریم  _چرت نگو مثل بچه ها به

  میگیم.
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_تو عالم و آدم رو تو این دنیا میفهمی... تو اون 

دیوثی که مادرت رو حامله کرد و در رفت و هم 

  میفهمی فقط من رو نمیفهمی؟

خیلی وقت بود از بحث بینمان دستم را روی زانویم 

و سرم را روی ساق دستم گذاشته بودم. اما این جمله 

را بلند کنم که گردنم درد باعث شد جوری سرم 

بگیرد. آرمان را نگاه کردم. وحشت زده! او از من نگاه 

  گرفت و با عصبانیت نورا را نگاه کرد.

 _تو... مگه...

 _داره مزخرف میگه. ولش کن.

نورا را نگاه کردم با ترس نگاهی به آرمان کرد و 

 گفت.

 _منظورم اینه ... یعنی ... بیخیال شده میگه...
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 ند شدم.بل

 _آرمان؟

  _نه آبجی نه.

بحثی که با این جمله تمام شد یعنی چیزی بود که باز 

من نمیدانشتم. به انتقش سر زدم اما خودش را به 

خواب زده بود. یک استرش یک وحشت دیگر به 

جانم افتاد. روی خوش این زندگی کی قرار بود 

 نصیب من شود؟

 _دیشب خوب نخوابیدی؟

 _ نه خیلی.

 _با خواهرت دعوات شد؟

  _یکم داد و بیداد کرد بعد رفتن تو.
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 یک بار دیگر نگاهی کرد.

 _این قیافه ی آویزون بخاطر دعوا نیست نه؟

 _نورا گفت با اون در ارتباطه.

 _انکار کرد.

 _یعنی ارتباطی دارن؟

_من نیومده بودم بهش بگم ارتباطی نداشته باشن 

چیکار میکنه. اما تو یه فقط خواستم بدونه داره 

 چیزیت هست. ربطی به خواهرت نداره.

نه نداشت.... درد من ربطی به نورا نداشت. یعنی 

امیرمسعود ممکن بود خبر داشته باشد از موضوع؟ 

بداند و نگوید؟ بعد از رفتن خانم جان دنبال پدر 

 واقعی آرمان بودند اما او...
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 _تو میدونی... یعنی... هیچی.

 رو کامل بگو._حرفت 

_دیشب بین داد و بیدادهاشون نورا یه چیزی گفت 

 ذهنم درگیر اونه.

 _چی؟

_در مورد بابای آرمان! اون موقع که دنبالش بود 

دنبالش بودین توام تو جریان بودی، یعنی... آرمان 

 فهمید کیه؟

 _نه!

 _نه؟

 _نه!

 _اما...
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 _اما نداره نفهمید.

 _از کجا مطمئنی؟

 ن اجازه ندادم بفهمه!_چون م

 _یعنی تو می...

 _فراموشش کن نگاه.

 _یعنی چی؟ ما این حق رو نداریم که بدونیم...

 _نه ندارین.

 _امیرمسعو... یه لحظه ماشین رو نگه دار لطفا.

 طول کشید تا ماشین را کناری بکشد.

 _چیه؟

 _تو!تو االن میدونی بابای آرمان کیه؟

 _نه.
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 امیرمسعود چرا اینطور میکنی؟_چی میگی 

_نمیدونم نگاه، رفتیم دنبالش منم پی اش رو گرفتم. 

باید آزمایش دی ان ای میداد. گفتم نه! آرمان هم 

  قبول کرد.

 _آخه کی؟

  _نگاه اول صبحی...

 _چه چرت و پرتی ما حق داریم بدونیم.

 _اگه بدونین چی میشه نگاه؟

  ده. یعنی چی ..._باعث همه ی بدبختی های ما بو

 _بفهمی چیزی تو زندگیت تغییر میکنه؟

 _امیرمسعود من نمیفهمم این حق طبیعی ماست که...
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بغض کردم. یعنی میدانست و به همین راحتی پنهان 

 کرده بود.

 _چرا باید فکرکنی ما نباید بدون...

_نگاه تمام اون مدتی که آرمان دنبالش بود سعی 

ندیدی چون نذاشتم اما آرمان کردم همراهش باشم. 

تووضعیت خوبی نبود. احساس خفت میکرد حتی به 

 صورت ناشناس هم بخواد از کسی بپرسه.

  _آخه...

_اینکه یکی بوده که اون موقع به خونتون رفت و آمد 

داشته صد درصده. بابات نمیدونه. زیر زبونش رو 

 کشیدم. اما شاید مادربزرگت میدونست.

 کرد؟_چرا پنهون 
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 _به مادر آرمان قول داده!

 _از کجا میدونی؟

_حدس! غیر این هیچ دلیلی نداره. نمیتونه داشته 

 باشه.

_با حدس و دلیل ... اصال این مهم نیست. مهم اینه 

 که...

_نگاه من نمیدونم کیه. پرس و جو کردیم با کیا در 

ارتباط بودین. به چند تا اسم رسیدیم. همشون 

ن هیچ کدوم هم! میدونی چقدر سخت میتونستن باش

برای آرمان؟ بره دونه دونه بگه بیا بریم آزمایش دی 

 ان ای بدیم؟ چند نفرشون قبول میکردن؟

 _اما تو یه جوری حرف زدی...
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_بین لیستی که دستمون بود به یکی بیشتر از بقیه 

 شک کردم همین.

 _کی؟

 _نگاه گفتم شک کردم. نگفتم مطمئنم.

 _خب همون؟

_تو یه جمله از خواهر دیوونه ات شنیدی این حال و 

 روزته. االن توقع داری جواب بدم؟

 _خواهش میکنم!

_من با آرمان یه شرط گذاشته بودم همون موقع که 

  فهمید کیه به تو نگه!

 _چرا؟
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چرا امیرمسعود من را موجود ضعیفی میدید. هرچقدر 

م درک کنم، تواناصرار کردم و توضیح دادم من می

بفهمم قدرت تحمل دارم اما حرف خودش را تکرار 

کرد، نهایتا گفت ' قدرت تحملت رو واسه تحمل 

اخالق های عن من استفاده کن نه برای چیزهای به 

درد نخور'. فهمیدن اینکه پدر آرمان چه کسی بود به 

 درد نخور بود؟! نبود!

د و بو امروز برای اولین بار اکباتان نبود. سرما خورده

مرخصی گرفته بود. اینکه در اتاق تنها بودم را دوست 

داشتم اما مثل دیوانه ها هر یک ساعت بلند میشدم 

 چند بار اتاق را باال و پایین میکردم و فکر میکردم.

به آرمان زنگ زدم، جواب ندادنش به معنی فرارش 

 بود. دیشب مطمئن بودم بیدار است.
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 منه!_خبر رسید میکاپ عروسیت با 

 کتایون بود دم در. حتما امیرمسعود گفته بود!

 _اگه زحمتی نباشه.

_چه افتخاری جز این، ولی نگاه جون کاش 

امیرمسعود رو راضی کنی بذاره عکس صورتت رو 

 شیر کنم.

من خودم راضی نبودم، در نطفه خفه یمشد به مرحله 

 رسید.ی اجازه از امیرمسعود نمی

 _من عالقه ای ندارم.

_چقدر تو و نورا فرق دارین، آدم باورش نمیشه 

 خواهرین.
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لبخند بی حوصله ای زدم. خیلی فرق داشتیم... کاری 

از دستم برنمی آمد. من هم صحبت خوبی نبودم 

 دانستم.می

دوباره شماره ی آرمان را گرفتم بار سوم بود، نهایتا 

جواب داد اما سریع گفت کار دارد و شب در خانه 

یم. از سرش وا کرد یا واقعا دستش بند صحبت میکن

 بود؟!

دانم هماهنگ هردو روبه رویم نشسته بودند. نمی

 کرده بودند یا نه!

 _آبجی من دروغ نگفتم.

 رو به امیرمسعود گفت.

 _مگه نگفتی؟
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 امیرمسعود بی اهمیت شونه باال انداخت.

_حرف گوش میکنه مگه؟! دو هفته دیگه عروسیمون 

 خیر سرم.

 میرمسعود!_ا

 _چیه نگاه، چجوری بگم نذاشتم بره.

نفس عمیق کشیدم. نورا خانه بود، اما در اتاق را قفل 

کرده بود، حتی نتوانسته بودم لباس عوض کنم. آرمان 

 را نگاه کردم. خیلی جدی پرسیدم. 

 _نمیخوای بدونی کیه؟

 _نه!

 _چرا؟

 _بدونه چی میشه نگاه؟
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 از واقعیت؟! چرا اینقدر پس میزد ما را

 _حق ندار...

_جز اذیت چی داره برات؟ یه پفیوزی، یه بیشرفی 

 بوده.

 رو به من ادامه داد.

_بفهمه میره میزنه بکشه یارو رو تا دلش خنک شه؟ 

 بیفته زندان راحت میشی؟

 _من این رو...

_تو این رو نمیگی چون جای آرمان نیستی، 

م شه دوباره بریفهمیدنش اگه چیزی ازت دوا میکنه، با

دنبالش. نگاه ما این راه رو رفتیم، با خود آرمان هم 
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رفتیم. تو راه دید فهمید ارزش نداره بفهمه اون پفیوز 

 کیه. حاال تو میخوای مجبورش کنی؟

 البته که نمیخواستم مجبورش کنم.

 _باشه.

 از جایش بلند شد.

 _خب حل شد من برم، میای؟

ندیده بودم، تلفنی  خیلی وقت بود ماهی جون را

صحبت میکردیم. اما حضوری نه. حاال که نورا در 

 اتاق را هم قفل کرده بود. میرفتم بهتر بود.

 _آره امیدوارم ماهی جون بیدار باشه.
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به آرمان سپردم غذا سفارش دهند و گرسنه نماند. 

آرمان که از خدا خواسته میخواست تنهایش بگذارم 

 کرد و گفت برو.چند باشه پشت سر هم ردیف 

 _دلت فقط برای ماهی جون تنگ شده؟

 دستش را روی ران پایم کشید.

 _واسه پسرش نه؟

_ _ _ _ 

 نورا نبود... در از داخل نه از بیرون قفل شده بود. 

صبح با تماس آرمان که در را شکسته و اتاق خالی را 

 پیدا کرده چشم هایم را باز کردم. 

ه برای دستشویی بیرون نرفتگفته بود از دیروز حتی 

بود و عجیب بوده، ترسیده بالیی سر خودش آورده 



 

Romanzo_o 2057 

باشد، اصال به ذهنش نرسیده بود که ممکن است رفته 

 باشد... 

اتاق خالی بود. تمام لباس ها، دوربینش، رینگ الیت 

هایش، هرچه که بود را جمع کرده و رفته بود... 

دیم. او همیشه واقعا؟ مگر بار اولمان بود دعوا کرده بو

ی خدا تهدید کرده و نرفته بود اما حاال...   البته االن 

سرطانی به نام مسیح بود که به او اعتماد به نفس 

 بیشتری داده بود.

توانستم تکان بخورم. نتوانستم نتوانستم مراقبشان نمی

باشم. حاال؟ حاال چه میکردم؟! همانجا وسط اتاق 

 از جایم تکان بخورم. توانستمافتاده بودم. حتی نمی

توانستم انگشتم را تکان بدهم. چه خاکی حتی نمی

باید به سرم میکردم؟! به همین راحتی بود؟ اینقدر 
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راحت توانست ما را رها کند و برود؟ آن هم بخاطر 

 کسی که لیاقت نداشت؟!

در حق ما نه، در حق خودش ظلم میکرد. دیشب 

چقدر رویاپردازی کرده بودم و به امیرمسعود گفته 

بودم فردا می روم پیش نورا و به بهانه ی مراسم 

عروسی با او آشتی میکنم، سعی میکنم با مالیمت 

 صحبت کنم. االن نورایی نبود که به او چیزی بگویم... 

بماند. اما آرمان  امیرمسعود به آرمان گفت پیش من

توانم بگویم مجبورش کرد تا پیش قبول نمیکرد. می

کند. حتما من بماند. به من گفت پیدایش می

 میدانست.... خوب میدانست پیش مسیح است.

 کنیم نگران نباش آبجی._پیدا می
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میتوانستم؟ واقعا چقدر به حرفش ایمان داشت؟! 

 .مان گرفتمحکم دستم را کوبیدم به سرم. بار دوم آر

 _آبجی تو روخدا. پیدا میکنه امیرمسعود.
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امیرمسعود بالکش دردهای زندگی من شده بود. کمی 

گریه کردم، زار زدم... دلم مادرم را میخواست... دلم 

خانم جان را میخواست... من تنهایی از پسش برنمی 

 توانستم.آمدم. این نه این را نمی

وب نبودم. نورا خاموش حالم خوب نبود... واقعا خ

بود. امیرمسعود جواب نمیداد. آرمان نمیدانست چه 

 کند. نه میتوانست پیش من بماند، نه میتوانست برود.

 _نگفتم مراقبش باش.
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 _آروم نمیگیره.

مهم نبود من چه حالی بودم. نورا کجا بود. نتوانستم 

 سر جایم بشینم.

 _چیشد کجاست ؟

 _پیش مسیح نیست.

 _چی؟

سعی کردم بلند شوم، نایش را نداشتم به کمکم آمد. 

 اشک هایم دوباره ریخت. 

 _کجاست؟

_نمیدونم، فعال نمیدونم. اما اگه قرار باشه این طور 

 باشی نمیتونم دنبالش بگردم.
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_من خوبم. تو روخدا پیداش کن امیرمسعود. تو رو 

 خدا!

 _آرمان زنگ بزن غذا بیارن ب...

 _امیرمسعود...

_نگاه پاشو غذا بخور، ببینم حالت بهتر شده، با آرمان 

 بریم کالنتری. من نسبت خونی ندارم ممکنه گیر بدن.

 _گشنه ام نیست به خدا خو...

نفسش را محکم بیرون داد. با همان لباسی که از خانه 

 ی آنها آمده بودم.

به زور سوار ماشینم کرد و من را برد پیش ماهی 

ه پرستارش منتظر امیرمسعود بود جون. ماهی جونی ک

تا مرخصی بگیرد و برود اما با آن حال روزی که ما 
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رفتیم حتی جرات نکرد چیزی بگوید. به او سپرد 

برایم چیزی بیاورد تا بخورم. به مادرش گفت مجبورم 

کند برای غذا خوردن. اما من حتی خودم هم 

 توانستم خودم را مجبور کنم،نمی

. پیداش میکنن. به خواست _عزیزم نگران نباش

 خودش رفته، سنش کم نیست بخوای نگرانش باشی.

 _نباید دعواش...

 _تو خیر و صالحش رو خواستی...

شاید خیر و صالحش در چیزی نبود که من فکر 

میکردم. مسیح بد بود... این را نورا هم میدانست. چه 

میکردم؟! چه کاری از دستم بر می آمد؟ اگر اگر 

 دروغ گفته بود... اگر پیش او بود...مسیج 
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نبود... امیرمسعود میگفت خانه ی مسیح نبود، خودش 

حتی دستشویی حمام و داخل کمدها را هم گشته. 

گفت اما مطمئن نیست... شاید خبر داشته باشد 

کجاست. اما در خانه اش نیست. در کالنتری گفته 

ته بودند پدر... بعد مادر... در جواب برای هردو گف

 بودند مرده اند...

برد مرا امیرمسعود تهدید کرد چیزی نخورم می

هانم توانستم، دبیمارستان تا سرم وصلم کنند. اما نمی

 برای خوردن چیزی باز نمیشد.

شب چطور صبح شد... نفهمیدم... کز کرده در گوشه 

ی خانه ی آنها و آرمانی که سیگار پشت سیگار کشید 

یرمسعود میگفت اگر نورا و در حیاط صبح کرد. ام

گوشی اش را روشن کند، یا حتی از صفحه های 
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تواند پیدایش کند. اما مجازی اش استفاده کند، می

انگار همگی غیر فعال بودند. سراغشان نرفته بود... 

حتی مسیح هم نمیتوانست باعث شود نورا دست از 

آن پیج بکشد. اینکه کجا بود و مشغول چه کاری 

 دانم....نمی

شناختم، آنهایی  را که آرمان دوست هایش را من نمی

شناخت تماس گرفت، گفتند خبر ندارند. مگر می

 میشد؟!

_عزیزم، نگاه جان رنگ به رو نداری، امیرمسعود 

 فشارش خیلی پایین...

_ماهی جون چیکار کنم؟ کجاست آخه، جایی رو 

 نداره؟ کجا میخواد بره.

 _پول داشت؟
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ردم. من از حساب نورا مگر خبر آرمان را نگاه ک

 داشتم؟!

 امیرمسعود به پیشانی اش زد.

_میشه چک کرد دید کی آخرین بار از حسابش خرج 

 کرده.

فهمیدند قرار بود دیوانه شوم. من شد تا میتا پیدا می

رسیدم. نداشتم... تا پیدا شدن نورا حتما به جنون می

 دیگر واقعا تحمل نداشتم.

رمان نبودند. اما کسی در را زد. با ذوق امیرمسعود و آ

اینکه نکند... نکند نورا باشد. قبل از پرستار ماهی 

جون بخ سمت آیفون رفتم.... باز نبود... صدای یک 

 مرد بود که سریع گفت مسیح است...

 نفهمیدم روسری ام را چطور سر کردم و دم در رفتم.
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 _پیداش کردین؟

سیلی محکم. با همه ی  اما... جواب... سیلی زدم. یک

وجود و قدرتم کوبیدم به صورتش. انتطار نداشت جا 

 خورد، حتی تلو خورد.

 _چه غلطی میکنی؟

دستش را بلند کرد بزند اما لحظه ی آخر نگه داشت. 

میخواستم فریاد بزنم ' چی میخوای؟ چی میخوای 

خواهر من بخاطر آشغالی مثل تو نیست.' اما صدایم... 

تم قدرتش را نداشتم. مقابلم ایستاده بود نایش را نداش

کند نگران هستم اما حق ندارم او گفت درک میو می

را بزنم به حرکت رفاقت قدیمی اش با امیرمسعود 

است که در جوابش من را نزد. اینها که تمام شد 

شروع کرد به تز دادن... اینکه نورا حق داشته فرار 
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ون وسطی کند، از دست این همه محدودیت های قر

 ایی ما.

آزادی مدرن میگفت به مردی که زن دارد و تورا 

خواهد نه نگویی؟ این بود معشوقه ی خودش می

 آزادی مدرن؟

ماشین امیرمسعود ایستاد اما آرمان بود که پیاده شد و 

حمله کرد سمت مسیح، امیرمسعود سریع پیاده شد و 

 جلوی او را گرفت.

 _خونوادگی وحشی هستین.

: حرف دهنت رو ببند حرومزاده. نورا  آرمان

 کجاست؟

 در حالی که یقه اش را صاف میکرد گفت. 
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_امیرمسعود زنت زد، به حرمت رفاقت قدیمیمون 

 چیزی نگفت ا...

 _چه گهی خوردی که زد؟

حاال آرمان را رها کرد بود خودش رفته بود سمت 

 مسیح. در واقع خیز برداشت سمتش.
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زن بی دست و پایش چه اتفاقی  شک برانگیز بود،

افتاده بود که این مرد را زده بود. یقه ی مسیح را 

 گرفته بود.

 _ولم کن بابا. اومدم بپرسم دختره کجاست.

رو به من با تاکید پرسید کاری کرد، با حرکت آرام 

سرم به چپ و راست گفتم نه... رویم را برگرداندم و 
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بود. با آرمان اگر برگشتم داخل، ادامه اش برایم مهم ن

کردند برایم مهم زدند و مسیح را لت و پار هم میمی

 نبود.

امروز روز سوم بود که نبود... روز اولش را اصال 

 متوجه نشده بودم. وای برمن...

_نگاه، نگام کن؟ ببین مطمئنم حال خواهرت خوبه، 

بچه نیست، خودش با پای خودش رفته. پس تو االن 

 نگران چی هستی؟

 توانستم نگران نباشم... این چه انتظاری بود.طور میچ

_از تهران نرفته. هواپیما، اتوبوس ها... همه رو چک 

کردم. خونه ی کسی، هتلی جایی. پیداش میکنم 

 باشه؟

 _کی؟
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 با انگشتش اشک روی صورتم را پاک کرد.

 _زود.

 آرام بغلم کرد و تکرار کرد خیلی زود.

 چه حالی هستی؟ _ تو آروم باش. میدونی

دانستم... چون مهم نبود. ناگهانی یزی به ذهنم نمی

 رسید پسش زدم. 

 _نرفته باشه پیش اختر؟

 _اختر؟

 _میگم شاید...

نتوانستم ادامه دهم. نه محال بود... نورا در خیابان 

. ما رفتمیخوابید اما دیگر به سراغ اختر و عباس نمی

شد. اختر مادر من شان چه حتی خبر نداشتیم زندگی
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نبود. محال نبود با خیانت عباس کنار بیاید. بعید نبود 

 او را بیرون کرده باشند.

 _احتمال میدی بره پیش اونها؟

 _نه! نه، فکر نکنم. نمیره... نمیره اونجا.

 _دم در تک تک دوستهاش رفتیم.

آرنج هایم را روی پایم تکیه دادم. آبروریزی بود... اما 

 نستم چاره ی دیگری نیست.داخوب می

_شاید از این دوستهای اینترنتی جدیدش رفته پیش 

یکیشون. اما... اما همینکه پیش مسیح نیست یعنی یه 

 قهر بچگونه اس.

خواستیم برود او هم نمیخواست... هیچ کداممان نمی

 پیش مسیح و این خبر خوشحالمون میکرد.
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ستم با امیرمسعود شب و روزمان معلوم نبود... میخوا

بگویم برود و به کارهایش برسد اما نمیتوانستم. 

 میخواستم باشد...

گوشی اش بارها زنگ زده بود اما جواب نداده بود. 

آرمان گفته بود شاید نورا باشد اما گفته بود یکی از 

 همکارهاست. 

_این بدون اینترنت خودکشی میکنه، االن چحوری 

 سه روزه نرفته سراغش؟

ن سوال استرسم را بیشتر کرد، نکند... نکند بالیی همی

سرش آمده باشد. گوشی اش دوباره زنگ خورد. با 

 عصبانیت جواب داد 'چیه کتی؟'.

 _چی؟
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 از جایش پرید.

 _کجایین االن؟

قطع کرد رو به من گفت " پیش کتیه". حاال نوبت من 

بود با حیرت یک چی بگویم و بلند شوم. پیش کتی؟ 

جا بود و من... افتادم... روی چند روز را آن تمام این

 زمین افتادم... دیگر رها کردم خودم را.

در اتاق امیرمسعود سرم به دست بودم. کسی در اتاق 

نبود. چشم هایم را دوباره بستم اما برای کنار زدن 

پرده ی اشک چشم هایم... پیش کتی بود و من... اما 

ود.... همین که کردم همین که سالم بناسپاسی نمی

 پیش مسیح نبود برایم مافی بود.

در باز شد، صدای عصای ماهی جون را که شنیدم 

 چشم باز کردم تا سرجایم بنشینم.
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 _بهتری عزیزم؟ بلند نشو.

 تکیه دادم به تخت.

 _خوبم، امیرمسعود و ارمان؟

 _رفتن دنبال خواهرت. دکتر گفت خوبی... رفت.

 _ببخشید این مدت...

 و خوب باش... جوونه، اتفاقیه که افتاده._ت

_نمیدونم ماهی جون. تو این چتد روز فقط داشتم 

فکر میکردم شاید صالحش اونی نیست که من فکر 

میکنم. شادی دارم با متر و قیچی خودم اندازه میگیرم 

 و میچینیم براش.

_کار دل... هیچ منطقی نمیفهمه. من... بهت حق میدم. 

 انی هات.بابت تک تک نگر
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ماهی جون هم روزی عاشق بود و نرسیده بود... این 

حرفش برایم قوت قلب بود. گوشی ام نمیدانم کجا 

بود، از ماهی جون پرسیدم تا به امیرمسعود زنگ بزنم. 

میدانم نگرانم بود اما بخاطر من رفته بود تا بیاورد و 

 خیالم را راحت کند.

 _خوبی؟

 امیرمسعود؟_اره، نگران نباش. 

 _بگو.

 نفسم را بیرون دادم. 

 _اگه نیومد اصرار نکن.

_ تو دعا کن من گردن این دو نفر رو نشکنم، بعد 

 فکر اومدن و نیومدنش رو بکن.
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 قطع کرد.

 _بذار تموم شه.

 _تموم شده تقریبا، خوبم. میخوام دوش بگیرم.

 _عزیزم یکم دیگه استراحت کن تا به خودت بیای.

 _خوبم ماهی جون...

دوش گرفتم... آب گرم خوب بود. در این چند روز 

حتی حمام نرفته بودم... نایش را نداشتم و االن... حاال 

 که خیالم راحت شده بود، برایک گوارا بود.

تقه ی محکمی به در خورد و بعد صدای امیرمسعود 

که اسمم را صدا میکرد. در را باز کردم و پشت در 

 ایستادم.

 _اینجا چیکار میکنی؟
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 _دوش بگیرم.

 _بیا بیرون تا اونجا غش نکردی.

 خدا میداند نورا چقدر عصبانی اش کرده بود.

 _باشه االن میام.

 داشتم در را میبستم اما با دوباره هول داد. 

 _زود، یه دقیقه وقت داری نگاه.

بیخیال هشدار یک دقیقه ای اش شدم. اما سر یک 

به در زد. شیر اب را رفتم، حوله را به تن  دقیقه دوباره

 کردم و در را باز کردم.

_یه بار دیگه وقتی میری حموم این در رو قفل  

 کنی...
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ادامه نداد، به سمت تخت رفت و خودش را پرت 

کرد رویش. داشتم اب موهایم را میگرفتم تا لباس 

 بپوشم. 

 _بهتری؟

 _یکم.

 _گشنه نیستی؟

 _یکم.

 بپرسی کجاست؟ _نمیخوای

 _همین که خوبه کافیه.

 _بهتر از تو بود... خیلی بهتر.

پس بیشتر عصبانیتش از او بخاطر من بود... قفل 

سوتینیم را از عمد نبستم. روی تخت نشستم روبه 
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رویش تا برایم ببندد. کمی به سمت خودش کشید و 

قفل را بست، روی شانه ام را بوسید و از پشت سر 

یزی نگفت، همانجا ماند. دستم را روی بغلم کرد. چ

 ساق دستش گذاشتم.

 _خیلی باعث دردسرتم؟

جایی که بوسیده بود را گاز آرامی گرفت و گفت 

 خیلی. ارام ببخشید گفتم.

 _لباس بپوش بیا پایین اگه میخوای ببینیش.

 _مگه اینجاست؟

 سرش را تکان داد. یعنی خودش امده بود؟!

گفت کتی و نورا را نزد... اما چنان البته که نه، آرمان 

بودند دهان  نعره هایی سر هردو زده بود که نتوانسته
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باز کنند و جواب بدهند. آرمان گفت بعد از داد و 

بیداد امیرمسعود، کتی تقریبا نورا را بیرون کرد. چاره 

ی دیگری نداشت که آمده بود. نمیدانم از ترس 

ست با من حرف امیرمسعود بود یا از اینکه نمیخوا

بزند، در دورترین مبل کنار ماهی جون پناه گرفته بود. 

آرمان معلوم بود از برخورد امیرمسعود به اندازه ی 

 کتی و نورا ترسیده بود.

شام را در آرامش خوردیم. رفته بود در حیاط سیگار 

 بکشد، آرمان گفت به خانه می رود.

 نورا: منم میام.

انه ام را باال انداختم. هرطور آرمان من را نگاه کرد. ش

که خودش دوست داشت. آرمان و او را راهی کردم. 

نخواست حرف بزند. درخواست نکردم برای صحبت. 
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امیرمسعوود در سکوت و سیگار به دست رفتنشان را 

نگاه کرد و چیزی نگفت. به سمتش رفتم و بی هیچ 

حرفی دستم را انداختم دور کمرش و بغلش کردم. 

 رد همانطور ایستاد...حرکتی نک

 _خوبی؟

 من داشتم بهتر میشدم اما او...

 _من خوبم تو؟

 _تو خوب باشی منم خوبم.

 _خیلی دعواشون کردی؟

 _نرسیده خبر...

 _حرف نزد رفت.
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پیش برد، لباس  امیرمسعود همه چیز را مطابق برنامه

عروس و کت و شلوارش را هم پسندیده و خریده 

لجبازی افتاده بود میگفت نمیخواد کتی بودیم. سر 

برای او کار کند چه برسد به اینکه بخواهد من را 

برای عروسیمان آرایش کند. اما کتی شاید وظیفه اش 

را به عنوان یک دوست انجام داده بود. در این چند 

روز مشغول راضی کردنش بودم برای ادامه ی کار 

 کتی.

 _میری؟

امیرواال به خانه آمد، با خبر داشتیم شام میخوردیم که 

اینکه از نارملیا جدا شد و همه چیز واقعا تمام شد... 

'میری' تنها واکنش امیرمسعود به حرفهای او بود. 

 احتماال منظورش از خانه نبود از کشور بود.
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امیرواالیی که باالی سرمان ایستاده بود گفت. پیپش را 

سرد از جیب کتش بیرون آورد، روشن کرد و خون

 گفت نه.

 _تازه راحت شدم.

سهم شرکتش را به امسمرسعود فروخته بود شاید به 

 همین خاطر بود که این را پرسید.

_اینجام پیش مامان میمونم. تو میتونی خواستی دست 

 زنت و بگیری و برای خودتون خونه بخرین.

من و ماهی جون تنها کسایی بودیم که با حیرت این 

میکردیم. قرار بود چه کار کنند دو برادر را نگاه 

مادرشان را بین دو نفر تقسیم کنند؟! شاید بهتر بود 

امشب را نمی آمدم اما هم من هم نورا از هم صحبتی 

با هم فراری بودیم. آرمان گفته بود با او هم صحبت 
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نکرده، در خانه بودند، او کارهای پیجش را دوباره 

گفت پیش میبرد اما هم صحبتی نه. آرمان می

شود بار بعدی خواهد صحبت کند چون باعث مینمی

بدتر کند. چه خیال خوشی داشت... نورا همین بود... 

 او میدانست چطور اذیت کند.

با ماهی جون برای خوردن قهوه رفتیم به سالن 

پذیرایی اما دو برادر به حیاط رفتند برای ادامه ی 

 بحث هایشان.

 _نگران نباشین.

 این نگرانی ها._ از من گذشته 

 _دوستون دارن نمیخوان تنهاتون بذارن.
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میدانستم دوست دارد هردو را باهم داشته باشد... 

برای من مشکلی نبود. میتوانستم اینجا با امیرواال 

 زندگی کنم. قبال هم همین تصور را داشتم.

 _آبجیت زنگ زده بود.

 _آبجیم؟ نورا؟

 گیره._میگفت میخواد قسمت دوم فیلمش رو ب

با پسرش سر دعوا و جنگ داشت. حاال میخواست 

 مادرش را راضی کند برای فیلمبرداری.

 _مجبور نیستین ق...

 _من خودم دوست دارم. اما گفتم کمی صبر کنه.

 این یعنی بخاطر امیرمسعود.

 _بعد از مراسم عروسی شما.
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 نورا اصال خبر داشت عروسی من است؟!

 _نظرت چیه؟

 بودم کرم شب بزنم برگشتم نگاهش کردم. جلوی آینه

 _در مورد؟

 _بریم از اینجا.

 یعنی حاضر بود مادرش را تنها بگذارد؟!

_امیرواال میاد اینجا، پیش مادر، تو... نمیخوام 

 بخاطرش معذب باشی و همیشه روسری به سر.

 _من مشکلی ندارم، اذیت نمیشم.

 _اما راحت هم نیستی.

 ون دور نباشیم._بهتره از ماهی ج



 

Romanzo_o 2087 

با ناخن انگشت شصتش چند بار روی خط ریشش 

 زد. 

غیر از این به نظرم پول نداشت بخواهد خانه ای 

 بخرد. اما دقیق هم نمیدانستم...

_ _ _ _ 

 _میخواین چیکار کنین؟

_نمیدونم. چیزی نگفت، اما برای ماه عسل خیالش 

رین راحته امیرواال پیش ماهی جونه، آرمان شما هم ب

 سر بزنین بهش.

با خنده ی آرام گفت ماهی جون من رو میخواد 

 چیکار.
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 _خوشحال میشه، هنوزم حرفی نزدین؟

 منظورم نورا بود.

 _نه.

بلند شدم پیشش بروم اما آرمان گفت بیخیال، 

نمیشد... نمیشد بیخیال شوم. در اتاقش بود، مشغول 

آرایشش بازی با گوشی اش. روی صندلی میز 

 نشستم. نگاه نمیکرد.

_نمیخوای حرف بزنی؟ میخوای تا آخر عمرت روزه 

 ی سکوت بگیری؟

 _برای حرف نزدنمم باید جواب پس بدم؟

 _تو فهمیدی با ما چیکار کردی؟

 _من برده نیستم.
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 _حرف ما برده داری بود نورا؟

 _به شعور من توهین کردین.

 _چی؟

نمیفهمم یادم رفته مسیح با _من خودم عقل ندارم؟ 

من چیکار کرده؟ اون میخواست من رو بدزده، بعد 

 برم دوباره پیش اون؟

_ایتقدر سخت بود گفتن اینها؟ اینقدر سخت بود 

فهمیدن اینکه ما نگرانتیم. نگرانی ما رو میذاری پای 

این؟ حتی امیرمسعودی که نمیخوای سر به تنش باشه 

 نگران بود...

 شدم. از جایم بلند
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_این حرفها االن دیگه چه فایده ای داره، وقتی 

تونمیدونی نگرانی چیه، وقتی نمیفهمی ما به چه حالی 

 افتادیم!

چیزی نگفت، من هم ادامه ندادم. من همان لحظه ای 

که فهمیدم حالش خوب است، بقیه دیگر برایم مهم 

 نبود.

 از قیافه ی آویزانم حالم معلوم بود، آرمان سری تکان

 داد که یعنی گفتم نرو!

امیرمسعود دیوانه وار مشغول بود، نمیگفت دارد چه 

میکند، حتی در شرکت نبود، میگفت کار دارد و چون 

قرار است یک ماه عسل طوالنی داشته باشیم ترجیح 

میدهد قبل رفتن همه ی کارهایش را حل کند. حاال 

 چه کار هایی نمیدانم.
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شتم، باورم نمیشد من فقط شدیدا هیجان عروسی دا

واقعا باألخره بعد از این همه اتفاق قرار است ازدواج 

کنیم. زمانی که عقد کردیم تابستانش قرار بود عروسی 

 بگیریم اما زندگی چه ها که به ما نشان نداد...

حاال داشت همه تمام میشد. یا حداقل امیدوار بودم 

 تمام شود...

 _میری خونه ی خودت.

 اهایین._خونه ی من شم

_اون امیرمسعود حسودی که من میشناسم، این رو 

 بشنوه میکشتت.

 لبخندی زدم.

 _خیلی حسوده؟
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 _امیرمسعود؟

با سر تایید کرد. من حس نکرده بودم. چند باری 

آرمان را بغل کردنی شوخی کرده بود اما نمیدانم... 

هیچ وقت موقعیتی پیش نیامده بود که این را حس 

 کنم.

 _نمیدونم.

 _حسوده.

 _پشت سر شوهر من غیبت نکن.

 _اه، آبجی... خدایی حالم بهم خورد. شوهر ذلیل.

 _شوهر توام امیرمسعود بود شوهر ذلیل میشدی.

 _خیلی مرده.

 بود و در حق آرمان، برادری، پدری را کامل کرده بود.



 

Romanzo_o 2093 

_ماشینت رو باید پس بدم. فردا میبرمش یا معاینه 

 فنی...

 میخواد._ن

 _نمیشه، این مدت هم...

 تازه یادش افتاده بود.

_امیرمسعود گفت ازت پس نگیرم. برگشتیم برام 

 ماشین میخره.

 دراز کشیده بودیم از جایش پرید.

 _آبجی جون من؟

 _آره.

 _زشت نیست؟

 لبخندی زدم. 
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 _نه.

دوباره دراز کشید، مثال داشتیم جلوی تلویزیون فیلم 

اما فیلم را متوقف کرده بود داشتیم صحبت میدیدیم 

میکردیم. ته دل دوست داشتم نورا هم بیاید اما خبری 

نبود. دو روز دیگر عروسی ام بود اما خبری از نورا 

 نبود...

در به صدا در آمد، با تعجب به هم. نگاه کردیم. به 

 ساعت نگاه کردم یازده بود!

 _کیه این موقع شب؟

ه سمت در رفت آرام پشت سرش آرمان بلند شد و ب

رفتم ببینم کیست. اما سالم گرم و بلندش یعنی آشنا 

 بود و بعد صدای امیرمسعود.

 _چیشده؟
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 آرمان را پس زد و داخل آمد.

 _چی چیشده؟ اومدن دیدنت.

نفسم را بیرون دادم. ترسیدم واقعا برای لحظه ای. به 

ام آرسمتم آمد و بی توجه به حضور آرمان بغلم کرد. 

گفتم امیرمسعود. اما خلقه ی دستش را محکم تر کرد 

 و به آرمان تشر زد میخواهد بایستد و تماشایمان کند.

 _چیشده امیرمسعود؟

 کنار گردنم را بوسید.

 _دلم برات تنگ شده حق ندارم؟

 دستم را روی گونه اش گذاشتم.

 _نگران شدم. چیزی خوردی؟

 _اومدم تو رو بخورم.
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 لبخندی زدم. 

 _بیرون بودی تا االن؟

 _آره کارهام تازه تموم شده.

 به سمت آشپزخانه رفتم برایش چیزی بیاورم بخورد.

 _کی اینجا خوابیده بود؟

 _من و آرمان داشتیم فیلم میدیدیم.

 با چند قدم بزرگ آمد پیشم.

 _دیگه چی؟ میاد پیش زن من میخوابه پسر گنده؟

آرمان حق داشت میگفت حسادت خندیدم. شاید 

میکند. روی پنجه ی پایم ایستادم و لبهایش را بوسه 

 ای زدم.

 _با این نمیتونی سرم رو شیره بمالی.
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 _فعال بیا غذات رو بخور.

اما انگار خیلی هم گرسنه نبود. چون دوباره از پشت 

 سر بغلم کرد.

 _بلیط ها رو اوکی کردم.

 _کجا میریم؟

 _آلمان.

 ان؟_آلم

_یه کاری داشتم اونجا، گفتم ماه عسلمون هم 

 همونجا باشه.

 _فکر کردم ایرانیم.

 _برمیگردیم، هرجا خواستی میریم.

 خواسته های من معمواًل به جایی نمیرسید.
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 _باشه.

 _خوشحال نشدی؟

 برگشتم سمتش.

 _برای من فرقی نداری. هرجا تو باشی برام کافیه.

بلکه چشم هایش. خم شد و او خندید نه لب هایش، 

 طوالنی تر بوسید مرا.
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از صبح زیر دست کتایون بودم. فکر میکردم نورا هم 

بیاید اما نیامد. کتایون دیروز موهایم را رنگ کرده و 

اصالح کرده بود برایم. امروز فقط آرایش بود. گفت 

مو اکستنشن کند برایم و ان موهای مصنوعی به جای 

ه شوو، چون مراسم مختلط بود قرار موهای خودم دید
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بود حجاب داشته باشد، مخالف بودم اما از طرفی 

جوری. گفت که نکند حجاب من باعث خجالت 

امیرمسعود شود، ساکت ماندم چیزی. نگفتم. اما امروز 

 کرده، دستور از گفت امیرمسعود گفته نه و مخالفت

 باال بود و بعد از آن اتفاق حتی جرات مخالفت لفظی

 را هم نداشت با او.

 _خوبی؟ استرس داری؟

 _نه، خوبم.

 _منم خیلی دوست دارم عروس شم.

لبخندی زدم. یعنی با اکباتان میخواست ازدواج کند؟! 

زمین تا آسمان با هم فرق داشتند، اما این ظاهر قضیه 

 بود. من از باقی خبری نداشتم.
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د سعو_یعنی امروز باید بهترینم رو ارائه بدم، امیرم

 منتظر فرصت اخراجم کنه.

 _اینطوری ها هم نیست.

_چرا همینطوره، خیلی رک گفت اگر اجازه میدم 

برگردی چون نگاه ازم خواهش کرده نمیخوام 

 ناراحتش کنم.

نه از سر بدجنسی اما از حس خوب اینکه اینقدر 

 برایم ارزش و احترام قائل بود، لبخندی از ته دل زدم.

. من امیرمسعود رو خیلی وقته _خیلی دوست داره

شناسم. غیر مادرش برای هیچ کس تره هم خورد می

نمیکنه عزیزم اما تو... دل و ایمونش رو بردی به قول 

 مهیار.
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با خنده گفت اما خنده اش ناگهانی قطع شد. بدون 

شک نمیخواست اسم مهیار را ببرد. حاال سوتی داده 

 بود.

 _منظورم آقای اکباتانه.

آقای اکباتان نمی آمد با همچین لفظ صحبتی داشته به 

باشد و دقیقا این همان زاویه ای بود که من چیزی از 

 دانستم.آن نمی

 _مشکلتون با نورا حل شد؟

 نفس عمیقی کشیدم. مشکلمان با نورا؟!

_من به نورا هم گفتم، گفتم منم جای خانوادت بودم 

فکر میکردم بری سراغ اون مرد. چون چند باری در 

موردش برام صحبت کرده بود. اما خب میدونی که 
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خواهرت نهایت لجبازیه، بخدا نتونستم زنگ بزنم، 

 میترسیدم بفهمه تا شما بیاین بره.  

 مگر میشد ندانم؟! امکان نداشت.

گه رفته بود حموم فرصت پیدا کردم _خالصه دی

زنگ زدم. اونم امیرمسعود جواب نمیداد، وقتی هم که 

اومد، خدا میدونه چه دادهایی زد. من که خودم رو 

کثیف کردم. نورا هم که یه سکته ی ناقص رو زد. 

 خالصه چهارستون خونم رو لرزوند.

 _معذرت میخوام.

 _نه عزیزم این چه حرفیه.

 ت اینکه به نورا جا دادی._و ممنونم باب
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_منم از تو ممنونم بابت کارم. واقعا چیزی نیست که 

 بخوام از دست بدم.

او هم میتوانست مثل نورا خودش مستقل کار کند! 

 چرا ریسک نمیکرد.

_من مثل نورا اهل ریسک کردن نیستم، غیر از اون 

امتیاز هایی که امیرمسعود به کارمندهاش میده ثابت و 

کار مستقل ریسکش زیاده، پیجم بپره زندگیم خوبه، 

 انگار رفته.

توانست خیلی راحت ریسک پس این بود، نورا اما می

کند. بی هیچ مشکلی. نمیدانم خوب بود یا بد بود اما 

 این ویژگی را داشت.

 _لباس عروست رو هم دیدم، عالی بود.
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چقدر این دختر دوست داشت عروس شود. هرچند 

سلیقه اش در انتخاب لباس عروس با مطمئن بودم 

من زمین تا آسمان فرق داشت. اگر دست من بود 

اشاره ای به اکباتان میکردم که اقدامی کند، آنها که 

روابطشان دست کمی از یک زوج نداشت پس 

 میتوانستند. اما این هم نظر من بود... نظر شخصی من.

. مکار کتایون واقعا طوالنی بود، انتظارش را نداشت

خسته و بی حوصله شده بودم، حاال که موهایم حذف 

بود و کارش کمتر، حس میکردم هرچه زودتر تمام 

 کند. اما گویا تاثیری نداشت. 

 _خیلی مونده؟

 _نه عزیزم، گرسنه ای ناهارهم نخوردی.

 _نه میل ندارم.
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امیرمسعود هم نبود. از صبح تماس نگرفته بود، 

یش میشوم به همین دلیل نمیدانم میدانست دارم آرا

است یا چه. اما بی دلیل احساس نگرانی و دلشوره 

 کردم.

 _میشه یه زنگ به امیرمسعود بزنم؟

شه. اما من نتوانستم لبخند بزنم، چرا با لبخند گفت با

که امیرمسعود جواب نداد. با آرمان قرار بود بروند 

آرایشگاه، شماره ی آرمان را گرفتم اول با نگرانی 

سید آرایشم تمام شد؟ وقتی گفتم نه، برای جواب پر

 ندادن امیرمسعود بهانه تراشی کرد.

 _آرمان چیشده؟

صدای لرزان و نگران من باعث شد کتایون با نگرانی 

 نگاهم کند.
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 _چیزی نشده تصدقت! 

_دروغ نگو، امیرمسهود کجاست؟ اتفاقی براش 

 افتاده؟

اسهالش _گفتم که از استرس یکم آقا دومادمون 

 گرفته، حالش خوبه نترس بذار بیاد من...

 _آرمان اگه تا پنج دقیقه دیگه زنگ نزنه...

 _اینها اینجاست. بیا بیا صحبت کن.

 نفس عمیق کشیدم. 

 _الو نگاه؟

 صدایش را که شنیدم خیالم راحت شد. 

 _جانم؟ کجایی؟ 

 _تموم شد کارت بیام دنبالت؟ 
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 _نه. 

 _چته خوبی؟ 

 _اهوم، نگران شدم. 

 _نگران نباش. کارت تموم شد خبر بده.

بی هیچ حرف دیگری قطع کرد. مگر ممکن بود باور 

و این دو اینطور برخورد میکنند!  کنم چیزی نشده

صبح قربان صدقه رفتن های امیرمسعود تمامی 

نداشت که در حالت معمولی از او بعید بود، اما روز 

 بود.عروسی اش بود و خوشحال 
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و حاال این تناقص داشت با صبح... در چه حالی من 

 را به کتایون تحویل داده بود و حاال این برخورد.
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 _چیزی شده؟

 _نگفتن اما انگار اتفاقی افتاده.

 _اصال نگران نباش که آرایشت به هم میخوره.

صدای زنگ در خانه اش بلند شد، چند دقیقه بعد با 

 نورا برگشت.

نورایی که آرایش کرده و لباس پوشیده و آماده آمده 

 بود.

 تموم نشده! _کارش که

 _چیزی نمونده. یکم زودتر میومدی کمک میکردی.

 _کارم طول کشید. داشتم آرایشم رو ضبط میکردم.

 ضبطش واجب تر از عروسی خواهرش بود...

 _چته؟ چرا این شکلی شدی؟
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 کدام مهم نبود؟!سالم کو؟ تبریک میگم کو؟ هیچ 

 _دلتنگ دومادشه.

 _دومادت دستش بند عشق قدیمشه.

 _چی؟

_این دختره حنا بلند شده تنهایی اومده تهران، زنگ 

 زده...

بی خیال و بیتوجه به اینکه نگرانم روی صندلی 

 نشست و ادامه داد.

_هیچی الکی زر زده خودم رو میکشم و از این 

 مزخرفات...

پرشد... خدایا چرا حتی در روز عروسی چشم هایم 

 ام.
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 _نگاه تو روخدا گریه نکن آرایشت خراب میشه.

مگر در این وضعیت آرایش من مهم بود.  چشم غره 

ای به نورا رفت که چرا گفت! حق داشتم بدانم. گریه 

 ام متوقف نمیشد. دستهایم یخ بود.

امیرمسعود آمد... سر وقت... با دست گل... اما آن 

 یافه ی آشفته...ق

 _چیه چته؟

هیچ دامادی وقتی عروسش را میبیند این را نمیگوید. 

 محال است. کتایون آرام گفت. 

 _نورا چغلی کرد.

امیرمسعود خیلی چپ چپ نورا را نگاه کرد و رو به 

 هردو گفت تنهایمان بگذارند.
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 _چته؟

 _رفت؟

 _االن این حالت برای چیه؟

 های بد میفته._چرا همه اش اتفاق 

 _کو؟ کدوم اتفاق بد؟ خبر مرگ من رو دادن.

 _این چه حرفیه!

 _خب پس عزای چیه؟

 _چیشد رفت؟

 _تمومه کارت بریم برای عکاسی؟

 واقعا نمیخواست چیزی بگوید؟

 _کتی! کتی؟

 _بله؟
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 _تمومه کارش بریم؟

 _با این چشم ها چجوری میخواین عکس بگیرین؟

 ی منتظرم._یه کاریش بکن کت

من کمی توضیح کمی جمله های خوب میخواستم 

 برای آرام شدن. نه این برخوردهای سردش را.

کتی بیچاره کاری از دستش برنمی آمد، امیرمسعود تا 

دم در ماشین فراموش کرد دست گل را دستم بدهد، 

به جای او آرمان بود که گفت 'چقدر خوشگل 

شانی دادم و او پیشدی؟' وقتی نشستم شیشه را پایین 

 ام را بوسید. آرام از آرمان پرسیدم 'چی شد رفت؟'.

_نگران نباش، کبوتر جلو خودته، الزم نیست نگران 

 چیزی باشی.
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نمیتوانستم، این نگرانی دست خودم نبود. یک گروه 

فیلم برداری همراهمان بود، اما تا جایی مسیرش را از 

 !آنها جدا کرد. یا گم کردیم همدیگر را؟

 کمی بعد ماشین را کنار کشید و نگه داشت.

_خبر نداشتم نگاه، اما ازت خواهش میکنم حساب 

 کار این و اون رو از من نخواه.

 من چه حسابی خواسته بودم!

_نارملیا، حنا، هرکسی... حماقت های اونهارو به پای 

 من ننویس.

 من... من کی همچین کاری کرده بودم؟!

دم از اینکه جای بقیه من _خسته شدم، خسته ش

 جواب گه هایی که خوردن رو دادم.
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من نخواسته بودم او جواب کار بقیه را بدهد، من فقط 

نگران بودم. اگر تا اینجا آمده بود برای بهم زدن 

عروسیمان آمده بود. انتظار داشت خوش و خرم 

 استقبال کنم از این اتفاق؟

، حرف میزدچیزی نگفتم چون اولین بار بود اینطور 

اینطور اعتراض و ابراز خستگی میکرد. دوست داشتم 

چیزی بگویم اما حمله ای به ذهنم نمیرسید... درد 

 همین بود.

 _فقط نگران بودم، نمیخواستم تو...

_نباش نگاه نگران نباش، تا من پفیوز هستم نگران 

 چی هستی؟ وقتی مردم نگران باش.

 ی؟_امیرمسعود چرا اینقدر عصبانی هست
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_نباشم؟ دختره ی احمق بلند شده تنها اومده، زنگ 

زده منم تهدید میکنه؟ اومدم سراغ عروسم میبینم این 

 بدتر از اون. من....

 دلش پر بود. از همه شاید... شاید بیشتر از همه از من.

 _من فقط یه زندگی آروم میخوام با تو. همین!

این را مگر من غیر از این میخواستم؟ اما زندگی 

 نمیخواست. با ما اینطور نبود.

کمی در سکوت نشستیم و باالخره ماشین را روشن 

کرد و حرکت کرد. احتماال به سمت محل عکاسی 

 میرفت.

مراسم در این باغ نبود بی شک فقط برای عکاسی 

اینجا بودیم. دیگر نه او حوصله ی عکاسی را داشت 

را  نه من. عکاس ژست هایش را میگفت، حتی یکی
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درست انجام ندادیم. کالفه بودن از سر و رویش 

میبارید. چه خوب که نظرش عوض شد و به 

دانشجویش نگفت، هفته ی پیش وقتی مرا بوسید 

گفت موقع عکاسی ممکن است مرا ببوسد و از دست 

دانشجوهایش هرکاری ممکن است، میترسید عکس 

هارا برای هم بفرستند به همین دلیل گفت عکاس 

باشد بهتر است. االن اگر دانشجوهایش اینجا غریبه 

بودند نه عکس بوسه هایمان را بلکه خبر زورکی 

کردند. هیچ عروس بودن عروسیمان را پخش می

دامادی که از ته دل و با رضایت ازدواج میکردند مثل 

 ما نبودند. امیمرسعود رغبت نمیکرد دستم را بگیرد.

 _یکم استراحت کنین ادامه بدیم.
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چه کار کرده بودیم خسته شویم! خودش کالفه  مگر

شده بود، رفت یک نخ سیگار بکشید حال و هوایش 

 خوب باشد برای ادامه دادن.

به سمت نیمکت رفتم بنشینم اما پایم لیز خورد، 

چیزی نمانده بود بیفته که از پشت سر محکم مرا 

 گرفت.

 _حواست کجاست؟

 نگاهش کردم. 

 _پیش تو!
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 _بشین مواظب باش.

 _میخوای کنسل کنیم؟
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 _چی رو؟

 _همه چی رو وقتی حوصله ندا...

 براق شد روی صورتم.

_به جاش نمیشه سر حوصله بیاریم، بیشتر نری به 

 اعصابم؟

 _من چیکار کردم امیرمسعود، من االن...

 اشک لعنتی...

 _بسه گریه نکن.

 ه؟_گریه امم زوریه؟ هر کاری کردن تقصیر من

 چانه ام میلرزید. طاقت نیاورد بلندم کرد و بغلم کرد.

_همش از من توقع داری، پس من چی؟ انتظار داری 

بشنوم اصال مهم نباشه؟ تو میتونی؟ خودت میتونی 
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همچین چیزی روز عروسیمون بشنوی و بیخیال 

باشی. آخرشم من مقصرم چون زندگی رو برات 

 سخت کردم.

 ت و یک شیش گفت.جدا شد، چانه ام را گرف

 _گریه نکن نگاه.

سرم را آرام تکان دادم تا به خودم مسلط شوم. بهترین 

 روز عمرم داشت...

_امروز مثال بهترین روز عمرم بود. االن باید فقط بهم 

 تذکر بدن گریه نکنم.

_خواهر نفهمت چغلی نمیکرد، االن این حال و روز 

 نبودی.
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نمیکرد و من را شوهرم چی؟ اگر او داد و بیداد 

دانست و یک جواب معقول به من میداد مقصر نمی

 هم من االن اینطور نبودم.

_من از تو یه جواب خواستم، توام میتونستی جوابم 

 رو بدی و تموم شه همه چی.

 دستم را کشید.

 _بیا یکم قدم بزن باد به کله امون بخوره.

 زچیزی نگفتم، با کفش پاشنه بلند سخت بود اما با

 سکوت کردم.

_زنگ زد اول باورم نشد بعدم هم نگران شدم... 

 ترسیدم. نمیتونستم وایستم خودش رو بکشه...

 _منظور من این نبود نری. فقط...
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 _تو بیمارستانه.

 _چی؟ مگه؟

 _قرص خورده بود، بردیم معده اش رو شستشو دادن.

 _وای. االن؟ االن خوبه؟

و سالم بزرگش _خوب. من فقط میخواستم درست 

 کنم، اما انگار ضربه اصلی رو من بهش زدم.

دستش را محکم تر فشار دادم. دوست داشتم بگویم 

تقصیر تو نیست... اما بخشی بود... شاید ناخواسته بود 

اما بود. حنا را وابسته بزرگ کرده بود و رفته رفته 

 شکل و حال احساس او هم عوض شده بود.

 ؟_میخوای بریم بیمارستان

 _نه، خوبه.
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 ایستاد برگشت به سمتم.

_بیا از عروسیمون لذت ببریم. ما هم برای اولین بار 

تو اوج این همه گهی که به زندگیمون خورده لذت 

 ببریم.

با لبخندی گونه اش را بوسیدم. اگر فقط کمی... کمی 

این عصبانیتش را کنترل میکرد ما مشکلی نداشتیم... با 

آمدیم. چرا که راه طوالنی و  همه چیز هم کنار می

 سختی را کنار هم بودیم.

به نظر عکاس خوشحال بود که استراحتی داده بود. 

حال و هوای ما دیگر مثل بیست دقیقه ی قبل نبود. 

همه چیز درست و به جا بود، لبخند هایمان هم 

واقعی. الی دار و درخت ها به امیرمسعود گفت من 

سته تعارف نکرد، خیبی را ببوسد. او هم از خدا خدا
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راحت شروع کرد به بوسیدنم. به نظرم عکاس 

منظورش بوسه ای به این طوالنی بودن نبود. اما 

 زشت بود جلوی آنها پسش بزنم.
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 _دیرشد؟

 نگاهی به ساعتش کرد.

_نه ترافیک نباشه سر وقت میرسیم، نگران باش. کل 

 روزت با نگرانی گذشت.

 رجاش باشه._خوبم. برسیم همه چی س

 _راحت میشی.

 _خیالم راحت میشه.

 ؟_فردا میریم
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_نه نصف شبه، فکر کنم در حد عوض کردن 

 لباسهامون وقت باشه.

چمدان هایمان حاضر بود. مراسم بی هیج دردسری 

تمام میشد و میرفتیم به این سفر... کمی دور میشدیم 

 واقعا هردو راحت میشدیم.

نداشتیم چندنفر از دوستهای شلوغ بود... ما کسی را 

نورا چند نفر از دوستهای آرمان... و من سحرخانم و 

آقا فرهاد را دعوت کرده بودم همین. همگی میهمان 

آنها بود. چه از طرف خانواده ی پدری چه از طرف 

 خانواده ی مادری فامیل هایشان زیاد بودند.

چقدر ماهی جون جذاب و زیبا شده بود. در بین همه 

انم های هم سن و سال خودش که حضور ی خ

داشتند واقعا درخشش افسانه ای داشت. لباسش را با 
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امیرواال انتخاب کرده بود، دیده بودمش، اما در تنش 

 چیز دیگری بود.

 _چقدر ماهی جون خوشگل شده.

 امیرمسعود نگاهی به مادرش کرد.

 _عروسشم خوشگله.

 _آرایشم خراب شده.

نباش. همین که سالم اینجا نشستیم _نه، خوبه. نگران 

 کافیه برامون.

از تلخی جمله خنده ام گرفت. یک شوخی پر از 

 پارادوکس بود.

 _دامادت نمیخواد برقصونتت، بیا با من برقصیم.

 امیرمسعو د چشم غره ای به آرمان رفت.
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 _جلوی این همه آدم؟

 _آبجی توروخدا ، عروسی!

های پدری امیرمسعود به اندازه ی کافی خانواده 

بخاطر حجابم عجیب و غریب نگاهم میکردند، اگر 

گفتند. اما نمی رقصیدم خدا میداند چه ها که نمی

اصال بلد نبودم برقصم. آرمان به زور دستم را گرفت، 

یک دستم را روی شانه اش گذاشت دیگری را در 

دستش نگه داشت. فقط دایره هی قدم برمیداشتیم، 

 ه بود، رقص نبود.اسم این هرچه ک

 _خیلی خوشگل شدی.

 _مرسی توام دست کمی نداری.

_میدونم، دیدم دختر مجرد تو فامیل هاشون زیاده 

 گفتم با عروس برقصم همه نگام کنن.
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باالخره از صبح برای اولین بار از ته دل خندیدم. با 

خنده ی من امیرمسعود به سمتمان آمد، ارمان را به 

 و دست هایم را گرفت.طرز بانمکی پس زد 

 _خنده های خانم برای آرمانه، اخم هاش برای من؟

 لبخندی زدم. حسادت های بانمکش را دوست داشتم.

_واقعا کار خوبی نیست من رو نسبت به آرمان 

 حسود میکنی.

 _من چیکار میکنم؟

_تو کال کاری نمیکنی همه چی خودش اینطور میره 

 جلو!

 عروسی کردیم._باورم نمیشه، باالخره 

 _خوشحالی یا...
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 _خوشحالم، خیلی.

آرمان جای ما نشسته بود، چشمم افتاد دیدم با چشم 

و ابرو به سمت مهمان ها اشاره میکند. دوباره 

 خندیدم.

 _کاش خانم جان هم بود.

 البته جای خیلی ها خالی بود... اما زندگی همین بود.

عروسی ام زیبا بود. راستش خودم تصور نمیکردم 

خوب باشد، حس میکردم تمام مدت با معذب بودنم 

بگذرد اما همه چیز خوب بود و دلپذیر. آرمان بیخیال 

نمیشد، دیدم از روی سن پرید و چند تانیه بعد با 

ماهی جون کنار ما مشغول رقصیدن بود. خنده ام قطع 

نمیشد و امیرمسعود با کنجکاوی میپرسید به چی 
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، گفت پس دارد از مادر او میخندم؟!؟ وقتی گفتم

 استفاده ی ابزاری میکند.

 _ یه جورایی.

کم کم تعداد زوج ها بیشتر شد. کفش هایم پاهایم را 

خسته کرده بود، تمام مدت عکاسی سرپا بودم. 

 دوست داشتم کمی بنشینم.

 _یکم بشینیم؟

 _خسته شدی؟

 _آره، کفشهام راحت نیست.

آهنگشان را تغییر  بعد از نشستن ما، گروه موسیقی

دادند، و با ریتم تند تری بود، ادم های بیشتری وسط 

بودند و مشغول رقص. دیدم نورا و کتایون هم گوشه 
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ای در حال رقصیدن بودند. خوب بود، همین که 

 حالش خوب بود برایم کافی بود.

ماهی جون یک سرویس بینهایت زیبا را که بدون 

به من هدیه داد. شک از جواهرات عتیقه اش بود را 

خیلی هدیه ی بارارزشی بود، حتی از ترس گم 

ه و استفاد کنم هیچ وقت جرات کنمکردنش فکر نمی

کنم. هدیه ی امیرواال ماشین بود به جای او به 

 امیرمسعود نگاه کردم، سرش را تکان داد خبر داشت؟

 _خوشبخت شین، میدونم دوتاتونم لیاقتش رو دارین!

ل نکرد، دست هم ندادند فقط سری امیرمسعود را بغ

برای هم تکان دادند، بعد از دور شدنش امیرمسعود 

 گفت.
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_از اونجایی که حذس میزدم هدیه ی همه طال و 

 جواهر باشه گفتم ماشین بخره.

اما هدیه ای به این گران قیمتی؟! آنجا هم جای بحث 

نبود. آرمان گفت هدیه اش در خانه امان است و 

عسل برگشتم نشانم میدهد. نورا هم به وقتی از ماه 

طرز غیرقابل باوری برایم دستبند طالی بسیار زیبا و 

ظریفی گرفته بود. رو به امیرمسعود گفت 'واسه تو 

پولم تموم شد، البته تموم نمیشد هم نمیخریدم'. واقعا 

فکر میکرد همچین چیزی برای امیرمسعود مهم 

 است؟!

یده بود، زیبا بود، امیرمسعود هم برایم نیم ست خر

قرار بود با این همه جواهرات چه کنم، خودم هم 

 نمیدانستم!
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 _کجا قراره لباس عوض کنیم؟

 _همینجا.

 _نمیریم خونه؟

 نگاهی کرد.

 _نه نمیرسونیم. یه چیز میپوشیم میریم.
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مهمان ها زیاد بودند، نمیشد تا رفتن همه منتظر ماند، 

 امیرمسعود ترکشان کنیم.اختتامیه این بود که من و 

به سمت ساختمانی راهنمایی شدیم، کتی و نورا 

آمدند کمکم تا لباس عروسم را دربیاورم. خواستم 

آرایشم را پاک کنم کتی اجازه نداد، اما همچین پرواز 
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طوالنی با این آرایش مگر میشد! دم در مه امیرنسعود 

 منتظرم بود با دیدنم گفت چرا پاک نکردم!

 ن!_نذاشت

 _غلط کردن، برو پاک کن، میدونی چند ساعت راهه.

 راه رفته را برگشتم!

پرواز راحتی بود، اما برای من چون تمام مدت خواب 

بودم و امیرمسعود بیدار. انقدر مست خواب بودم که 

 پاسپورتم را نمیتوانستم دستم نگه دارم!

تا رسیدیم به هتل دوباره قبل از امیرسعود خودم را 

 کردم روی تخت.پرت 

 قدر سرپایی._خسته نشی این

 خندیدم.
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 _خوابم میاد خب.

 _دوش بگیرم بیام شما تا من بیام بخواب.

 به سمت حمام رفت.

 _فقط تا من بیام برای بیشترش اجازه نداری.

پروازمون مستقیم نبود واقعا خسته شده بودیم. بدون 

ت خشک برای امیرمسعودی که اصال نخوابیده بود س

تر بود و بدون شک خسته تر. واقعا دوست داشتم تا 

از حموم بیرون بیاد منتظر بمونم چون میخواستم منم 

 دوش بگیرم. اما اصال متوجه نشدم کی خوابم برد...

وقتی چشم باز کردم دیدم امیر مسعود پرده ها رو 

کامل کشیده از پشت سر محکم بغلم کرده بود. با این 

و مراسم خدا میدونه االن بو سفر به اون طوالنی 

میدادم بیچاره مجبور شده بود کنارم بخوابه. باز کردن 
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حلقه ی دستش سخت تر بود. نمیخواستم بیدارش 

کنم. با آرامش داشتم زور میزدم بلند شم که باالخره 

  موفق شدم.

خودم رو به حموم رسوندم. دوش گرفتم لباس 

 عوض کردم. آرایش کردم و منتظر نشستم تا

امیرمسعود بیدارشه. اما کامال عمیق خواب بود. خیلی 

گرسنه ام بود. دلم چایی میخواست. اما زبونشون رو 

بلد نبودم. گوشی رو برداشتم تا با چهارتا کلمه ی 

انگلیسی که بلد بودم به سختی هم باشه چیزی 

سفارش بدم برام بیارن. نه من درست میتونستم حرف 

ور امیرمسعود بیدار بشه مجببزنم و نه اینکه میترسیدم 

بودم آرام صحبت کند. اما نهایتا بیدارش کردم. داشت 
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با لبخند نگاهم میکرد. گوشی رو با دستم دور کردم و 

 رو به امیرمسعود گفتم.

 _گشنمه.

گوشی رو از دستم گرفت وبا اون صدای خواب آلود 

و بی نهایت جذابش به جای من سفارش داد. سرم رو 

  محکم گونه اش رو بوسیدم.جلو بردم و 

 _صبح بخیر.

 _صبحه؟

 _آره، چرا بیدارم نکردی دوش بگیرم؟

 _مثل بچه ها خوابیده بودی دلم نیومد.

دستش را به سمتم آورد از زیر آستینم گرفت بلند 

 کرد و روی تخت کشید.
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_ االنم اینطور خوشگل کردی! دلم نمیاد بذارم دور 

  باشی.

روی تخت گذاشت خودش دستش قلط زد و من را 

 را ستون کرد و رویم سایه بان شد و خیره شد به من.

 _خوشگلی، جذابی، مهربون.

سرش را پایین آورد و چانه ام را بوسید. با دست 

  آزادش آرام گونه ام را نوازش کرد.

 _عاشقتم نگاه.

 _چی؟

چی ام از سر حیرت بود. واقعا انتظار شنیدن همچین 

از امیرمسعود نداشتم. دوستت دارمش را  جمله ای را

شنیده بودم. برای اولین بار هم خیلی شوکه شده بودم 
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اما این جمله... چیزی نبود که تا آخر عمر هم تصور 

 فقط ام چی به... من خدای  کنم این را از او بشنوم.

 اام. ببوستم تا آورد جلو را سرش و زد آرامی لبخند

 .کشیدم عقب را سرم

خیلی زیاد. بدون تو زندگی... اصال برام قابل _منم. 

  تصور نیست.

لبخندش بزرگتر شد و چشم هاش رو بست و شروع 

کرد به بوسیدنم هرچند در اتاق با تقه ای به صدا در 

اومد و نتونستیم ادامه بدیم. لباس تنش نبود روسری 

ام را سرم انداختم و در را باز کردم. اجازه ندادم 

بیایند. داشت نگاهم میکرد... میدانستم داخل اتاق 

نگاهش چیست. تکه ای از نان تست را برداشتم و در 

دهان گذاشتم. با لبخند جلویش داشتم میجویدم. و او 
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اب نگاهش داشت همه وجودم را آب میکرد. به 

سمتش رفتم و خودم را به سمتش انداختم و 

 بوسیدم... کمی بیشتر هم میتوانستم گرسنگی را تحمل

کنم اما دوری از او را... نه. مگر میشد با امیرمسعود 

باشی و لذت نبری. در حین معاشقه گفت اگه خیلی 

گرسنه ای بعدا ادامه میدیم... اما واقعا فکر میکرد 

میتوانیم. دیگر رابطه هایمان واقعا طوالنی بود... باید 

مد نظر میگرفتیم قبل از شروعش... از اولین رابطه 

ن که در نظر میگرفتی ... قابل قیاس نبود امان تا اال

اصال. کمی مکث کرد. بین گردن و شانه ام را اول 

بوسید و بعد گاز گرفت. سرش را باال آورد در گوشم 

  گفت.

  _نفسم رو میگری.
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در طول مدتی که ما ایران نبودیم نورا از فرصت 

استفاده کرده بود و رفته بود پیش ماهی جون برای 

برنامه ای جدید. به ماهی جون گفتم خودش را  ضبط

اذیت نکند و میتواند رک به نورا بگوید که دوست 

ندارد. اما میگفت دوست دارد و لذت میبرد. حتی 

  یکی از برنامه هایشان را با مارال باهم تماشا کردیم.

  _خیلی خوبه.

 _آره مثل اسمش ماهه.

ی ایده ی _مادر شوهر دوستی. برنامه رو میگم. خیل

 خوبیه.

خندیدم. من حواسم به ماهی جون بود و در دلم دعا 

میکردم امیرمسعود از دست نورا عصبانی نشود. 
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هرچند ماهی جون در این مورد میگفت که انتخاب 

 خودش است و امیرمسعود حق دخالت ندارد.

سفر ماه عسل سه هفتگی ما به زیبایی تمام شد و 

ده بودیم اما دوست دیگر وقت برگشت بود. لذت بر

داشتم برگردیم و جای گیر شویم. میخواستم این 

 زندگی مشترک را به معنی واقعی تجربه کنم.

فقط آرمان از زمان دقیق برگشتمان خبر داشت تا 

بیاید فرودگاه به استقبالمان. تا دیدمش قدم هایم را 

 تند کرد و بغلش کردم.

 _آبجی لهم کردی.

  م برات تنگ شده بود._قربونت بر م. چقدر دل

  امیرمسعود ساق دستم را گرفت و کشید.
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_این صد دفعه جلوی من این غول تشن رو بغل 

  نکن.

لبخندی زدم چون خودش هم آرمان را بغل کرد و 

 دستی به پشت زد.

 _خوش گذشت؟

  امیرمسعود: به تو ربطی نداره بین من و زنمه.

  _خوب بود عزیزم. جاتون خالی بود.

 امیرمسعود سرجایش ایستاد و برگشت نگاهم کرد.

  _که جاشون خالی بود نگاه خانم.

خندیدم. دستم را محکم تر گرفت و گفت یکی 

 طلبت.

 _ماهی جون خونه اس؟
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  _خبر ندارم. آرمان آرومتر برون.

 _عجله داری؟

  _نه آبجی تند نمیرونم.

 رمن صندلی عقب نشسته بودم دیدم با این حرفش امی

مسعود چپ چپ نگاهش کرد که حق داشت چون 

واقعا داشت تند میروند و الکی انکار هم میکرد. سرم 

تکیه دادم به صندلی داشتیم به عنوان زن و شوهر 

میرفتیم خانه ی ودمان. و یک زندگی مشترک را 

همراه با امیرمسعود و ماهی جون داشتیم شروع 

 میکردیم.

 _نورا چطوره؟

 رهاش._خوبه. مشغول کا
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 _دعوا نکردین؟

_سرم شلوغ بود این چند وقت نورا هم زیادهمدیگه 

 رو ندیدم که دعوا کنیم.

 _چرا سرت شلوغ بود.

  _اولین پروژه ام رو گرفتم.

چشمهام برق زد، کاری که امیرمسعود برای آرمان پیدا 

کرد باعث شد آرمان با دکوراسیون داخلی آشنا شود 

تحصیلی و کاری اش به آن عالقه و بیشتر از رشته ی 

مند شود. حتی میخواست انصراف یا تغییر رشته بدهد 

که امیرمسعود مخالفت کرد. گفت همان را ادامه دهد 

و کار را به صورت تجربی و مطالعه ی خودش یاد 

بگیرد. خوش حال بودم که از امیرمسعود حرف 

شنوی داشت و امیرمعسود هم درست راهنمایی اش 
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این شد که بیشتر به عنوان کارآموز بود که میکرد و 

در آن شرکت بود. حدس نمیز دم به این زودی کاری 

را به سرپرستی کامل به او بسپرند. به هوش و 

  استعدادش شک نداشتم اما تجربه اش کافی نبود.

 _تمومش کردی یانه؟

 این را امیرمسعود پرسید.

گفتم  _حاضر و آماده ، قراره صاحب خونه رو ببرم.

 آب قند آماده کنن خونه رو ببینن غش میکنن در جا.

خندیدم و آروم روی شونه اش زدم که کمتر اغراق 

  کنه.

 _جون آبجی راست میگم.

 امیرمسعود: جون خودت قسم بخور.
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 _باشه آقا به جون خودم، حله؟

چشمم به دختری در خیابان افتاد یاد حنا افتادم. 

بر نمانده اما من نپرسیده میدانستم امیرمسعود بی خ

بودم تا حساسش نکنم. اما با دیدن دختر جوان 

خطاب به هردو حال حنا را پرسیدم. امیرمسعود کمی 

 تلخ گفت خوبه.

 _آرمان تو دیدیش بعد مرخص شدنش؟

  آرمان امیرمسعود را نگاه کرد و گفت یه بار.

 _االن خو...

 _نگاه خوبه کشش نده.

 حالش چطوره؟_فقط میخوام ببینم 
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_خوبه گفتم که خوبه. داره جلسات تراپیش رو میره. 

  خوب میشه.

  _باشه.
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آرمان کمی جلوتر ماشین را نگه داشت نه دقیقا 

  روبروی خانه ی ماهی جون.

_آرمان بخوان ماشینشون رو بیرون بیارن جلوش رو 

  میگیری.

و دقیقا همون موقع در خونه ی کناری ماهی جون باز 

شد. رو به آرمان گفتم دیدی. اما فقط یه لبخند ژکوند 

تحویلم داد، فرمون رو چرخوند و رفت تو حیاط 

 خونه ی بغلی.



 

Romanzo_o 2148 

 _آرما... امیرمسعود داره چیکار میکنه این؟

آرمان با همون لبخند، نه همون نبود لبخندش گشادتر 

 هم شده بود.

 _نمیخوای اولین پروژه ام رو ببینی؟

 نه نیستن؟_اینجاست؟ خو

 _نه بیا تو.

امیرمسعود پیاده شده بود داشت باغچه ی خونه رو 

 نگاه میکرد.

 _بیا دیگه آبجی.

پیاده شدم. اما حس میکردم کار خوبی نباشد. 

  میتوانست عکس هایش را هم نشانم دهد.

  _آرمان تو برو من نشونش میدم.
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چشم هام رنگ تعجب گرفت. آرمان چمدان ها را از 

ماشین برداشت ، دو انگشتش را به سمت گوشه ی 

راست پیشانی اش برد و مثل ادای احترام سرباز ها و 

 سوارشد گاز داد و رفت.

 _چی شده؟ چه خبره اینجا؟

دستم رو گرفت و کشید. دم درورودی خانه اول با 

کلید در را باز کرد و بعد من را کشید جلویش. دست 

را روی شانه ام  چپش را حلقه کرد دورم و دستش

گذاشت. دست راستش را جلوی چشم هایم و خم 

  شد در گوشم گفت.

 _اولین پروژه ی این آرمان خان خونه ی آبجیشه.

خواستم خودم را کنار بکشم، در صورتش نگاه کنم و 

 بگویم چی؟ اما اجازه نداد.
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_اینجا برای ماست خونه ی من و تو. البته جای 

ه قراره برامون بیاری و خوبیه برای توله هایی ک

 بزرگشون کنیم.

 چاره ای نبود در همان وضعیت گفتم.

 _امیرمسعود شوخیه؟

 _نه.

 _چرا؟

دستش هایش را باز کرد برمگرداند. دیدم یکم اخم 

 کرده.

  _فکر میکردم خوشحال میشی.

 _ماهی جو...

 _تو زن من شدی نه ماهی جون.



 

Romanzo_o 2151 

برای زندگی با _من واقعا مشکلی نداشتم و ندارم 

 ماهی جون.

با دست کنارم زد و رفت داخل خونه ، دنبالش رفتم 

تا جوابم را بشنوم. اما تا چشمم به خانه افتاد سرجایم 

میخکوب شدم. خدای من... خانه زیباترین ترکیب 

بین سفید و بنفش بود... دو رنگی که بینهایت دوست 

مان این رداشتم و از نظرم زیباترین ترکیب را داشتند. آ

 را خوب میدانست و حاال...

 با حیرت امیرمسعود را نگاه کردم.

 _امیرمسعود اینجا...

دستم را مقابل دهانم گذاشتم شوکه شده بودم. من 

 انتظار خانه را نداشتم و حاال این دکور...

 _ کی آماده اش کردین... وای خدا.
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  _کار آرمان رو بیشتر دوست داشتی انگار.

حسادت دست خودش نبود. منظورش این  این همه

بود او برایم خانه گرفته اما من از کاری که آرمان 

برای طراحی خانه انجام داده خوشحالم. اما واقعا 

  مسئله این نبود. من از مجموع اتفاق ها شوکه بودم.

_امیرمسعود من فقط شوکه شدم. حق نمیدی؟ کی 

 ؟این همه کار رو انجام دادی من خبر ندارم

 چونه ام را در دستش گرفت.

  _خنگ نبود نگاه. خواستم سورپرایزت کنم.

این چیزی نبود که بخواد سورپرایزم کند. بیشتر باید 

نظرم را میپرسید. سرم را تکان دادم و گونه اش را 

بوسیدم برای تشکر. خواستم به سمت دیگر خانه 

 بروم و ببینم چه شکلی است که دوباره بغلم کرد.
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_امیرواال پیش مادره. حنا و ماه بانو نمیتونن اونجا 

بمونن قراره برگردن پیش مامان. نمیخوام اونجا 

زندگی کنیم هرکدوم با دیدن یکیشون ریده بشه به 

  اعصابمون.

در مورد خودش امیرواال را میگفت و در مورد من 

حتما حنا! آره واقعا دوست نداشتم با حنا در خانه ای 

  کنم. مشترک زندگی

_من باید برم شرکت فعال لطف کن اون ماشینی که 

 امیرواال بهت هدیه داد سوئیچش رو بده بهم.

سوئیچ از شبی که بهم داده بود قاطی وسائل هام شده 

بود و با من بود. اما ماشین نه میدونستم چیه و نه 

 اینکه میدونستم کجاست.

 _کجاست ماشین؟
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 _پارکینگ.

 _پارکینگ اینجا؟

  _آره. یه دوش بگیرم بعد برم.

 _خسته نیستی؟

 _زود میام.

ماشین را از من میخواست. پس ماشین خودش کجا 

 بود؟

 _امیرمسعود ماشین خودت کو؟

دکمه های بلوزش را کامل باز کرده بود، برگشت 

 سمتم و گفت 'فروختم'.

 _چرا؟
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_خونه شرکت، نگاه پول نمیرینم من. نرسوندم همه 

 رو.

خب حرف منم همین بود... برای این ها چرا با من 

 مشورت نکرده بود. در حال باال رفتن از پله ها گفت. 

_راستی ویال رو فروختم. بیا اتاق خوابمون رو هم 

 ببین. به آرمان گفتم نپسندی پولی بهش نمیدم.

آرمان بعد هدیه ای که بهش داده بود میخواست ازش 

تفاق رو تو چند دقیقه پول هم بگیره؟! این همه ا

 میخواست هضم کنم؟! سختم بود.
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دنبالش آسته آسته رفتم. مگر دیوانه بودم همچین 

اتاقی را همچین خانه ای را نپسندم. تا من نگاهی به 

 اطراف کنم او سریع لباسش را عوض کرد.
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 _چطوره؟ نمیپسندی که صدات در نمیاد؟

به موهاش نگاهش کردم جلوی آینه بود داشت دستی 

میکشید. نگاهم را که در آینه به خودش دید برگشت 

سمتم. این نگاه ... پر از عشق و شور بود. نگاه 

معمولی نبود. اتفاقی نمیفتاد اگر کمی دیرتر میرفت. 

 دوست داشتم درست و حسابی تشکر کنم.

 _کرم نریز کار دارم.

من اصال سمتش هم نرفته بودم فقط از نگاهم این را 

بود. اما بیخیال نشدم به سمتش رفتم. نگاهم را  گفته

  طاقت نیاورد و دوباره برگشت سمتم.

  _نگاه.

دستم را کنار گردنش گذاشتم کمی جلوتر رفتم. روی 

انگشت های پایم ایستادم. نفسم را بیرون دادم به 
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صورتش خورد. گازی کشدار از لب پایینم گرفتم 

 ودم به لب هایش. دیدم که دارد نگاه میکند. زل زده ب

  _فقط میخوام یه تشکر کوچولو کنم. اجازه ندارم؟

بوسه ای به لبش زدم و سریع فاصله گرفتم او هنوز 

  سر جایش بود.

  _خیلی قشنگه ممنون.

 فاصله ام را بیشتر کردم و گفتم.

  _و اینکه زود برگرد.

 با لبخندی که میگفت یکی طلبت سرش را تکان دادم.

 ماهی جون یا وایستم بیای؟ _برم پیش

_نه تو برو. نمیدونم کارم چقدر طول بکشه، بیا اینم 

  کلید خونه.
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سری تکان دادم. نگاهی دیگر به خانه کردم... درواقع 

تک تک جاهای خونه را گشتم. خسته بودم دوشی 

  گرفتم. زنگ زدم به ماهی جون ببینم خانه است یا نه!

وسوسه ی چرت زدنم بعد از حمام نتوانستم جلوی 

را بگیرم و همین که دراز کشیدم و چشم بستم... 

 دیگر نفهمیدم کی خوابم برد... آن هم آنقدر عمیق!

با صدای امیرمسعود بود که چشم باز کردم. خواب 

 آلود سرجایم نشستم.

 _چیشد؟ نرفتی؟

دستی به روی پیشانی اش کشید دم در رفت و داد زد 

 " اینجاست خوابیده".

 چیشده؟_
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_زنگ زدی مادر میری پیشش نرفتی. چند ساعته دارم 

 زنگ میزنم جواب نمیدی...

همه را نگران کرده بودم. ماهی جون بعد تماس من 

هرچه منتظر مانده بود و خبری از من نشده بود 

تماس گرفته بود بارها... اما گوشی ام طبقه ی پایین 

بعد تماس جامانده بود. به امیرمسعود زنگ زده بود و 

های امیرمسعود... وقتی دیگر بیش از دو سه ساعت 

خبری نشده بود. امیرمسعود آمده بود خانه. کلید 

ورودی را نداشت. ریمووت هم دست آرمان بوده. 

من هم که زنگ در را نشنیده بودم کلید سازخبر کرده 

بودند در را باز کنند. باورم نمیشد.. چند ساعت 

 اتفاق! خوابیده بودم و این همه

 _یه خبر میدادی بعد میخوابیدی.
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  _نمیخواستم بخوابم.

صدای امیرواال را میشنیدم که داشت میگفت " من 

گفتم خوابه، کجا میخواد باشه". رفتن من و 

امیرمسعود به خانه ی مادرش کنسل شد که هیچ. حاال 

همگی برای شام خانه ی ما بودند. به نورا و آرمان هم 

زده بود تا ببیند با من صحبت کرده امیرمسعود زنگ 

 اند یا نه!

 _سکتمون دادی آبجی.

 _ببخشید اصال نفهمیدم کی خوابم برد.

 نورا: امیرواال درست حدس زد که حتما خوابه.

امیرواال؟! سرم ناخودآگاه برگشت سمتش و نگاهش 

کردم. کی آشنا شده بودند کی صمیمی شده بودند که 

 بش میکرد؟!حاال داشت امیرواال خطا
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امیرمسعود هم انگار دست کمی از من نداشت نگاهی 

به نورا و بعد نگاهی به برادرش کرد... خبر داشتم در 

مدتی که ما سفر بودیم نورا چند باری برای ضبط 

رفته بود پیش ماهی جون! اما پیش ماهی جون بود نه 

امیرواال! حتی من به ماهی جون گفته بودم اگر 

ت ندارد یا اذیت میشود معذب خواهد و دوسنمی

نباشد راحت به نورا بگوید. نگاهی به آرمان کردم. 

سریع منظورم را گرفت اما فقط شانه اش را باال 

 انداخت!

 _حاال که ما اومدیم سوغاتی هات رو بیار.

نورا تا میتوانست وسائل سفارش داده بود. سوغاتی 

  نبود خرید برای او بود.



 

Romanzo_o 2162 

کردیم. اما وسائل های تو تو _چمدون ها رو باز ن

  چمدون آبیه برو باز کن.

امیرواال به شوخی رو به نورا گفت: اندازه ی یه 

 چمدون سوغاتی خواستی؟

این صمیمت طبیعی بود؟ یا من زیادی داشتم 

حساسیت به خرج میدادم. امیدوار بودم که مشکل از 

 من باشد... نه حرف و ماجرای دیگری!

  بگیرم._غذاها اومد میرم 

سرم را تکان دادم. باالخره فرصت کردم و پیش ماهی 

 جون نشستم.

 _خوب بود؟ خوش گذشت؟

 _خداروشکر! جاتون خیلی خالی بود.
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  _همین که خوش گذشته برای من کافیه.

برای چیزهایی که دقیقا با مارک و رنگش فرستاده بود 

راضی بود اما برای باقی بیشترش را گفت نپسندید اما 

چاره ای ندارد. سرم را تکان دادم ، ماهی جون تا دید 

 لبخندی زد.

 _سوغاتی های شما رو هم سر فرصت براتون میارم.

_عجله ای نیست عزیزم. نگران نباش. چشم هات 

 مست خوابه هنوز.

 _خوبم.
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نمیتونستم صمیمیت نورا و امیرواال را نه درک کنم و 

باهم میگفتند و نه نادیده بگیرم. بی هیچ تعارفی 

 میخندیدند و سر به سر هم میگذاشتند.

 _آبجی لوچ میشی.

آرمان را نگاه کردم کنارم ایستاده بود. نورا بعد از شام 

برای ادامه ی بحثش با امیرواال رفته بود و کنارش 

نشسته بود. آرمان داشت کمکم میکرد تا میز را جمع 

ن همی کنم. امیرمسعود استراحت نکرده رفته بود به

 دلیلی اجازه ندادم کمک کند. 

 _تو خبرداشتی؟

 _از چی؟

 اشاره کردم به نورا و امیرواال. 
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 _مگه چیزی بینشونه؟

 _نمیدونم. اما این چیزی که میبینم عادی نیست.

  _نورا با همه راحته، حساس نباش.

حساس نبودم فقط نگران بودم. یکم آرامش میخواستم 

  و دراماهای جدید. ... زندگی بدون دغدغه

 _امیدوارم...

آروم خزیدم کنارش... تکیه داده بود به تخت. سرم را 

آرام گذاشتم روی قفسه ی سینه اش. نفس بلندی 

  کشید و دستش را گذاشت روی بازویم.

 _به چی فکرمیکنی؟

_به چیزی که تو از سر شب داشتی زیرزیرکی نگاه 

 میکردی.
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 متوجه شده. خیلی زیرزیرکی هم نبوده که

 _چیزی هست بینشون؟

  با فاصله ی خیلی زیاد گفت نمیدونم!

  _ببخشید امروز ترسوندمتون.

هولم داد به عقب افتادم روی تخت خودش را کشید 

باال و دستش را باالی سرم گذاشت. سرش را جلو 

آورد و محکم شروع کرد به بوسیدن لب هایم. خیلی 

آوردم. کمی عقب طوالنی شد جوری که اکسیژن کم 

 راندمش... چشم هایم را نگاه کرد. 

  _ریدم به خودم. ترسیدن فقط برای یه ثانیه اشه.

  لبخند آرامی زدم، لبهایم ذق ذق میکرد.

 _نفمیدم کی خوابم برد.
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سرش را دوباره جلو آورد نزدیک لبهایم نگه داشت و 

دست راستش را گیر بند لباس خوابم کرد و پایین 

 کشید.

  _اشکالی نداره عوضش االن سرحالی.

بینی اش را به نوک بینی ام زد و لب هایش را روی 

شانه ام گذاشت و شروع کرد در حال بوسیدن به 

سمت گردنم رفتن. کمی دیگر خودش را باال کشید ، 

بوسه هایش که رسید به قفسه ی سینه ام لباسم را 

ی اکامل از تنم بیرون کشید با هردو دستش از پهلوه

من گرفت و من را پایین برد. شروع به دوباره 

  بوسیدنم... چه امشب نفس کم می آوردم...

 _نمیخوای؟
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چه واکنشی نشان دادم که این را پرسید. با بوسه 

 جوابش را دادم...

 _ _ _ 

اگر به نورا میگفتم بیاید و باهم خواهرانه در مورد هر 

ل کنیم محاآنچه که در این مدت اتفاق افتاده صحبت 

بود قبول کند حتی با اصرار و حتی عصبانیت میگفت 

  در زندگی اش دخالت نکنم.

امیرمسعود امروز را هم بهم مرخصی داده بود. 

میخواستم بروم سرخاک خانم جان. ماشین را خودش 

برده بود من قرار بود با آرمان بروم. اما آرمان خبر داد 

م... کامال که نمیتواند بیاید و خواست خودم برو

شانسی به نورا زنگ زدم ببینم دوست داره باهم 
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برویم... در نهایت تعجب من قبول کرد... گفت دنبالم 

  می آید.

 _چه زود رسیدی کجا بودی؟

 _همین دور و بر.

خواستم بپرسم تنها بودی، با دوستی بود؟! هر جوابی 

که شامل امیرواال نباشد، اما نگفتم و او ماشین گرفت 

 سکوت تا سر خاک رفتیم.در 

برایش گل خریدیم، فاتحه ای فرستادیم، نورا روی 

سنگ قبرش زد و گفت: خدا رحمتت کنه خانم جون، 

 رفتی و راحت شدی.

وقتی دید نگاهش میکنم گفت این دنیا ارزش زندگی 

 نداره! داشتیم بین قبرها آروم آروم قدم میزدیم گفت.
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 _میخوام ماشین بخرم.

 _ماشین؟

 پولش چی؟!

 _آره.

 _گواهینامه؟

 _ثبت نام کردم، کالسهاش داره تموم میشه.

 _پولش رو جم...

 _یکم دارم. یکمم چک میدم.

 _چک نداری. منم ند...

_اقدام کردم برای اونم، هم من هم آرمان، آرمان به 

 شوهر تو گفته ضامن معرفی کنه منم دنبال کسی ام.

 ._آرمان میگیره دیگه میخوا..



 

Romanzo_o 2171 

_برای کارمم تند تند الزم میشه، وسائل میخرم. 

 مجبور میشم وایستم پول نقد داشته باشم بعد بخرم.

 وقتی درآمد داشت نمیتوانستم بگویم نکن، نخر.

 _میخوای کسریت رو من بدم؟

 _داری؟

 _حقوقم.

در این چند وقت خرجی نداشتم. تمام حقوقم در 

 حسابم بود.

قرار بگیرم. چک هام رو میدم، _نه، من چندتا تبلیغ 

 نرسوندم ازت میگیرم.

 _به امیرمسعود میگم برای ضما...

 _نمیخوام.
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 _چرا؟

_نه اون از من خوشش میاد نه من از اون. الزم نیست 

 واسه هم کاری بکنیم.

 _اونجورهام نیست.

 _سر بچه شیره میمالی؟ اونها ماشین اونه.

ی گوشیم رو داشتیم سوار ماشین میشدم که صدا

 شنیدم. ملودی مخصوص امیرمسعود بود.

 _جانم؟

 _کجایی از صبح یه خبر از شوهرت نمیگیری؟

 لبخند زدم. صبح صحبت کرده بودیم، نزدیک یازده.

 _با نورام، داریم میریم خونه.

 _ با آرمان فرار بود بری.
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 _گفت کار داره. با نورا اومدیم.

 _ماشین؟

 ماشین گرفت. کی میای؟_پیاده نیستیم، 

 _یکم کار دارم، شاید دیر کنم.

به نورا گفتم زنگ بزنم ماهی جون هم بیاید پیشمان 

 گفت بگو احتماال نیاید.

 _چرا؟

 _اون دختره و مادرش برگشتن.

داشتم روسری ام را از سرم برمیداشتم که دستهایم 

 مکث کرد. 

 _حنا؟

 _آره.
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 _کی به تو گفت؟

 _امیرواال.
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 _امیرواال؟

 _رفته بودم نمایشگاهش ماشین ببینم.

انقدر از جمله اش تعجب کردم که فراموش کردم 

بپرسم می اینقدر صمیمی شدین که به اسم کوچک 

 خطابش میکنی. 

 _امیرواال مگه نمایشگاه داره؟

 حاال نوبت او بود تعجب کند.

باز _آره، کارش رو از امیرمسعود جدا کرد نمایشگاه 

 کرد. نگفته بود شوهرت؟
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 نه!

 _خبر نداشتم.

 _نزدیک اینجاست؟ اونجا بودی امروز؟

 _آره.

شوهرم هیچ کدامش رو نگفته بود... نه برادرش و نه 

اینکه جنا و مادرش امروز رسیده اند. صبح صبحانه 

نخورده و با عجله رفت... شاید برای صبحانه خانه ی 

 کناری دعوت بود.

 ده؟_کی باز کر

_همون دور و بر عروسی شما، ماشین توام از 

نمایشگاه خودشه، احتماال منم از همون بردارم. 

 امیرواال میگه خوبه. راحته.
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ماشینی که به من هدیه شده بود خیلی گران قیمت 

توانستم حدس بزنم چقدر اما مطمئن بودم بود. نمی

 گران بود.

 _میتونی پول اون رو بدی؟

 بیشترش رو دارم. بقیه اشم گفتم چک...._آره. نصف 

با همین کانال یوتیوب و اینستاگرامش این همه پول 

 درآورده بود. مگر میشد؟! کنجکاو پرسیدم.

_حاال من با انصافم، وگرنه تا االن دو برابر پول 

ماشین دستم بود، االن فکر میکنی شوهرت چطور با 

ه هرچه خیال راحت این خونه رو خرید. چند ماه نشد

 سرمایه کرده میاد دستش.
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من از درآمد امیرمسعود خبر نداشتم برایم مهم هم 

نبود. اما خب حاال که اینقدر ملموس متوجهش بودم، 

 معلوم بود زیاد بود. 

 _خوبه.

داشتم شام درست میکردم، اما... ذهنم چند جا بود... 

حنا، کار امیرواال و پنهان کاری های امیرمسعود و 

ی نورا  و امیرواال! جرات نکردم. جرات نکردم رابطه 

 برای پرسیدن.

 _نورا آرمان کجا موند؟

 _گفت تو راهه، امیرمسعود نمیاد؟

 _نمیدونم، گفت قرار دیر بیاد.
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اما با آرمان با هم آمدند. نتوانستم دلخوری ام رو 

پنهان کنم، سالم و خسته نباشید گفتم. اما مشخص 

چند ثانیه روی صورتم مکث  بود نگاه همیشه نیستم.

کرد و رفت لباس عوض کند. در آشپزخانه بود که 

 دستی دورم حلقه شد و گردنم بوسیده شد.

 _چیشده؟

به عقب هولش دادم تا بروم و بشقابی بردارم اما تکان 

 نخورد.

 _هیچی، بذار میز رو بچینم.

 برم گرداند و دستش را روی کمرم گذاشت.

 نگاه خانم؟_گوش های من دراز 

 _بعدا صحبت میکنیم بذار شام بخوریم.
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حلقه اش را تنگ تر کرد، زل زدم بهم اما من چشم 

دزدیدم. رهایم کرد اما تا آخر شب منتظر رفتن آرمان 

 و نورا بود.

 _آبجی شنیدی نورا میخواد ماشین بخره؟

 _آره.

 _سرماه نابود میکنه. با این ماشین روندنش.

 د یاد میگیره._تو یادش بدی زو

 به من هم خودش یاد داده بود.

 _چه عجب یه بارم تو از من دفاع کردی.

شوخی میکرد؟! من کی محکومش کرده بودم، کی به 

 حق بود و پشتش نبودم؟!

 _حاال چی میخری؟
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_از ماشین نگاه، امیرواال گفت رنگ مشکیش رو برام 

 میاره.

 _میرسونی پولش رو؟

نمفگت، نگاهش نمیکردم اما نگاه امیرمسعود چیزی 

 مستقیم و خیره اش را به خودم حس میکردم.

دستهاش را گره زده بود و منتظر جلوی در ایستاده 

 بود. تا دم در برای بدرقه ی نورا و آرمان رفته بودم.

_خب، االن خانم افتخار میدن بگن این اخم و تخم 

 که فقط برای منه، بابت چیه؟

 کنی؟_خودت چی فکر می

این را گفتم و رفتم پیش دستی ها و استکان ها را 

 بردارم اما دستم را کشید، چیزی نمانده بود بیفتم.
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 _نگاه میدونی از بازی کلمات متنفرم.

 _منم از پنهون کاری های شوهرم.

 _چه پنهون کاری؟

 _امروز صبح کجا رفتی؟

 _چی؟

 _شنیدی سوالم رو.

 نم باید جواب..._خونه ی مادرم، در مورد ای

 _خونه ی مادرت رفتی، اما نه دیدن مادرت.

فهمید... همینکه اینقدر طول کشید هم بفهمد منظورم 

 چیست خودش جای تعجب داشت.



 

Romanzo_o 2182 

_رفتی با حنا صبحونه بخوری؟ عجله ات برای این 

بود نه کارت؟ از این به بعد اینطوره؟ قراره یه روز با 

 من باشی یه روز...

و محکم داد زد نگاه! زیاده روی کرده بودم خیلی بلند 

 اما این حسادت...

_برای همین نگفتم. نمیخواستم اعصابت خورد شه 

اما انگار خودت فهمیدی کلی درام واسه خودت 

 ساختی.

 _درام ساختم؟ تو اصال چیزی رو به من میگی؟

 کالفه گفت باز چی رو پنهون کردم؟!

ی چه اهمیتی _مهم نیست. وقتی نیتزی ندیدی بگ

 داره.
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بیخیال پیش دستی ها شدم تا دنبالم بیاد رفتم تو 

 حموم و در رو هم قفل کردم.

باشه حنا رو نگفته بود ناراحت نشم، اما قرار بود 

باالخره یبفهمم یا نه؟ دوست داشت برم خونشون و 

اونجا با دیدن شوکه شدنش بفهمم؟ خونه رو نگفته 

ی اینها فقط من... همه بود، ویال رو، کار امیرواال،

 اتفاقی و پشت سر هم افتاده بودن؟!

زیر دوش موندم تا خوابش ببره نمیخواستم دوباره 

بحث کنیم. میتونست بمونه برای فردا تا هردمون یکم 

فکر کنیم و آروم شیم. بیشتر از یک ساعت تو حموم 

بودم اما نخوابیده بود... حتی دراز هم نکشیده بود، 

 ته بود و زل زده بود به در حموم.روی تخت نشس

 _میخواستی تا صبح بمونی.
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 باید حتما دعوا میکردیم؟! این رو میخواست.

 _داشتی میگفتی چی رو قایم کردم. 

 _فردا صحبت میکنیم.

 بلند شد به سمتم اومد.
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_میرینی به اعصابم، چند ساعت وایستادم نورا و 

میبره حموم بیرون ارمان برن، االنم خانم تشریف 

نمیاد، دقیقا چقدر دیگه باید منتطر بمونم جواب 

 بدی؟

 _جواب چیزی رو که میدونی؟

 _تو تکرار کن.
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_دروغ نمیگم، امیرمسعود، تو واقعت فکر میکنی 

همیشه همه چیز رو به من میگی؟ چندثانیه فکر کن، 

همیشه همه چی رو ازم قایم میکنی، خودت قایم 

 تشویق میکنی به این کار.میکنی بقیه رم 

 _نگاه میفهمی چی میگی؟

 _این رو میفهمم که دروغ نمیگم اغراق هم نمیکنم.

بغضم را قورت دادم، لباس زیر را بیخیال شدم، دست 

بردم و لباس خوابم رو از کمد بیرون کشیدم، حوله را 

از تنم بیرون کشیدم و روی زمین انداختم، بدرک که 

دست هایم حتی برای پوشیدن  خیس میشد مهم نبود.

لباس میلرزید. همان را هم بیخیال شدم برگشتم 

سمتش دیدم دارد نگاه میکرد، لباس را پرت کردم 

 روی زمین.
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_آرمان رفت دنبال باباش گفتی نگو، مهدی اومد 

سراغت گفتی به همه به نگاه نگو، خونه رو عوض 

کردی ماشینت رو فروختی نگفتی، همه میرن و 

.. چرا امیرمسعود چرا از همه ی اینها من نباید میان..

خبر داشته باشم؟ من اینقدر ضعیفم؟ اینقدر قابل 

 اطمینان نیستم؟ آره؟

لخت ایستاده بودم جلویش و داشتم گله میکردم! خم 

شدم دوباره برداشتمش و به هرسختی بود پوشیدمش 

 چرا چیزی نمیگفت؟!

بگو  _چرا جواب نمیدی؟ مگه جواب نمیخواستی؟

 خب! جواب بده حاال.

 _نمیدونم به این همه مزخرف چه جوابی باید بدم.

 _مزخرف؟ حرفهای من مزخرفه؟
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 _نگاه چرا نیمفهمی؟

 اومد و بازوم رو محکم گرفت.

_اینها برای مراقبت، ناراحت نکردن یا یه تعدادش 

خوشحال کردنت بود، تو االن جواب چی رو 

 میخوای؟

 بلند نفس میکشیدم.

 _باشه.

دستم را بیرون کشیدم و به سمت تخت رفتم و گوشه 

ای خزیدم و خودم را جنع کردم. صدای فندکش را 

 کشیدم، دم پنجره داشت سیگارش را میکشید.
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بخاطر از مراقبت از من همیشه همه چیر را دیر 

میفهمیدم... دیرخبردار میشدم... من این را نمیخواستم. 

 یدم.شبیه احمق ها به نظر میرس

فکر میکردم برگردد و چیزی بگوید اما سکوت کرد 

در سکوت با فاصله کنارم درازکشید. تا دیروقت بیدار 

بودم. از تکان خوردن هایش معلوم بود خوابش 

نمیبرد... او در حالت عادی هم میگفت تا مرا بغل 

نکند دیگر راحت خوابش نمیبرد چه برسد به االن که 

اال با فاصله و دلخوری باهم بحت کرده بودیم و ح

 دراز کشیده بودیم نزدیک اما دور.

متوجه نشدم کی خوابم برد... وقتی چشم باز کردم 

امیرمسعود خانه نبود... حداقل در اتاق نبود. روی 



 

Romanzo_o 2189 

تخت نشستم و دوباره حرفهای دیشبم را مرور کردم. 

 شروع حرفهایم در مورد حنا... خوب نبود...

پوشیدم، قرار بود از امروز  از جایم بلند شدم، لباس

بروم شرکت بخاطر بحثم با امیرمسعود دلیل نمیشد که 

 کار را هم قاطی زندگی خصوصیمان بکنم.

وقتی پایین رفتم دیدم نرفته است، یک فنجام قهوه 

 دستش بود، چند ته سیگار روی میز جلویش بود.

نگاهی کرد، از لباسهایم میفهمید که برای کار آماده 

ا خودش با لباسهای دیشب بود. به آشپزخانه شده ام

رفتم و چیزی را به دهان گذاشتم. منتظر ماندم تا باهم 

 برویم.
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قهر بودیم... سوار یک ماشین بودیم اما قهر... به یک 

محل کار مشترک رفتیم اما قهر. شاید اولین بار بود 

 اینطور دو طرفه قهر بودیم...

یکی آمدند، بچه های شرکت برای تبریک یکی 

تعدادی به استقبال و تعدادی هم به اتاق کارم. زوجی 

 که تبریک میشنید اما قهر بودند...

 _حدس میزدم بعد ازدواج دیگه نیاین سر کار.

 اکباتان را نگاه کردم.

 _چرا؟

 _حضور ثابت نداشتین به همین خاطر.

 _ متاسفم که ناامیدتون کردم.
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اتفاق بین خودم و تلخیم بخاطر او نبود، بخاطر 

همسرم بود. اما کوچکترین اتفاق ها میتوانست 

عصبانی و ناراحتم کند. دیدم از جوابم تعجب کرد اما 

 مهم نبود برایم.

بی نهایت گرسنه بودم، پشیمان بودم صبحانه ام را 

کامل نخوردم. میل نداشتم اما این گرسنگی قابل 

قک اتحمل نبود. بلند شدم بروم ببینم چیزی در ات

هست. دنبال بیسکوئیت بودم. با دیدن بسته چشم 

هایم برق زد. همانطور که زل زده بود به گوش ای 

بیسکوئت ها را یکی از پس از دیگری خوردم. به 

خودم آمدم نصف بسته را خورده بودم. بیسکوئیت 

پرید گلویم و شروع کردن به سرفه کردن. یکی به 

و  م نبود برگردمپشتم زد... این دست را میشناختم الز
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ببینم کیست. چند ثانیه بعد یک لیوان آب را گرفت 

 جلویم.

 _چه خبرته؟

 _پرید تو گلوم.

_داشتی اونطوری میخوردی ، معلومه که میپره تو 

 گلوت.

کجا دیده بود بیسکوئیت خوردن من را. تا چند ثانیه 

 پیش اینجا نبود.

 _تا وقت ناهار مونده گشنه ام بود.

 برات صبحونه بیارن بیا اتاق من._گفتم 

مگه قهر نبود این صبحونه آماده کردن ها برای چی 

 بود؟!
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 _سیر شد...

اما جعبه را گرفت سرجایش گذاشت و دستم را 

گرفت و کشید. در اتاق را که بست کمی هولم داد به 

 سمت صندلی ها، خودش رفت و سر جایش نشست.

ب اینکه دیش در سکوت نشسته بودم نگاهش میکردم،

بغلم نکرده بود... سخت گذشته بود. بیشتر دلخورم 

 کرده بود اما همه اینها یک طرف دلتنگم کرده بود.
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صبحانه ی مفصلی را سفارش داده بود، برای خودش 

فقط قهوه! لیوان قهوه را برداشت و دوباره برگشت 

سرجایش. دلم میخواست لجبازی کنم اما گرسنگی ام 

به تمام وجود و خواسته هایم نتوانستم  غلبه کرد

 طاقت بیاورم.



 

Romanzo_o 2194 

 _آرومتر بخور چه خبرته؟

 مثل بچه ها بغض کرده نگاهش کردم.

 _گشنمه!

قهوه را روی میز گذاشت بلند شد آمد کنارم نشست 

 نگاهم کرد و گفت چته نگاه؟

 _گشنمه.

_االن رو نمیگم از دیروز... این خواهرت شده مثل 

 مادرزنهای قجری هربار یه جوری میرینه به ما.این 

 _ربطی به نورا نداره تو پنهون میکنی!

_چی رو پنهون کردم نگاه؟ خونه رو ؟ خیر سرم 

 خواستم سورپرایز شی.
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_این وقتی بود که ما میخواستیم یه خونه ی جدا 

بگیریم. این... حس نکردی الزمه در موردش باهام 

 مشورت کنی؟

دی حنا برگشته و من رفتم اونجا دیشب _تو فقط شنی

اونهمه بارم کردی اگه تو اون خونه با اونها زندگی 

 کنیم فکر میکنی میتونیم یه زندگی عادی داشته باشیم.

 _باید بهم میگفتی...

_فقط نخواستم اول صبحی ... تا چشم باز کردم 

 پیامش رو دیدم.

 _دعوتت کردی بود بری باهاش صبحونه بخور...

 نگاه!_
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این نگاهش دیگرازعصبانیت نبود. بلکه متعجب بود. 

حق داشت... من... منی که روز عروسی ام گفتم 

اشکالی ندارد از اینکه رفته پیش حنا االن... منیکه 

میدانستم او چه فکری در مورد حنا میکند ... اما 

دست خودم نبود... این حسادت غیرقابل کنترل ... 

 ست خودم نبود هیچ کدامشان.فکرهای دیوانه کننده د

 _میرم سرکارم.

 دستش را روی پایم گذاشت.

 _هیچ جا نمیری. میفهمی االن بهم چی میگی؟

خیسی را زیر چشم هایم حس کردم. دست بردم 

پاکش کنم اما دستم را گرفت وخودش با آرامش پتک 

 کرد.

 _چته تو عزیزم؟
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غلم بعزیزمش بیشتر باعث شد احساساتی شوم. سریع 

کرد. نفس عمیق کشیدم انگار از دیشب همین را کم 

 داشتم... این اکسیژن واقعی زندگی من بود.

_تو بگو درد واقعیت چیه تا من چاره اش رو پیدا 

کنم. حناست؟ نزدیک خونه و زندگیمون هم نمیاد. 

  قول میدم.

 _نزدیک تو چی؟

  _نگاه انصاف کن. غیر تو زن دیگه ای رو میبینم؟

 انگشت هاش چونه ام رو گرفت. با

_هوم؟ تو چشمهام نگاه کن ببین غیر تو کسی رو 

 میبینم؟
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منظورم این نبود که ... مشکل من فقط و فقط حنا 

بود. در محل کارش این همه خانم بودند ، بخاطر 

شغلش مخاطبش خانم بودند نه آقا. درد من یک نفر 

 بود!

 _مشکل من زنهای دیگه نیست.

 ست؟ آره نگاه؟ بچه شدی؟_فقط حنا

 _بچه نشدم اما...

_نگاه ببینی دلت براش میسوزه، هردوشون. من 

بخاطر تو بخاطر خودم فرستادمشون. اما خودت 

 دیدی عمو و عمه چطور برخورد میکنن!

من بدی اشان را نمیخواستم فقط ... کاش میتوانستم 

  این حسادت لعنتی را کنترل کنم. بغلم کرد دوباره!
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در مورد هر چیزی که حس میکنی ازت پنهون کردم _

دلیل داشتم یا نمیخواستم ناراحتت کنم، یا میخواستم 

  خوشحالت کنم همین.

 _نمایشگاه امیرواال؟

_اون اونقدر برام بی اهمیت بود که به ذهنم نرسیده 

  بهت بگم.

 کمی صاف تر سرجایم نشستم.

 _دیگه چیزی رو ازم قایم نکن.

  ام را کشید. آرام بینی

_بعد از عرض اندام جذاب دیشبت با اون همه داد و 

  بیداد متوجه شدم.
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سرش را جلو آورد و بینی اش را روی گونه ام 

  گذاشت نفس عمیق کشید و محکم بوسید.

 _سیرشدی؟ بگم بازم بیارن؟

 _نه، کم مونده واسه ناهار.

 با خنده ای متعجب برگشت سمتم.

 ای؟_نگاه هنوز گشنه 

 گشنه نبودم. کامل سیر نشده بودم.

 _نه!

 دم در صدام کرد.

_قصه ی بابای آرمان تموم شد. انتخاب خودش بود 

تموم کنه من تا تهش رفتم. چندتا آزمایش دی ان ای 

بود و تمام اما نخواست. لطفا تو عصبانیت هم بهش 
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اشاره نکن. اولش من گفتم نه اما خودش هم 

 خودش!نخواست با انتخاب 

حق داشت ممکن بود پیش آرمان هم بگویم و 

  ناراحتش کنم.

 _نمیگم.

ماهی جون میدانست دیگر نمیروم به خانه ی آنها ... 

باهم که صحبت میکردیم دعوتم نمیکرد. سوغاتی 

هایش را نتوانسته بودم بدهم. حس میکردم بد باشد 

  دعوتش کنم خانه و سوغاتی ها را دستش بدهم.

ک هفته کلنجار با خودم به امیرمسعود گفته بعد از ی

  بودم برویم تا سوغاتی ها را برای ماهی جون ببریم.

 _بریم؟
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  _آره.

 _میگم نگاه چاق شدی؟
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اخیرا خیلی غذا میخوردم و خودم هم حس میکردم 

دارم رفته چاق میشوم. اما نمیتوانستم جلوی گرسنگی 

  ام را بگیرم.

 _چاق شدم؟

 ا خوش اشتها شدی._اخیر

_االن از روی خسیس بودن میگی زیاد غذا میخورم یا 

 نگران منی؟

 لبخندی به شوخیم زد دستش را روی کمرم گذاشت.

 _چه ربطی به خساست داره؟
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 _مجبوری بیشتر خرج کنی برای خرید خونه!

 _یه خسیس هم به نافمون بستی.

اتاق مانده ماه بانو و حنا نبودن، شاید بخاطر من در 

بودند. امیرواال هم خیلی یهویی سر رسید و گفت 

چند روزی میرود مسافرت ساک کوچکی برداشت و 

  راهی شد.

 _میخواین بیاین پیش ما این چند روز رو؟

_نه عزیزم تنها نیستم. خیلی قشنگن اینها دستت درد 

  نکنه!

_خواهش میکنم ، امیدوارم واقعا پسندیده باشین. 

نپسندیدن بذارین به پای سلیقه ی  هرکدوم رو

  امیرمسعود.
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امیرمسعودی که سرش در گوشی بود سرش را سریع 

 بلند کرد و لبخندی زد.

 _که اینطور؟ خسیس، بد سلیقه، گزینه ی بعدی چیه؟

ماهی جون با کنجکاوی پرسید چرا خسیس! برایش 

تعریف کردم داستان چیست اما جواب او یک جواب 

 تا خنده دار. تکان دهنده بود

 _باردار نیستی؟

برای بار دوم بود که امیرمسعود باز با شدت سرش را 

بلند میکرد تا نگاهمان کند. با تته پته گفتم فکر 

نمیکنم! نگاه کنجکاو امیرمسعود نمیدانم از تعجب 

 بود یا شنیدن جواب اصلی این سوال.

تاخانه ی آنها را ترک کردیم گفت برویم و بیبی چک 

  ریم.بگی
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 _نه امیرمسعود.

 _چرا نه؟

 _فردا میرم آزمایش میدم.

 _چرا تا فردا صبرکنیم؟

 چرا اینقدر عجله داشت!

 _میخوام فکر کنی؟

 _بیا ببین درسته یانه بعد بهش فکر کن.

اصرار میکرد که من بمانم و خودش بخرد و سریع 

برگردد. از آنجایی که حدس نمیزدم به همین دلیل 

بودم و باید کمی با خودم موضوع را هضم شوکه 

میکردم بعد میرفتم. اولین بار بود که میدیدم 

  امیرمسعود در مورد چیزی اینقدر پرحرفی میکند.
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 _نمیخوای؟

 این سوال آخرش بود که با حیرت پرسید.

_چرا فقط شوکه شدم. تازه... امیرمسعود چیزی 

 مشخص نیست. یه چیزی بود ماهی جون گفت.

 س این اشتهای یهوییت؟_پ

نمیدانم هردلیلی میتوانست داشته باشد. کاش ماهی 

جون پیش امیرمسعود نمیگفت. شاید اگر خودم 

متوجه میشدم و اگر درست بود میتوانستم 

سورپرایزش کنم. اما همه ی اینها یک طرف ماجرا 

بود... میترسیدم... من ... سقط بدی را تجربه کرده 

ترس بدی را در من ایجاد  بودم. این ناخودآگاه

میکرد. اگر دوباره اتفاقی می افتاد. اگر من واقعا الیق 
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مادر بودن نبودم. اینها چیزهایی بود که در ذهنم نیاز 

 داشتم تا بررسی کنم.

این ترس فقط برای من نبود، امیرمسعود حتی 

میترسید بغلم کند. میگفت ممکن است باردار باشم و 

کردنم؟! اگر واقعا بارداربودم، نه  او آسیب بزند، با بغل

ماه تمام ما قرار بود جدا بخوابیم؟ خودم را به زور در 

 آغوشش جا کردم.

 _صبح بریم برای آزمایش؟

 _خودم میرم.

 _من پفیوز...

 از جایم پریدم.



 

Romanzo_o 2208 

_امیرمسعود اگه واقعا باردارباشم حق نداری دیگه با 

 فحش حرف بزنی!

آروم لبخندش تبدیل شد به اول لبخند زد اما آروم 

خنده، دستم رو کشید بغلم کرد و روی پیشونیم رو 

 بوسید.

 _تو حامله باش، هرچی بخوای همون میشه.

 _اینقدر دوست داری باباشی؟

 _دارم پیر میشم. هرچی زودتر بیاد بهتره.

 _امیرمسعود؟

 _هوم؟

 _آدم به زن حامله اش هوم نمیگه.

 ماه ما وضعمون همینه؟_خدابخیر کنه نگاه، نه 
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دلخور پشت کردم به او، چه میشد یکم جانم بگوید؟! 

 از پشت سر بغلم کرد و یک جانم محکم گفت.

 _هیچی.

 _لوس نشو بگو.

 _دوست داری دختر باشه یا پسر.

جوابش را میدانستم، و... اگر بچه ام دختر بود... 

 ممکن بود واقعا به بچه ی خودم حسادت کنم؟

 شانه ام را بوسید.روی 

 _تو هرچی به من بدی من همون رو می خوام.

با مکث گفت، فکر کرد گفت. مطمئنا بخاطر من 

حرفش را عوض کرد. برگشتم سمتش و نگاهش 

 کردم. دستش را ستون کرده بود برای سرش.
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 _دختر دوست داری میدونم.

 آرام سرش را جلو آورد و لبم را بوسید.

 نه نمیگم. _اگه شبیه تو باشه

 _پس دختر میخوای؟

لبخندی به حسادتم زد، دستش را زیر سرم برد و بغلم 

 کرد.

_میدونی هیشکی جای تو رو نمیگیره، چرا الکی 

 میخوای برینی به اعصاب جفتمون.

 صورتم در سینه اش بود، لبخندی زدم اما گفتم.

 _نه نمیدونم.
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برای  به جای جواب به چیزی که خوب میدانست

اذیت کردنش گفته ام محکم تر بغلم کرد. نمیدانم از 

نگرانی بود ، از استرس بود... خواب راحتی نداشتم. 

تا صبح خواب های پریشان داشتم ، نه در مورد بچه 

بلکه نورا را در خواب میدیدم. با صدای امیرمسعود 

که داشت با تلفن صحبت میکرد بیدار شدم. در واقع 

بلند گفت. تا دید چشم باز کردم شنیدم که یک چی 

از اتاق بیرون رفت. در آینه نگاهی به خودم کردم... 

  یعنی ممکن بود من دوباره مادر شوم؟

 _چیزی شده؟

 به سمتم آمد پریشان به نظر میرسید.

 _نه عزیزم.
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سرم را با دستش گرفت و رویش بوسه ای زد. از 

  عزیزم و بوسه زدنش اول صبح کمی نگران شدم.

 _چیزی شده؟

_نه بابا یکی از بچه ها موقع جابه جا کردن بارها از 

دستش وسایل افتاده هم پاش ضربه دیده هم بارم 

 خراب شده.

مگر تلویزیون و یخچال جا به جا میکردند. چند جعبه 

ی لوازم آرایشی چه آسیبی میتوانست بزند؟ کدام بار؟ 

 بود. مگه به تازگی از گمرک همه را دریافت نکرده

 _کدوم بار چیز جدید سفارش دادی؟

 داشت تند تند آماده میشد. در همان حال گفت.
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_آره این رو قاچاقی از بند قرار بود بیارن هزینه ی 

 گمرک ندم.

 _چی؟

او هرگز همچین کاری نمیکرد!اصال از دالیل اعتبارش 

همین بود. گران میخرید و میفروخت اما خودش را 

 کارهایی نمیکرد.قاطی چنین 

 _چی میگی امیرمسعود؟

 دوباره آمد سمتم.

_برگشتم توضیح میدم. تو بمون خونه نرو شرکت. 

میام باهم میریم آزمایشگاه ببینیم این فسقلی کی قرار 

 بیاد وسط ما جا بگیره.

 _چرا نرم شرکت.
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 سرجایش ایستاد.

_میخوای بری؟ گفتم استراحت کن. باشه اگه میخوای 

 برو!

یک چیزی این وسط درست نبود. چند نفس عمیق 

کشیدم. قول گرفت نگران نباشم. گفت همه چیز روبه 

راه است! قول گرفت مراقب بچه امان باشم. بچه ای 

 که نمیدانستیم واقعا هست یا نه!

به نورا زنگ زدم ببینم خوب هستند خوابش را دیده 

 بودم. اما گوشی اش خاموش بود. به آرمان زنگ زدم

تماسم را رد کرد. کمی نگران شدم اما پیام داد کالس 

است. بعد از تمام شدنش زنگ میزند. حال نورا را 

پرسیدم گفت خواب بود وقتی او میرفت سر کالس. 

ساعت هشت بود ! احتماال گوشی اش را خاموش 
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کرده و خوابیده بود. نمیدانستم برای آزمایش باید 

ورم؟ زنگ زدم از ناشتا باشم یا میتوانم صبحانه بخ

ماهی جون بپرسم اما با اشتیاق گفت او هم می آید. 

هرچه گفتم اذیت میشود قبول نکرد و من اصطالحا 

 به همراه مادر شوهرم برای تست بارداری رفتم.

 _نگران نباش.

_صبح امیرمسعود با عجله رفت نگرانشم. زنگ زدم 

 رد کرد.

ز تماس پیام داده بود بعدا تماس میگیرد اما هنو

نگرفته بود. با ماهی جون نشسته بودیم تا جواب 

  آزمایشم آماده شود.

آنجا ماهی جون را میشناختند. حتی وقتی خبر دادند 

او آمده است یکی دونفر برای سالم و احوال پرسی 
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هم آمدند. اینکه او را میشناختند و احوال پرسی 

 میکردند خوشحالش میکرد.

زده بود. فکر کنم تا صبح _امیرمسعود خیلی هیجان 

 هم نخوابید.

_باور نمیکنم میتونم نوه ام رو ببینم. فکر نمیکردم 

عمرم کفاف بده. من هم تو این سن از هیجان خواب 

 یه چشم نداشتم.

_این چه حرفیه ! جونید ماشاهلل. امیدوارم هیچ کدوم 

 ناامید نشید.

_صبح که زنگ زدی فکر کردم جواب آزمایشت رو 

 ی بگی.میخوا

  لبخندی عمیق به این هیجانش زدم.
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باورمان نمیشد... خوشحال بودم بی نهایت. ازلحظه 

ای که فهمیده بودم حدس ماهی جون درست بوده و 

من واقعا باردار هستم روی زمین نبودم. از خوشحالی 

بغلش کرده و گریه کرده بودم. در راه خانه بودیم 

م. ی ما برگشتی دستش را محکم گرفته بودم. به خانه

غیر از نورا و آرمان از خانواده ی خودم کسی نبود که 

 خبر بدهم. اما گوشی نورا همچنان خاموش بود.

به ماهی جون گفتم بروم خانه و سری بزنم اما گفت 

حتما خواب است بیدار شود خودش تماس میگیرد. 

آرمان هم تماس نگرفته بود هنوز. دوباره پیام دادم 

شد؟ ده دقیقه هم نگذشته بود که زنگ کالست تمام ن

  زد.

 _آرمان کجایی؟ صدای آهنگه چیه؟
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 _آبجی با بچه هام بعد کالس اومدیم یکم بگردیم.

 این موقع ظهر؟!

_باشه عزیزم مواظب باش. فقط نورا هنوز گوشیش 

 خاموشه.

 _تا صبح بیدار بود گرفته خوابیده نگران نباش!

انم شاید هم بخاطر استرسم دست خودم نبود. نمید

خبری بود که میخواستم به امیرمسعود بدهم. او هم نه 

 قصد زنگ زدن داشت و نه به خانه برگشتن!

با ماهی جون ناهار درست کردیم و برای کمی 

استراحت کردن بردمش به اتاق مهمان. به اتاقمان 

رفتم تا من هم کمی دراز بکشم اما استرس گوشی 

اشت. به اتاق ماهی جون خاموش نورا راحتم نمیگذ

رفتم و گفتم میروم خانه تا به نورا سری بزنم. 
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نمیتوانست که تا ساعت چهار خواب باشد! 

نمیخواستم ماهی جون را تنها بگذارم اما نگرانی ام 

راحتم نمیگذاشت زنگ زدم پرستارش بیاید خانه ی 

ما و او تنها نباشد. مسیر زیادی نبود اما ماشین گرفتم 

انه. همین که در ماشین نشستم گوشی ام تا بروم خ

 زنگ خورد. با دیدن اسم نورا نفسم را بیرون دادم.

 _آقا ببخشید یه لحظه وایستین.
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اگر خانه بود دیگر الزم نبود بروم. صدایش گرفته بود 

حس کردم اتفاقی افتاده اما هرچه پرسیدم گفت تازه 

 بیدار شده است.

 _تو راهم دارم میام.
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 _کجا میای نیا! خوبم. دارم میرم بیرون.

 _باشه کارت تموم شد بیا خونه ی ما!

راه نرفته را برگشتم هرچند ذره ای از اضطرابم کم 

نشد. در حیاط روی صندلی نشستم. دستم را روش 

 شکمم گذاشتم.

  _بابایی هنوز نمیدونه تو هستی!

  اما حالل زاده بود چون همان لحظه تماس گرفت.

 میرمسعود؟_ا

  _جانم.

  نفس عمیقی کشیدم از جانمی که گفت.

 _نمیای؟

 _دارم میام عزیزم. خونه ای؟
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_آره نرفتم شرکت یعنی نشد برم. ماهی جون هم 

 خونه ی ماست.

 _باشه. حالت خوبه؟

 _آره خوبم. فقط؟

 _فقط؟

 _دلم برات تنگ شده.

 _میام صحبت میکنیم

کسی پیشش است که  در مورد دلتنگی ام؟ حدس زدم

نتوانست چیزی بگوید. اما فکری مرموز هم میگفت 

شاید او دلتنگ نشده است. ماهی جون میگفت به ماه 

بانو بگوید تا شام درست کند و بفرستد اما 

نمیخواستم... دلم نمیخواست او چیزی برای من و 
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بچه ام بپزد. حس خوبی برایم نداشت. میتوانستم از 

ما ماه بانو نه! امیرمسعود بیرون سفارش دهم. ا

برگشت اما با قیافه ای اخمو و سروضعی نه چندان 

جالب! با دیدنش سرجایم خشکم زد و درهمان لحظه 

ی اول چشمم به جای چنگی که روی گردنش بود 

  افتاد. چیزی نگفتم فقط نگاهش کردم.

به سمتم آمد خواست بغلم کند اما عقب رفتم اجازه 

 ندادم.

 _چیه؟

  نت چی شده؟_گرد

پشت دستش را روی زخمه کشید زیر لب چیزی 

 گفت و یقه ی پیراهنش را صاف کرد.

 _با کسی درگیرشدم.
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 _تو؟ با کسی؟ اونم یه زن؟

لبخند مصنوعی زد و گفت " حاال از کجا فهمیدی یه 

 زنه حسود خانم؟".

  _من جدی ام امیرمسعود.

 _منم جدی ام. و خسته! و دلتنگ.

باز کرده بود تا بغلم کند. اما از جایم تکان دستش را 

 نخوردم.

 _چیشده؟

 _چی چی شده نگاه. خسته ام لطفا نرین به اعصابم.

  _باشه.

  خواستم از کنارش رد شوم اما اجازه نداد.
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_چیه نگاه؟ گفتم که با کسی درگیر شدم. از روی یه 

 زخم گردنم حس که نمیکنی بهت خیانت کردم.

 از چیزی رو ازم قایم میکنی._حس میکنم ب

نفسش را محکم بیرون داد. صدایی از حیاط شنیدم. 

 همراه  ماهی جون برای دوش گرفتن و آماده شدن

 شب نظرش به. خوذش ی خانه بود رفته پرستارش

  .پوشیدمی برایش مناسبی لباس باید و بود مهمی خیلی

 _کسی تو حیاطه؟

  _نورا و آرمان.

 _کی اومدن؟

 من همزمان رسیدن._با 

  اجازه نمیداد رد شوم.
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 _بذار برم نورا از صبح نبود نگرانش بودم.

 _نگران من نبودی؟

فرصت نداد نه برای جواب نه رد شدنم خیلی محکم 

بغلم کرد. سرش را در گردنم فرو برد و نفس عمیقی 

 کشید.

  _منم دلم برات تنگ شده بود.

 دم.چیزی نگفتم. این بار من سکوت کر

 _فردا صبح میریم آزمایشگاه باشه؟

خواستم بگویم رفتم، خواستم بگویم االن بچه امان 

پیشمان است اما تا تکلیف آن چنگ روی گردنش 

مشخص نمیشد چیزی نمیگفتم. صداهای در حیاط 

 شدت گرفت نتوانستم صبر کنم.
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 _دارن دعوا میکنن امیرمسعود بذار برم.

گاهم کرد. اما فقط رفتم دلخور فاصله گرفت. دلخور ن

بیرون. واقعا داشتند بحث میکردند. جمله ی آخر 

هردو را شنیدم. نورا گفت به تو ربطی نداره و آرمان 

  ".شو خفهگفت " 

 _چیشده؟

آرمان با شنیدن صدایم برگشت نگاهم کرد عصبانی 

بود. از صورتش معلوم بود. نگاهی به نورا کردم. او 

میرسید... اما... آرایش نداشت... هم عصبانی به نظر 

نورا محال بود بدون آرایش بیرون برود حتی تا سر 

  کوچه!

 _چطوری آبجی؟

 _چیزی شده؟ چرا دعوا میکنین؟
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 _هیچی نوراست دیگه!

نورا جلو آمد و تا خواست دهانش را باز کند 

امیرمسعود محکم گفت برویم داخل. نورا نگاهی به 

خورد. بین این سه نفر خبری بود. او کرد و حرفش را 

 مگر احمق بودم که متوجهش نباشم.

 _خودتون میگین چیشده یا ...

 _چیزی نشده آبج...

 انگشتم را تهدید وار جلوی هرسه اشان تکان دادم.

_دروغ نگین. وگرنه تا آخر عمرم هیچ کدومتون رو 

  نمیبخشم. چیشده چتونه؟

گفت او با من  نگاهی بهم کردند و نهایتا آرمان

صحبت میکند. امیرمسعود گفت نه اما آرمان اصرار 
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کرد. دستم را گرفت و گفت برویم اتاقی و باهم 

 دوتایی صحبت کنیم. چه شده بود؟!

 _بشین.

روی تخت نشستم جلوی پایم زانو زد و دست هایم 

  را گرفت.

 _قول بده آروم باشی.

 _چیشده مگه؟

 _تو آرو...

فتاد و مکث کرد برگشتم دیدم چشمش به چیزی ا

عکس سونوگرافی ام است. بعد از آزمایش برای 

سونوگرافی هم رفته بودم تا عکسی داشته باشم! یادم 

 رفته بود روی تخت جا مانده بود.
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 _آبجی این چیه؟

 _تو حرفت رو بگو.

 چشم هایش برق زد.

 _حامله ای؟

  پرید.سرم را آرام تکان دادم. از خوشحالی از جایش 

 _وای. باورم نمیشه؟ میدونه؟

 حتما امیرمسعود را میگفت. دوباره با سرگفتم نه!

 _وای آبجی.

سرم را بغل کرد. حاال آرمان چند ثانیه پیش نبود. 

  فراموش کرده بود همه چیز را.

 _آرمان بگو چیشده؟

  _هیچی مهم نیست. االن هیچی مهم نیست.
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  _آرمان!

اب خرابی چیزی برات نداره _چیزی نیست جز اعص

 فراموش کن باشه؟
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_چجوری فراموش کنم. جای چنگ روی گردن 

امیرمسعود رو دیدی؟ یه چیزی شده دیگه. از صبح 

باهم بودین؟ باز همتون بهم دروغ گفتین؟ نورا کاری 

 کرده؟

 سرش را تکان داد.

 _چیکار کرده؟

 _پاشده با دوست پسرش رفته مسافرت.
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 _چی؟

هردو دستم را جلوی دهانم گرفتم. مگر دوست پسر 

 داشت؟!

 _چی میگی؟

_صبح پاشدم دیدم یادداشت گذاشته رفته مسافرت با 

دوستهاش! نوشته بود به تو هم خبر بدم. زنگ زدم 

 ببینم بیخبر با کی رفته کجا رفته!

 _خب؟

 _هیچی صدای پسر شنیدم فهمیدم با پسر رفته.

 ی به امیرمسعود؟_صبح تو زنگ زده بود
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سرش را تکان داد. باز دروغ گفته بود. باز پنهان کرده 

بود! یک هفته هم از بحثمان که چیزی را از من پنهان 

 نکند نگذشته بود!

 _نورا چنگ زده؟

 دوباره سرش را تکان داد.

_با پسره درگیر شدن نورا هم مثال خواست جداشون 

 کنه.

نورا ... چرا سر درد شدیدی را حس کردم! چرا 

زندگی را هرچند وقت یکبار جهنم میکرد برایمان. 

کجا زندگی میکرد ؟ اینجا آمریکا بود که با دوست 

 پسرش برود سفر؟!

_پسره کیه؟ از کجا آشنا شدن؟ اصال چند وقته که 

  پاشدن رفتن سفر؟
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من همین چند روز پیش صمیمیتش را با امیرواال دیده 

  بود... خدای من...

 ان؟_آرم

_جانم؟ چیشد؟ تو رو خدا آبجی آروم باش. تو 

 روخدا برای بچه اتفاقی میفته.

چیزی که به ذهنم رسیده بود یک حدس دیوانه کننده 

بود که شوکه ام کرده بود حتی نمیتوانستم به زبان 

بیارمش. در لیوان آب ریخت و جلوی دهانم گرفت، 

 کمی خوردم.

 _با... با...

ید. دست هایم دهانم. چطور همه ی وجودم میلرز

 میتوانستم بگویم.
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 _با امیرواال؟

اشک هایم همزمان با این اسم ریخت روی صورتم. 

صورتش... چشم هایش ... جوابش مثبت بود. بیشتربه 

خودم لرزیدم. در باز شد. صدایش را شنیدم که به 

آرمان گفت بیرون برود. مثل یک کودک من را بغل 

د دستش را دورم حلقه گرفت و روی پایش نشان

  کرد.

  _نگاه. نگاه.

اشک هایم نمی ایستاد. میلرزیدم. محکم بغلم کرد ... 

 چند ثانیه بعد دیگر چیزی نفهمیدم...

_اگه اتفاقی برای نگاه و بچه ام بیفته هم گردن تو رو 

 میشکنم هم اون برادر دیوثم رو.
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صدای عصبانی امیرمسعود بود... پس خواب نبود... 

هیچ کدامشان خواب نبود. من باردار بودم و دقیقا 

همین روز همیچین خبری را شنیده بودم... اما 

امیرمسعود گفت اتفاقی برای بچه ام... دست بردم 

  سمت شکمم.. نکند دوباره. نالیدم بچه ام.

حضورش را حس کردم. چشم هایم بسته بود. پیشانی 

 اش را روی پیشانی ام گذاشت.

 ه._خوبه. خوب

چشم هایم را باز کردم. کمی صورتش را دور کرد تا 

 نگاهم کند.

 _دروغ نگو.

 _به سرت قسم.
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امیرمسعود هیچ وقت قسم نمیخورد. هیچ وقت! این 

یعنی دروغ نمیگفت. حداقل خیالم راحت شد. دوباره 

بخاطر ضعیف بودن من اتفاقی برای بچه ام نیفتاده. 

بود. کمی که به بیمارستان بودیم... سرم در دستم 

 خودم آمدم آرام گفتم.

  _بازم ازم پنهون کردی.

  _تا ما برگردیم طاقت نمیاوردی.

  پوزخند آرامی به خودم زدم. راست میگفت...

  _میخواستم خودم بهت بگم. خوشحالت کنم.

نورا سورپرایزم را خراب کرد. دوست نداشتم اینطور 

 بفهمد ...

 زد.لبخند مهربانی به رویم 
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_من خودم رو میزنم به ندونستن تو فردا هرجور 

 دوست داشتی بهم بگو. خوبه؟

امیرمسعود اجازه نداد راه بروم. برایم صندلی چرخدار 

آورد و بغلم کرد روی صندلی گذاشت. خوب بودم... 

کمی ضعف داشتم اما خوب بودم واقعا... اما حریفش 

  نشدم.

ار امیرمسعود به نورا و آرمان هم آمدند پیش ما انگ

  نورا اولتیماتوم داده بود مدتی را خانه ی ما میماند.

 _خوبی راحتی؟

 _آره.

 _چیزی میخوای؟

 _تشنمه یکم.
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 _االن آب میارم. نگاه؟

 منتظر نگاهش کردم.

 _بگم ماه بانو بیاد چن...

  _نه.

 سرجایم نشستم.

 _خودم میرم آب میخورم. نمیخ...

 خطاب کرد.کمی تند اسمم را 

  _نگاه!

_میدونی وقتی دیدنشون اذیتم میکنه چرا میگی؟ چرا 

 همیتون میخواین اذیتم کنین.

 چونه ام لرزید. چرا اینقدر دل نازک شده بودم؟!

  _باشه آروم باش. غلط کردم. خوبه؟ آروم باش.
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تا او برود و برایم آب بیاورد من همانطور آرام آرام 

سوال پرسیده بود اما خب... مشغول گریه بودم. فقط 

 دست خودم نبود واقعا.

_نگاه! غلط کردم کافیه. یه ربعه داری بخاطر یه سوال 

 گریه میکنی.

تقی به در خورد و آرمان بود که گفت بیام تو. اومد 

روی تخت کنارم نشست. دستش را دور شانه ام 

 انداخت و سرم را بوسید.

  _چیه قربونت برم؟

  کشیدم.بینی ام را باال

 _هیچی!

 امیرمسعود کالفه داشت نگاهم میکرد.
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_آبجی خانمت تصمیم داره نه ماه دهن من رو 

 سرویس کنه.

  آرمان لبخندی زد و گفت آره؟

امیرمسعود اجازه نداد همان شب با نورا صحبت کنم 

و گفت تا بهتر نشدن حالم اصال حق ندارم با نورا هم 

. به سرکار مردد بودکالم شم. صبح حتی برای رفتن 

 نمیخواست برود.

 _خوبم امیرمسعود.

 _االن خوبی اما اون خواهرت رو من میشناسم.

_نه ! خسته شدم دیگه از کارهای نورا! چقدر دیگه 

 باید به دوش بکشمش!

  _پس لطفا نگرانم نذار. کاریش نداشته باش.
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 تخیان برادرش به بار یک  سرم را تکان دادم. امیرواال

 راچ بود؟ چه کارش این پس. بود پشیمان. بود کرده

 هصبحان داشتم بود؟ کرده کاری چنین دوم بار برای

 ریخت چای خودش برای. شد پیدایش که میخوردم

  ".خوبی؟" پرسید و کرد مکث کنارم و

 _به تو ربطی نداره.

داشتم مثل خودش جواب میدادم تا بفهمد وقتی 

میزند و جواب آدم ها را میدهد آنطور با گستاخی زل 

 چه حسی دارد.

 _آره دقیقا زندگی منم به کسی ربطی نداره!

 _نورا برو.
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 دیدم تعجب کرد.

_برو. مگه نمیگی ما ربطی بهم نداریم. مگه مارو 

حذف نمیکنی... ما؟ مایی هم نمونده من و آرمانیم 

توام برو. مثل همشون. باید شبیه عباس میشدی؟ مگه 

عباس متنفر نبودی؟ اما خودت شبیهش باشی تو از 

اشکالی نداره؟ نورا کدوم کارت رو بگم به من چه؟ 

کدوم رو؟ خسته نمیشی؟ هیچ فرقی با عباس نداری 

این رو میدونی. اونم اگه غیرت داشت که این همه 

سال ... مهم نیست. بگم چی میشه نگم چی میشه! 

اد ، نیجمع کن برو. قول میدم دیگه کسی نیاد سراغت

دنبالت. اما توقع نداشته باش با ما زندگی کنی هرجور 

بخوای آبرومون رو ببری و ما صدامون دربیاد بگی به 

 شما ربطی نداره.
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 _من امیرواال رو دوستدار...

_مسیح رو هم دوست داشتی چیشد؟ میدونی 

امیرواال... اصال دوستش داری. با هرکی دوست داری 

  باید ...

هرکسی دوست داشت باید هم خوابه  چه میگفتم با

 میشد؟

_من قرار نیست مثل تو فکر کنم. تو عقاید خودت 

 رو داری من هم...

 _عقاید تو همخواب شدن با هرمردی که میبینی؟

 _نگاه درست صحبت کن.
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_مگه غیر از اینه؟ بگو دروغه تا بگم باشه! مسیح مگه 

 تفقط بخاطر یه رابطه و دوستی ساده داشت تهدید

 میکرد؟!

 _نگاه حرف دهنت رو بفهم!

  _تو چی؟

بلند شدم و با دستم به روی شانه اش زدم و به عقب 

 هولش دادم.

_تو چرا نمیفهمی؟ تو چرا هر غلطی میخوای میکنی 

و بعد بقیه باید چیزی نگن؟ چون دختر عباسی؟ چرا 

همیشه بقیه گندهای تو رو باید جمع کنن؟ تو چرا 

  نمیفهمی؟ چرا؟

  یکی دیگر زدم به قفسه ی سینه اش.
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_تو چرا به خودت اجازه میدی هرچی خواستی بگی 

، هرکاری خواستی بکنی؟ تو چرا نمیفهمی کنترل 

 یعنی چی؟ احترام یعنی چی؟

واقعا دیگر از دست نورا قدرت نفس کشیدن نداشتم. 

 دیگر تحمل هم نداشتم.

ه نفهمی ک_دنیا دور تو نمیچرخه نورا. تو اگه اینقدر 

نمیبینی بقیه بخاطرت اذیت میشن، سر سوزنی با 

عباسی که ناهید رو کشت مادرم رو کشت مارو از 

خونه انداخت بیرون نداری. تو... تو اگه خودت رو 

کنترل میکردی خانم جون االن زنده بود. اما نه 

میفهمی نه عذاب وجدان داری. نه تالشی میکنی برای 

ز دست کارهات خسته فهمیدن. خسته شدم نورا. ا

شدم. تحمل نمیکنم. دیگه تحمل نمیکنم راست میگی 
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من مادر تو نیستم وظیفه ی خواهریم رو هم به اندازه 

کافی انجام دادم. بیشتر هم انجام دادم. حاال یه زندگی 

میخوای که به هیچ کس ربطی نداشته باشه برو. برای 

 همیشه از زندگی من و آرمان برو.

و شروع کردم به گریه کردن. نمیدانم  به اتاقم رفتم

رفت یا ماند. تند صحبت کردم اما حقش بود. جای 

هیچ انعطافی وجود نداشت. امیرمسعود بود که داشت 

پشت سرهم تماس میگرفت. نمیخواستم با صدای 

گرفته جواب دهم و نگرانش کنم. اما بار سومی بود 

 .دمکه زنگ میزد و االن با جواب ندادنم نگرانش میکر

 _جانم؟

 _نگاه!

 _ببخشید.
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 _گریه کردی؟

تا این را پرسید شروع کردم به دوباره گریه سر دادن 

و تعریف کردن برایش هرچه میگفت آرام باش اما 

 ی خانه بود رفته اما... بود رفته  مگر میتوانستم.

خودش و آرمان. آرمان زنگ زد و گفت خانه است. 

 رفته به اتاقش !

میرواال را هم ببینم و به او هم بگویم دوست داشتم ا

چرا؟ بگویم به چه حقی با خواهر من... میدانستم اگر 

به امیرمسعود بگویم مخالفت خواهد کرد. اجازه 

نخواهد داد بروم دیدنش. اما من حتی شماره ی 

 امیرواال را نداشتم که بخواهم چیزی هم به او بگویم.

ان میگفت کاری سه روز بود که نورا رفته بود... آرم

نمیکند. بیرون نمیرود فقط خانه است. کمی غذا 



 

Romanzo_o 2248 

میخورد بقیه ی زمانش را در اتاقش سپری میکند. 

شاید داشت برنامه میریخت که برود... برای او 

گذاشتن و رفتن آسان بود. خیلی راحت میتوانست 

 ترکمان کند.

 _نیام امروز هم؟

  _یه نگاه تو آینه به خودت بنداز.

 امیرمسعود. _خوبم

 _نیستی نگاه خانم. نیستی!

ما حتی فرصت نکرده بودیم برای بچه دارشدنمان 

یک جشن خانوادگی کوچکی بین خودمان بگیریم. 

ماهی جون با لباس و آرایش آن شبش فقط توانست 

 از من برای برگشت از بیمارستان استقبال کند.
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 _فردا حتما میام!
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راهی کرده بودم که زنگ در را تازه امیرمسعود را 

شنیدم. امیرواال جلوی دوربین بود. نمیدانستم در را 

باز کنم یا نه! به این مرد اطمینان نداشتم... باقدمی که 

کنار رفت دیدم ماهی جون هم کنارش هست. خیالم 

راحت شد برای باز کردن در. فکر کردم فقط ماهی 

ه بود با من جون را آورده بود تا خانه ی ما، اما آمد

 صحبت کند.

 _میدونستم تنها بیام رام نمیدی با مامان اومدم.

ماهی جون رفته بود داخل ما در حیاط بودیم. روی 

گونه اش زردی خفیفی بود. انگار کبودی بود که کمی 

 بهتر شده بود. 
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  _ببین نگاه... همه چی بد برداشت شد واقعا...

هرچند خیلی پوزخند زدم. دست خودم نبود واقعا، 

 اهلش نبودم. 

 _لطفا مثل امیرمسعود برخورد نکن.

 _چجوری برخورد کنم؟

_چرا همتون یه جوری برخورد میکنین که انگار من 

حق زندگی ندارم به خاطر یه اشتباهی که تو گذشته 

داشتم. من نورا رو دزدیدم؟ با کس دیگه ای بود که 

مجردیم من وارد رابطه اشون شدم؟ دوتا آدم بالغ و 

 مگه چه ایرادی داره...

مثل دو انسان مجرد و عادی هم میتوانستند باهم 

 باشند.
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_من هیچ چیزی رو هم ازش قایم نکردم. همه رو 

بهش گفتم. برای چیزی هم مجبورش نکردم. اما 

 نمیفهمم چرا باید این همه به بقیه توضیح بدیم.

چقدر از این نظر شبیه هم بودند. وقتی در مورد 

ودشان بود احساس نمیکردند نیاز به توضیحی خ

باشد. حتی راست و غلط بودن کارشان را هم 

 خودشان تعیین میکردند.

_االن اومدین چی بگین؟ من حق ندارم تو زندگی 

خواهرم دخالت کنم؟ دیر رسیدین من به نورا هم 

گفتم دیگه تو زندگیش دخالت نمیکنم. هرجا میخواد 

بکنه. اما شما ... شما چرا حس بره، هرکاری میخواد 

نمیکنین یه جای کارتون ایراد داره که اینقدر دیگران 

 واکنش میدن.
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_ما فقط چند روزی رفتیم سفر تا برگردیم و در مورد 

  رابطمون به بقیه بگیم. قرار نبود پنهونش کنیم.

 _به زیباترین شکل ممکن هم گفتین.

  کن._نگاه اینقدر طعنه نزن. تو حداقل درک 

  _جایی برای درک نذاشتین.

  _من میخوام با نورا ازدواج کنم.

به همان سرعت که تصمیم به ازدواج گرفته بودند به 

همان سرعت هم این تصمیم را داشتند. برای همین 

 بود که نورا نرفته بود و فعال در آن خانه بود.

_االن اومدی از من اجازه ی بگیری؟ نورا به اجازه ی 

 تیاج نداره.ما اح
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نمیدانم ماهی جون چقدر از ماجرا باخبر بود! 

 شک بدون اما  چقدرش را میدانست چقدرش را نه.

اگر خبری  و نبود، عادی امیرواال و من ی مکالمه این

نداشت باعث شک و شبهه میشد... االن باید جواب 

تک تک جمله های امیرواال را میدادم و میرفتم داخل 

گند خواهرم و امیرواال را برای ماهی جون توضیح 

 میدادم.

 _من واقعا االن نمیفهمم شما چرا اینجایی...

 _دارم میگم میخوام با نورا ازد...

ن سفرش هم قید مارو زد، _نورا اینجا نیست. با او

دور ما خط مشید حذف کرد از زندگیش. اینجا جایی 

 نیست که ازش خواستگاری کنین.
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کالفه دستی الی موهایش کشید... حتی شاید مقداری 

 از موهایش را هم کند.

_چطور ادم تو این مدت میتونه اینقدر شبیه 

 امیرمسعود شه.

 جواب شما..._مهم نیست کی شبیه کیه مهم اینه که 

_نگاه ازت خواهش میکنم. ببین نورا حالش خوب 

نیست. تو یعنی خواهرت رو نمیشناسی، یه چیزی 

عصبانی میشه میگه اما... به تو و آرمان خیلی وابسته 

 اس.
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_دوست دارم چیزی بگم و کمی آرومت کنم. اما 

  خودم هم تازه از همه چیز باخبر شدم.



 

Romanzo_o 2255 

کنم ماهی جون! هرجور که  _نمیدونم دیگه چیکار

فکرش رو بکنین باهاش راه اومدم... اما نمیشه! نمیگم 

 شبیه من بشه نمیگم مثل من زندگی کنه. اما حداقل ...

دستهایم را روی چشم هایم گذاشتم و آرام کشیدم. 

ماهی جون هم کمی بعد از امیرواال رفت. گفتم تا 

م تا دخانه همراهش بروم اما گفت نیازی نیست. فقط 

  در رفتم...

 _امیرمسعود کی میای؟

 _خوبی؟ چیزی شده؟ حالت بده؟

  حال ذهن و روانم بد بود نه جسم ام.

 _نه هیمنجوری.

 _حداقل یکم خرم کن بگو دلت برام تنگ شده!
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  _امیرواال اومده بود اینجا...

  سریع گفتم با ماهی جون.

 _واسه چی؟

 _نورا!

 اینجا بود._آرمان هم یکم پیش 

  _دیگه نمیدونم واقعا باید چیکار کنم.

 _هیچ کار. مراقب خودت و بچه امون باش همین!

داشتم مادر میشدم... این بار شاید واقعا اتفاق می افتاد 

اما اگر نورا اجازه میداد. حرف های امیرواال نمیدانم 

چقدر حرف بود چقدر واقعیت... من حتی در مقابل 

کرده بودم بگویم مگر شما دوتا حرفهایش جرات ن

چند وقت است همدیگر را میشناسید که میخواهید 
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باهم ازدواج کنید البته اگر حرفش راست بود! جرات 

نکرده بودم چرا که هردوباری که ازدواج کرده بودم 

این زمان این شناخت برایم وجود نداشت... موقعیت 

ین هم زندگی ام این اجازه را به من نداده بود اما هم

از نظر نورا و امیرواال قرار بود بهانه باشد... توجیه 

باشد! اصال نورا آدم ازدواج بود؟ امیرواال؟ آن عشق 

آتشینش به نارملیا تمام شده بود؟ نورا چقدر خبر 

داشت؟ میدانست بخاطر نارملیا... بخاطر عشق او یا 

هوس او ... امیرواال به برادرش خیانت کرده است... 

رانی هایم بیش از یکی بود... خیلی بیشتر! فکر و نگ

همه ی این ها به کنار اینکه خودش جلو نمی آمد 

برای صحبت کردن و امیرواال را فرستاده بود را هم 

دوست نداشتم. مخاطب من خواهرم بود... مشکلم با 
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خواهرم بود نه امیرواال! امیرواالیی که اینطور سر راه 

ده از اتفاقی که افتامن سبز میشد و بی هیچ خجالتی 

بود میگفت میخواهد با نورا ازدواج کند چه فرقی با 

 مسیح داشت؟!

 _آرمان نیومد؟

همین وارد خانه شده بود سریع به سمتم آمده و 

  محکم بغلم کرده بود.

_نگاه داره کالمون میره توهم. شوهرت رو اول 

   دریاب میرسی به آرمان هم.

  ترس گرفته._ببخشید همه ی وجودم رو اس

  نگاهم کرد. چانه ام را تکیه دادم به بدنش.

  _منم که چغندر بود و نبودم برات فرقی نداره.
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_این چه حرفیه امیرمسعود معلومه که اینطور 

 ...ک درک یکم  نیست.

_درک نمیکنم. باشه خواهرته نگرانشی ... اما تا کی؟ 

مگه بخاطر همین خواهرت با من ازدواج نکردی بی 

هیچ فکری؟ االن میخوای چیکار کنی. بی دلیل از من 

  جدا بشی؟

 چرا همه چیز را به هم وصل میکرد...

_میخوام بگم شما االن شوهر داری... بچه داری... 

اوج فداکاری و نگرانیت برای خواهرت هم دیگه باید 

  حدی داشته باشه.

جداشدم و جوابی ندادم. سراغم نیامد... او رفت 

بگیرد من هم مثال داشتم میز را میچیدم تا دوشش را 

شام بخوریم. یک حوله ی کوچک روی سرش 
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 مه کشیدنش نفس حالت از را این بود عصبانی  بود.

 التح دو نمیگفت چیزی اینکه. کنم حس میتوانستم

.. .میبودم ای لحظه انفجار یک منتظر بادی یا ، داشت

 کنه! میلیا قهر! نمیدونم میخواست کدوم رو انتخاب 

نداشتم یکم با چنگالم برنج ها را جابه جا کردم اما با 

جمله ی دستوری " بخور" فهمیدم دارد گزینه ی اول 

 را انتخاب میکند.

 _از صبح اصال چیزی خوردی؟

نه زیاد اما گرسنه هم نمانده بودم. نه بخاطر خودم به 

  خاطر بچه ام!

  _آره!

. بخور اگه الزمه _ از رنگ و روی نداشته ات معلومه

  برم از نورا اجازه ی کتبی بگیرم برای غذا خوردنت.
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  _میخورم.

  اما قرار نبود تموم کنه.

 _دلخور نشه یه وقت داری غذا...

 _امیرمسعود! لطفا!

 _این رو به خودت بگو ک...

 _چیکار کنم خواهرمه...

_خواهرته میره دنبال عشق و حالش به اون که بد 

با دوست پسرش رفته ددر! تو باید زندگی نمیگذره. 

کردن یادت بره و زندگی رو زهرمار من کنی چون 

 خواهرته؟

  _ببخشید اگه ناراحتت کردم.
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بلند شدم و بی هیچ حرفی بشقابم را گذاشتم داخل 

سینک و خواستم از آشپزخونه بیرون بروم اما جلویم 

ود. نبایستاد... تا خودش را خالی نمیکرد دست بردار 

من فقط نمیخواستم این بحث ادامه پیدا کند و هم دل 

 من بشکند و هم او بیشتر ناراحت شود...
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 شانه را گرفت و به راحتی با همون دست برمگرداند.

 _منم شوهرتم.

 _میدونم امیرمسعود.

 _مطمئنی؟

 _آره.

 _اینطوری؟



 

Romanzo_o 2263 

 برایش کم میگذاشتم که اینطور فکر میکرد؟ میدانستم

بار مشکالت زندگی من هم به گردن اوست... شاید 

دفگر برایش خیلی غیرقابل تحمل تر از قبل  شده 

 بود.

_غذا نمیخوری.... تو هپروتی نه به خودت فکر 

میکنی نه به بچه. منم که کال نباید به حساب بیارم 

 منی تو زندگی تو هست.

 _امیرمسعود بی انصاف نباش.

  

این سادگی واقعا چانه ام برای گفتن جمله ای به 

 لرزید. بلعیدن اب دهانم برای سخت تر شد. 

_من بی انصافی میکنم که میدونی نقطه ی ضعف 

 منی... میدونی چقدر جا... 
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ادامه نداد... رفت... قبل از من از آشپزخانه بیرون 

رفت. من حس خودم را هم توجیح نمیکردم. اما برای 

خواهر و خواهرزاده من نورا و آرمان شاید بیش از 

بودند. خودم را خیلی شدید در قبالشان مسئول حس 

میکردم. امیرمسعود این را میدانست... خوب هم 

 میدانست اما حاال؟ چرا....

لیوانی آب برداشتم. سرپا یک جا سرکشیدمش... نه او 

طاقت قهر من را نداشت نه من طاقت قهر او را. باید 

 ر راضی میشد.من میرفتم برای دلجویی... اگ

نخوابیده بود پشت میز آرایشی من نشسته بود و 

داشت چیزی را در گوشی اش چک میکرد. آرام 

صدایش کردم جوابم را نداد. آرام جلو رفتم و پشت 
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سر بغلش کردم. دست هایم رو دور گردنش حلقه 

 کردم.

 _باهام قهر نباش.

 _برو بخواب نگاه. االن حوصله ندارم.

عطاف نداشت. کامال جدی بود. اما لحنش اصال ان

حتی اگه جدی هم می بود باز نمیتوانستم بدون آشتی 

 کردن بخوابم.

 _تو بگو چیکار کنم منم همون کار رو میکنم.

 _دارم میگم برو بخواب.

صدای زنگ گوشیش که اومد حلقه ی دستم رو باز 

کرد و گوشیش رو برداشت... مگانگار تماس 

از کادر خارج کرد... به ثانیه  تصویری بود که من را
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ای نکشیده صدای یک زن را شنیدم. همه ف وجودم 

به حالت آالرم رفت. این موقع شب چه کسی بود... 

 آو هم تماس تصویری.... آن هم با همچین لحنی.

 _گفتم حاال از ترس زنت جواب نمیدی...

 از ترس زنش؟ با خنده پرسید. 

 _خونه نیست؟

تی پیشش بودم. اما امیرمسعود یک خانه بودم.... ح

نگاه بی تفاوت و گذرایی به من کرد و به آن خانم 

گفت زود حرفهایش را بگوید... در مورد آرایش و 

آرایش کردن و محصوالت آرایشی بود... اما... لحنش 

آزارم میداد... اینکه امیرمسعود یک لحظه هم چشم 

گار که نمیگرفت از صفحه آزارم میداد... انگار نه ان

تمام مدت کنارش ایستاده بودم و داشتم نگاهش 
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میکردم. پاهام دردش گرفته بود اما لجبازی ای که 

نمیدونم از کجا پیداش شده بود اجازه نمیداد بروم و 

بنشینم. چند بار پاهایم را جا به جا کردم تا باالخره 

 شنیدم امیرمسعود گفت.

 _برو بشین چرا سرپایی؟

با اخم گفت، به سرعت صدای آن با مهربانی نگفت 

 خانم را شنیدم که گفت.

_ای وای زنت اونجاست. بابا یه خبر میدادی یه 

حجابی مینداختم... حاال با این سر و وضع بد 

 برداشت میکنه.

زیادی داشت با لحن لوده ای این ها را میگفت. 

امیرمسعود نگاه سردش را گرفت و صفحه  را نگاه 

 کرد.
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اون کسی رو نمیبینم. فرقی نداره با _میدونه غیر 

 حجاب بشینی یا لخت.

این را گفت و نگاهم کرد. پشت خطی گفت 'اوه کی 

میره این همه راه رو' اما حس حسادتی که در این 

چند دقیقه رخنه کرده بود به جان من تا استخوان اثر 

گذاشته بود و جمله اش مرا خوشحال نکرد... بلکه 

کرد که یکی پس از ذیگری قطرات اشک را روانه 

داشتند می افتادند روی صورتم. دیگر بیشتر ایستادن 

را جایز ندانستم به سمت تخت رفتم و لحاف را کنار 

 زدم بخوابم.

 _فردا بهت زنگ میزنم.

 تمامی نداشت تماس هایش با این زن.

 _چته؟
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 _ولم کن.

 _برای چی گریه میکنی؟

 ید چرا گریه میکنم؟!اشکم را درآورده بود تازه میپرس

 _باتوام.

 _توبرو با دوستت حرف بزن.

دستم رو گرفته بود نمیتونستم دراز بکشم اما همون 

موقع من رو کشید جلوی خودش و بغلم کرد. نفس 

 عمیقی کشیدم.... بینیش رو به گردنم مالید.

 _بهت حسادت نمیاد.

 _حسادت نکردم... به کی باید حسا...

 بوسید....  نفسم رفت...گردنم را 

 _دقیقا.... کیه که تو بخوای بهش حسادت کنی....
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دوباره بوسید و حلقه ی دستش رو دور شکمم محکم 

 تر کرد.

 _وقتی میدونی غیر تو نمیبینم.

چیزی نگفتم خودش برمگرداند... چشم هایم را نه... 

لب هایم را خیره نگاه میکرد. سرش را پایین آورد... 

ی اش را به نوک بینی من زد و چن ثاتیه بعد نوک بین

شروع کرد به بوسیدنم. دستش را روی پهلوهایم 

 گذاشت و بلندم کرد.

دستش ر برد زیر پاهایم و من سریع پاهایم را دور 

بدنش حلقه کردم وی تخت نشست... پاهای من به 

همان حالت حلقه شده دور بدنش بود.... او فقط 

ای خیلی محکم و داشت میبوسید.... لحظه 

حریصانه.... لحظه ای خیلی آرام و با طمانینه. دلم 
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میخواست جلوتر برویم.... اما انگار او همچین قصدی 

نداشت... همین بوسه برایش کافی بود. دکمه های 

بلوزش را که گرفتم باز کنم سریع دستش را گذاشت 

 روی دستم.

 فاصله گرفت. نفس نفس میزدم اما او راحتتر بود.
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 حاال داشت چشم هایم را نگاه میکرد.

_ برای اینکه ثابت کنی زنمی الزم نیست خودت رو 

 مجبور کنی.

 من شبیه کسانی بودم که خودش را مجبور کرده باشد!

_من هیچ وقت برای با تو بودن خودم رو مجبور 

 نکردم.
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خواستم با ناراحتی بلند شوم و سرجایم دراز بکشم... 

؟ دستم را روی گونه اش ناراحتی ها تا کیاما 

 گذاشتم.

_بخدا میدونم شوهرمی... نمیتونی تصور کنی چقدر 

دوست دارم... من بدونم تو میمرم امیرمسعود... 

نمیدونم از اونجا که نگاهم میکنی چجوری دیده 

 میشم. اما... خیلی دوست دارم.

نرم شد... این را از شل شدن انقباض صورتش و 

 هایش میتوانستم ببینم.چشم 

دستش را که روی باسنم بود باال آورد و چند بار 

 روی کمرم کشید.

_اینقدر بخاطر بقیه خودت رو اذیت نکن. خواهرته... 

 نگرانشی... باشه. اما خودت رو فراموش نکن.
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 سرم را روی شانه اش گذاشتم.

 _سعی میکنم.

ا انگار واقعدوست داشتم بوسه امان ادامه پیدا کند. اما 

 امشب او دلش نمیخواست...

 _برم شامت رو بیارم؟

 _ گشنه ام نیست. 

 سرم را در گردنش پنهان کردم گ لب زدم. 

 _نمیخوای من رو؟

 _ممکنه خطرناک باشه...

دکتر گفته بود احتیاط کنید... اما منع نکرده بود... من... 

 دانم از استرس روزی بود که گذرانده بودم یانمی

هورمان هایم بود... اما خیلی شدید تمایل داشتم... 



 

Romanzo_o 2274 

شروع کردم به بوسیدن گردنش... دستش را محکم 

روی پایم میکشید.... اما میدیدم هنوز دارم مقاومت 

میکند. زبانم را که روی گردنش کشیدم دیگر بند این 

مقاومت به پایان رسید.... شاید مثل همه ی رابطه 

مانش و شور و شدتش... اما هایمان نبود... نه مدت ز

خب باز میتوانست سرب داغ درونم را کمی خاموش 

 کند.

 خیلی نرم من را در آغوشش نگه داشته بود.

 _وقت بعدی دکترت کیه؟

 _نگران نباش امیرمسعود.

 _میخوام ببینم دختر یا پسر.

 _فعال زوده.
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 _نه میشه با آزمایش... امروز چک کردم.

 ر هیجان داشت؟باورم نمیشد اینقد

 _دختر میخوای یا پسر؟

 معلوم بود دختر... فقط روی سرم را بوسید.

 _امیرمسعود؟

 _هوم؟

 داشت خوابش میبرد.

 _با اون خانمه قراره کار کنی.

 همانطور که چشم هایش بسته بود آرام خندید.

 _آره.

 _برای چه کاری؟

 _تبلیغات.
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 _مگه کتایون نیست.

 _بخواب نگاه.

 _خب میخوام بدونم.

 چشم هایش را باز کرد.

_کتایون پیج شرکت رو داره. این فقط تو پیج خودش 

 تبلیغ میکنه.

 _باشه.

 یه لبخند دیگه زد و گونه ام را بوسید.

 _صبح منم بیدار کن میام شرکت.

شروع کرد به آرام آرام خندیدن. خواب آلود شده 

تر بود که بروم. بودم در این مدت. اما فردا برایم مهم

 چون شنیدم که آن خانم گفت فردا می آید به شرکت.
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 _نگاه.... نگاه داره دیرم میشه میای؟

صدایش را میشنیدم اما واقعا نمیتوانستم چشم هایم را 

باز کنم.... خوابم برد و او انگار رفت... چشم باز کردم 

 یادداشت گذاشته بود که بیدارنشده ام و او رفته است.

چند بار وای گفتم و سریع به سمت حمام رفتم تا 

داند با چه خودم را به شرکت برسانم. خدا می

وسواسی لباس انتخاب کردم... حتی چند بار خواستم 

شماره ی نورا را بگیرم و کمک بگیرم... اما من از 

دیروز منتظر تماس او بودم... پس نباید زنگ میزدم... 

دم پاک کنم و باالخره آرایش کردم... بارها مجبور ش

ساعت یازده آماده بودم... این چه سرکار رفتنی بود 

 دانم.نمی

 _چطوری مامان خانم؟
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 چه زود با خبر شده بودند. 

 _کی گفت؟

 _فکر کن ندونم. چه خوشگل شدی تأثیر بارداریه؟

 داشت اغراق میکرد... مطمئن بودم!

ه حاملقبل از جواب من با خنده گفت شاید منم باید 

 شم.

کتایون بود و شوخی های عجیب و غریب اش! 

لبخندی زدم. اصوال باید میرفتم به اتاق کار خودم اما 

 کنجکاو بودم بدانم آن خانم آمده یا نه!
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 _امیرمسعود هست؟
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 _آره با شرمین دارن صحبت میکنن، جلسه داشتیم.

  شرمین... آره اسمش همین بود!

 ها تموم شده!_میخوای برو صحبت 

صحبت ها تمام شده بود پس برای چه هنوز در اتاق 

امیرمسعود بود! دم در ایتسادم نفس عمیقی کشیدم تا 

خواستم در را بزنم در باز شد و دستم خیلی مسخره 

جلوی قفسه ی سینه ی او در هوا ماند. از من یلندتر 

بود... آرایش صورتش را که دیدم حتی از آرایشی که 

الت کشیدم... برای من شبیه نقاشی یک داشتم خج

 بچه ی پنج ساله بود.

  _ای وای عشقم میخواستی بیای تو!

 عشقم؟ مگر مرا میشناخت که عشقم خطاب میکرد؟!
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 _نگاه! کی اومدی؟

صدای متعجب امیرمسعود بود. در یادداشتش نوشته 

بود تا بیدار شدم با او تماس بگیرم. اما فرصت نشده 

م خب فایده ای نداشت داشتم می آمدم بود در راه ه

  پیش خودش.

  _اا تو زن امیرمسعودی!

دوباره نگاهش کردم. امیرمسعود آمد به سمتمان و 

دستم را کشید که بروم داخل. شرمین چشمکی زد 

  نمیدانم به من بود به امیرمسعود بود.

 _مگه ننوشتم زنگ بزن.

  _حاضر بشم وقت نشد.

 نیای. _ زنگ میزدی میگفتم
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 _چرا؟

جوری نگاهم کرد انگار نمیفهمد چه میگویم... در 

تالش برای تجزیه و تحلیل رفتارم است. اما چیزی به 

 رویم نیاورد.

  _ساعت رو ببین.

 _بیدارم نکردی.

 _یه ربع صدات زدم!

_شب دیر خوابیدیم خب. عجله داشتم زنگ نتونستم 

 بزنم.

  _عجله؟ برای چی؟

  شوهرم با یک زن دیگر...برای قرار 

  _میرم به کارهام برسم.
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 دستم رو کشید و بغلم کرد.

_حسود شدی نگاه خانم. من برات جذاب تر شدم... 

  اینطوری نبودی.

  _ فقط اومدم سرکارم.

 _نفس عمیقی کشید.

_صبحونه خوردی؟ یا با این عجله و آرایشی که 

 کردی وقت نکردی...

.. اصال به ذهنم نرسیده بود که وقت نکرده بودم هیچ.

 باید صبحانه بخورم.

 _وقت نشد.

  _فقط برای آرایش وقت کردی.

 دسا به کمر نگاهش کردم.
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 _مشکلی داره؟

_نه، خیلی هم بهت میاد. صورتت از اون صورت 

 هاست که آرایش عجیب بهش میاد.

 _یعنی بدون آرایش بده؟

این را پرسیدم داشت آرایش چشمم را نگاه میکرد تا 

  با تعجب نگاه کرد و شروع کرد به خندیدن.

 _چته نگاه تو.

  _هیچی!

 _وایستا اول یه چیزی بخور.

  ساعتش را نگاه کرد.

 _وقت ناهاره بریم پایین.

  _باشه، کارت تموم شد با اون خانمه؟
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 مگر خنده اش قطع میشد که چیزی بگوید.

  _بیا اینجا ببینم.

 کرد اما هنوز داشت میخندید.محکم بغلم 

_من با یه خانم فقط کار دارم که ای دیشب حل و 

 فصلش کردیم.

پهلویش را نیشگون گرفتم اما اصال متوجهش نشد. 

چانه ام را نگه داشت و خم شد بوسه ای آرام به لبم 

  زد.

_از سر این حسادت ها به خودت گرسنگی نده نگاه 

  خانم. ارزشش رو نداره.

 سودی..._من ح

 _نمیکنی باشه.
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دستم را در دستش گرفت تا باهم به غذاخوری 

برویم. کتایون همراه شرمین در حال صحبت بودند. 

نگاه شرمین اول به دست های ما بود بعد صورتمان... 

حسادتم شاید خیلی هم بی دلیل نبود... وگرنه من این 

حس را به هیچ کدام از کارمندهای این شرکت 

  در مورد حنا هم خیلی حسم بی راه نبود...نداشتم... 

  شرمین: کجا؟ بیرون؟ امیرمسعود هنوز کارت داشتم.

  _میریم ناهار. میام!

شرمین: اا خب من و کتی هم بیایم. تو این فاصله 

  صحبت هم میکنیم.

امیرمسعود فقط سرش را تکان داد. در سالن به میزی 

الن شتر در ساشاره کرد که بنشینیم. یکی دو نفر بی
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نبودند. به سمت کارکنان سالن رفت و من همراه کتی 

 و شرمین پشت میز نشستیم.

_کتی تو اینجا بشین بذار امیرمسعود اینجا بشینه. 

  راحت صحبت کنیم!

داشت کتی را میفرستاد سمت من! تا که چی شوهر 

من کنار او بنشیند. نتوانستم چیزی بگویم... شاید 

  گانه به نظر میرسید. هرواکنشی خیلی بچه

  _چه خبرها هنوز با مهیاری؟

 .کرد من به ای اشاره خنده با کتایون 

 _اا نمیدونه؟

  _دیگه فهمید. آره باهمیم.

 _از مهیار بعیده.
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 _چی؟

  _خیلی با یه زن نمیمونه.

  کتایون دوباره خندید.

  _من هرکسی نیستم. حاال تو از کجا میدونی؟

مهیار از زنی مثل من میگذره؟ یه مدت _به نظرت 

  دور و برم موس موس میکرد.

  چشم هایم تا حدقه باز شد... کتایون دیگر نمیخندید.

  _نترس بابا پا ندادم.

با آمدن امیرمسعود کتایون نتوانست جواب بدهد اما 

معلوم بود خیلی ناراحت شده است... طبیعی بود... 

  من هم بودم دیوانه میشدم...

 _کتی اینور بشین.



 

Romanzo_o 2288 

  شرمین: بشین پیش من صحبت کنیم.

  .میشنوم هم اونجا من بکن رو صحبتت تو_ 

کتایون بیچاره بلند شد و دوباره جایش را عوض 

کرد... اما حال و احوالش قابل وصف نبود. کنارم 

نشست و دستم را در دستش گرفت. اویی که گفته 

صحبت کند انگار بود میخواهد از کار و در مورد کار 

نظرش عوض شد. ته دل چقدر دوست داشتم نورا 

اینجا بود و چند جواب درست و حسابی به او میداد. 

 هم بخاطر کتایون و هم من...

نورا اگر لجبازی نمیکرد... اگر اذیت نمیکرد... 

امیرمسعود میتوانست با او برای تبلیغاتش همکاری 

  ود.کند.. در این صورت خیال من هم راحت ب
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  امیرمسعود گفته بود برای من دوبرابر غذا بیاورند...

 _چه خبره امیرمسعود.

 _بخور صبحونه هم نخو ردی.

 شرمین: چه خوبه مواظب اندامت نیستی!

جوابش را ندادم... اما واقعا زیاد بود غذا! غذایم زیاد 

شده بود اما در یک وعده نمیتوانستم این همه 

  بخورم.

  رچقدر میتونی بخور._ه

  _باشه!
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_امیرمسعود میگم بریم جنوب برای عکاسی... تازگی 

  ها خیلی رو بورس... خیلی هم خوب جواب میده.

  _هرکاری که فکر میکنی جواب میده انجام بده.

امیرمسعود با او میرفت مسافرت... و من قرار بود 

 اجازه بدهم به چنین کاری؟!

تو چند روز زودتر بریم. بعد _من حل میکنم. من و 

  مدل ها میان.

 _الزمه منم باشم؟

  _باشی بهتره من با تیم هماهنگ میکنم.

 واقعا میخواست بره؟

 _پرواز که ضرر نداره برات؟
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باسوالش خیالم راحت شد که قصد نداره من رو 

بذاره با شرمین تنهایی بره سفر. اما نمیدونم چرا 

د را به خودش گرفت و شرمین این سوال امیرمسعو

  فکر کرد دارد از او میپرسد!

  _نه عزیزم چه خطری؟

وقتی نگاه من را به خودش دید متوجه شد سوتی 

 داده است اما کم نیاورد.

_داریم برای کار میریم امیرمسعود زنتم میخوای 

 بیاری؟

 _من بدون زنم تا سرکوچه ام نمیره!

ندان شکن بود جواب امیرمسعود به اندازه ی کافی د

که الزم نباشد من هم چیزی بگویم. کتایون بیچاره 
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تقریبا نه چیزی خورد و نه از حرفها چیزی فهمید... با 

  بلند شدن ما او هم بلند شد برگردد شرکت.

  _کجا؟

  _با مهیار کار دارم.

داخل رفتیم اکباتان وقتی دید با امیرمسعودم از جایش 

که کاری نداشت من رفتم  بلند شد و سالم داد. با من

 سرمیزم اما شنیدم که رو به مهیار گفت.

_بهش تیکه بندازی یا حرفی بزنی گردنت رو 

  میکشنم!

من با تعجب برگشتم و امیرمسعود را نگاه کردم چه 

برسه به اکباتان! چه متلکی؟ بخاطر نامرتب اومدنم به 

 سرکار؟! الزم بود با این شدت بگوید. نفهمیدم اکباتان
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در جوابش چه گفت اما امیرمسعود وقتی گفت " 

  ...گذاشت تنهامون". نکن خسته رو خودت خیلی

اکباتان حتی نگاهمم نکرد. من حتی گله ای نکرده 

بودم که بیاد اینطور به این بنده خدا بگوید! دوست 

  داشتم چیزی بگویم اما مگر باورش میشد...

 _آقای اکباتان؟

 نگاهم کرد.

قعا نمیدونم چرا امیرمسعود اینطور گفت _من... وا

 مع...

 _بین من و امیرمسعوده شما به کارتون برسین.

من فقط نمیخواستم به او بربخورد حاال که مشکلی 

 نداشت پس ...
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موقع برگشت به خانه نتوانستم جلوی خودم را بگیرم 

  و گفتم چرا اینطور به آن بنده خدا گفته است.

 چیزی که نگفت؟_تو کاریت نباشه. 

 _نه.

 _خوبه. ادب شده.

 سری تکان دادم.

 _امیرمسعود؟

 _هوم؟

  _میگم... میخوای سفره رو بری؟

  _آره.

 پس جدی بود...

 _بگو...
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 _چی رو؟

  _همون که داری تو ذهنت باال پایین میکنی.

  _اگه بگم میگی حسادت میکنم.

 _نمیکنی؟

 را از روی پایم برگشتم سمتش. نگاهی کرد و کیفم

 برداشت و انداخت صندلی عقب.

 _قبول کن رفتار اون خوب نیست.

_توام قبول کن برای من مهم نیست اون رفتارش 

 چجوریه؟

برای من که مهم بود. همین اتفاق برای من می افتاد، 

می آمد و بدون تعارف مثل اکباتان به یارو میگفت " 
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 دردش باتاناک بود خوب حاال". میکشکنم رو گردنت

  .بود بودن منظم و کار فقط

 _امیرمسعود کجا میریم؟

  _خونه ی شما!

  _چرا؟

_بریم بشین با خواهرت صحبت کن حل کنین یه 

  بار.

 _چی؟

_فکر میکنی نورا با حرف زدن حل میکنه چیزی رو؟ 

 اگه اینطور بود که به این جا نمیرسید کار.
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روز تو رو با _مجبوره. نگاه من اعصاب ندارم هر 

رنگ پریده و نگران برای این خواهر دیوونه ات 

  ببینم.

اعصاب نداشت خب االن کجا میرفتیم؟ تا نورا باز داد 

  و بداد کند و از خانه پرتمان کند بیرون.

 .نداره ای فایده _االن بیخودی داریم میریم.

_اینم امتحان کنیم. قراره همینجوری باشه؟ تو از 

 دگی نداری. منم از استرس تو.استرس اون زن

کنار زنگ در من ایستاده بودم. اشاره میکرد زنگ در 

را بزنم. برای صحبت با خواهر من او اصرار داشت و 

 من نه.

 کنارم کشید و خودش دوبار زنگ را زد.
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آرمان در را باز کرد. معلوم بود باز همگی هماهنگ 

بعید نبود که شده اند و تنها بیخبر جمع من هستم. 

امیرمسعود قبل از من آمده باشد و صحبتی با همه 

داشته. بی خود و بی جهت، یا بدون برنامه محال بود 

 من را تا اینجا بکشاند.

آرمان که بغلم کرد، امیرمسعود دستش را گرفت و 

 گفت 'بسه دیگه'.

 _آبجی این شوهرت خیلی حسوده.

ز یب خونه تمیلبخندی زدم. نورا در پذیرایی نبود. عج

بود... از هردوی این دو نفر همچین خانه ی تمیزی 

 بعید بود.
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بیشتر شبیه این بود که آمدهدایم برای خواستگاری 

نورا... در اتاق بود هنوز بیرون نیامده بود... منتظربود 

 چه کسی صدایش کند؟ آرمان برایمان چای آورد.

 _من چای نمیخورم. یه قهوه بیار. 

برای امیرمسعود قهوه بیاورد. اما او چای آرمان رفت 

 میخورد... 

 _چای نمیخوری؟ 

 _فقط چایی تو. چیزخورم میکنی باهاش میچسبه.

 لبخندی زدم.

 _کجاست نورا؟

 با سر به اتاقش اشاره کرد.

 _تو اتاقه؟
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 _آره.

امیرمسعود نگاهی به ساعتش کرد و همون لحظه 

 نگاه کردم.صدای زنگ در رو شنیدم. به آرمان 

 _قرار نبود کسی بیاد.

کنحکاو منتظر بودم ببینم که کسی پشت در است اما 

راحتی و عدم کنجکاوی امیرمسعود یعنی او 

دانست کیست. نامی به ذهنم رسید اما سریع پسش می

زدم... دیگر اینقدرها هم نبود... اینکار را نمیکرد. اما 

نی آن همین که امیرواال جلوی چشم من بود... یع

حدس درست بود... خوب نبود.... درست بود 

 متاسفانه.

نورا دقیقا همزمان با اومدن امیرواال از اتاق بیرون 

اومد! منتظر بوده امیرواال بیاد؟! تنها حسی که داشتم 
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عصبانیت بود. حتی نمیدونستم این رو چطور باید 

 نشون بدم... اما واقعا و از ته دل عصبانی بودم.

داشت با آرامش چایی اش را میخورد. امیرمسعود 

دوست داشتم بلند شوم و از خانه بیرون بروم. حتی 

 به ذهنم رسید حداقل به اتاق آرمان بروم.

 اما امیرواال سریع وارد بحث شد.

 _نگاه ممنونم که اومدی.

من به خواست خودم نیومده بودم. اما انگار امیرواال 

 جور دیگه ای فکر میکرد.

رو آوردم یه بار حل بشه و تموم. من  _من نگاه

اعصاب ندارم زنم هرروز بخاطر کارهای شما استرس 

 بکشه.
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آرمانی که معلوم بود از آمدن امیرواال بیخبر است بلند 

شد و رو به من و امیرمسعود گفت " فکر نمیکنم 

چیزی باشه که به من مربوط باشه، نورا راهش رو 

ه نکشید که از خانه خودش انتخاب کرده". به چند ثانی

بیرون رفت. دوست داشتم دنبالش بروم و بگویم من 

 هم نظر تو را دارم و نمیخواهم اینجا بمانم.

تا چند دقیقه بعد از رفتن آمان همگی ساکت بودند تا 

  باالخره امیرواال شرئع کرد به حرف زدن.

_نگاه بازم میگم ممنونم که اومدی و با ما فرصت 

ر ما از نظر تو ممکنه جلوه ی خوبی دادی. میدونم کا

 نداشته باشه و همین بیشتر تو رو عصبان...

_نگاه میدونه من و اون یه جور فکر نمیکنیم. یه جور 

  زندگی نمیکنیم.
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آره میدونم از نظر اون اینکه بره با هرمردی که 

دوست میشه بخوابه اشکالی نداشت. و من چقدر امل 

  و این طور نبودم. بودم که اینطور فکر نمیکردم

 امیرمسعود: برو آخر حرفت .

 رو به برادرش گفت.

_من و نورا میخوایم ازدواج کنیم. میخوایم نگاه و 

 آرمان هم راضی باشن.

_نورا جواب شما رو داد. من و نورا مثل هم زندگی 

نمیکنیم پس نیازی نیست برای کارهاش از من یا 

  آرمان اجازه بخواد.

 چیزی بگه اما فرصت ندادم.نورا خواست 
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_تو میخوای ازدواج کنی؟ آره مثل هم فکر نمیکنیم 

اما من از فکر تو خبر ندارم. میخواین با گفتن اینکه 

داریم ازدواج میکنیم همه چی رو توجیح کنین؟ تموم 

شد رفت؟ نه خانی اومد نه خانی رفت؟ با ازدواجت 

 مشکل حل میشه نورا؟

 طور زندگی کنم._نگاه من دوست دارم این

  _باشه ، من رو قاطی نکن.

از جام بلند شدم و مستقیم نه فقط به سمت 

امیرمسعود نگاه کردم که بفهمه باید بریم. اما امیرواال 

 بلند شد و به نورا گفت کافیه.

_نگاه. نگاه خانم یه لحظه بشین. االن مشکل چیه 

  وقتی ما میخوایم باهم ازدواج کنیم.

  خت باشین._هیچی. خوشب
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 _نگاه یه لحظه بشین.

  _بشینم چی بشه امیرمسعود؟ تو نورا رو نمیشناسی؟

  _من نورا رو میشناسم برادر خودمم میشناسم.

بلند شد و دستم را گرفت اما بیرون نرفت . من را 

 کشاند به اتاق آرمان.

 _نگاه آروم باش االن این همه اضطراب چیه؟

داری؟ بدون اینکه چیزی _امیرمسعود چطور توقع 

بهم بگی من رو آوردی تازه امیرواالرم دعوت 

 کردی...

 _مشکلت امیرواالست؟

_مشکلم اینه وقتی مشکالتم با خواهرم حل نشده 

االن امیرواال اومده که چیکار کنه. بگه میخوان ازدواج 



 

Romanzo_o 2306 

کنن؟ نورا خودش زبون نداره؟ من خطا کردم 

 اتاق بیاد بیرون؟وایستاده امیرواال برسه بعد از 

 _بیا اینجا بشین.

_بریم امیرمسعود نمیخوام اینجا باشم. هرکاری 

میخوان بکنن. میخوان ازدواج کنن میخوا... نمیخوام 

ناراحتت کنم اما چطور میتونه به آدمی که به برادر 

  خودش خیانت کرده اعتماد کنه.
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 _من همه ی اینها رو یه دور به خواهر دیوونه ات

  گفتم.

پس با نورا هم حرف زده بود. اینجا خانه ی آخر بود 

  که من را آورده بود.
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 _امیرمسعود!

کامال ملتمسانه صدایش کردم. دستش رو دورم 

 انداخت و آرام بغلم کرد.

_چیکارت کنم آروم شی؟ چیکار کنم اینقدر پریشون 

  نباشی؟

ال عخودم هم نمیدانستم... نمیخواستم پیششان باشم. ف

 تنها خواسته ام همین بود. همین کار را هم کرد..

داشت خیلی آرام رانندگی می کرد. همین که از خانه 

بیرون آمده بودیم نتوانسته بودم جلوی اشکمم را 

بگیرم. سعی کرده بودم پنهان کنم تا نبیند اما مگر 

چیزی از دید او پنهان می ماند. نه چنین چیزی ممکن 

هم نمیشد. میدانست نیاز دارم تا  نبود. دیگر عصبانی

  خودم را خالی کنم.
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 _به آرمان زنگ میزنی بیاد اینجا؟

 _باشه تو برو تو.

 _تو؟

 _زنگ بزنم یه سیگار بکشم بیام.

دست به دامان سیگار میشد برای آرام شدن.  لباسم 

رو عوض کردم... خسته روی تخت نشستم. باید 

نمیتوانستم بلند شوم و شامی درست میکردم اما 

بایستم. میخواستم همانجا باشم... نمیدانم چقدر 

گذشت که امیرمسعود باالخره آمد به اتاق. برای 

هرچیزی هم که حال نداشتم باید خودم را برای این 

کار مجبور میکردم. از جایم بلند شدم به سمتش رفتم 

و خودم را در آغوشش جای کردم. اینجا یک جای 

 رای من...امن بود ب
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_نگران نباش گفتم بیاد اینجا اما گفا میره خونه نورا 

 تنها نمونه.

هیج کس دلش نمی آمد نورا را ناراحت کند. فقط 

نورا بود که اهمیتی برایش نداشت چطور ما را عذاب 

 میدهد.

 _شام درست کنم؟

 _امشب شام با من.

با نهایت تعجب نگاهش کردم. او و آشپزی؟ بلد نبود. 

 ا دیدو چشم های متعجبم لبخندی زد.ب

 _ چیه؟ فکر کردی فقط تو بلدی؟

 _جدی بلدی؟

 با دستش به کنار بینی اش کشید. 
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 _در حد اینکه یه نیمرو به زنم و بچه ام بدم آره.
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نشسته بودم داشتم نگاهش میکردم جدی جدی 

داشت نیمرو درست میکرد. آن هم با چنان تمرکزی. 

 میدید حس نمیکرد مشغول آشپزی است.هرکسی 

 _چیه؟

 _هیچی!

 _نگران نباش خوشمزه اس.

 _من دارم تو رو تماشا میکنم نه نیمرو رو.

_به جای تماشا بیا شوهرت رو بغل کن، انرژی بگیره 

 برای اشپزی.
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آروم گفتم برای یه نیمرو پختن، مطمئنمم شنید اما 

ند شدم و چیزی به روی خودش نیاورد. از جایم بل

پشت سر دستم حلقه کردم دورش و سرم را گذاشتم 

پشتش. نفس عمیقی کشیدم. نیمرو آماده شد زیر گاز 

را خاموش کرد، دیگر صدای جلز و ولز نمی آمد. 

دستش را بلند کرد و من را کشید کنارش. دستش را 

 روی بازویم گذاشت.

_من برای هردومون، هرسه مون. یه زندگی میخوام به 

 سادگی با همین آرامش نگاه. همین

 مگر من غیر از این میخواستم؟

 _منم همین رو میخوام.

 _پس ول کن اطراف رو.

 اطراف خواهر من بود...
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_کار نورا درست نیست. کار امیرواال گندتر. اما نگاه 

تو مسئول خرابکاری های نورا نیستی. مادرت یا 

نبودن. به پدرت هم اگه بودن... اونها هم مسئول 

اندازه ی کافی بزرگ شده نورا. تو چیزی رو میتونی 

 بهش زور کنی؟

از بچگی نمیشد چیزی را به نورا زور کرد چه برسد 

 به االن.

 _بذار هرکاری میخوان بکنن.

 _چطوری چشم ببندم؟

 خم شد و بوسه ای محکم به لبم زد.

_چشم نبند. فقط من رو ببین، منم گاهی اجازه میدم 

 ان و بچه امون رو هم ببینی.آرم
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 لبخندی زدم.

 _زندانی تو باشم؟

 این بار پیشانی ام را بوسید.

 _نفسم باش.

اش را من... من واقعا لیاقت امیرمسعود و عشق

 داشتم؟!

 _دوست دارم.

دیگر نیمرو فراموش شد... هرچند واقعا دلم 

میخواست مزه اش کنم. اما بوسه هایش را بیشتر از 

 زی میخواستم.هر چی

 _نگاه پاشو. تو چرا اینقدر خواب آلو شدی؟

 سرجام نشستم. واقعا خوابم می آمد.
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 _نمیدونم شاید اثرات بارداریه.

حوله به تن بود. او حمام هم رفته بود من هنوز روی 

 تخت بودم. با انگشتش روی بینی ام زدم.

_شما تا آخر میخوای هرکاری کردی بگی بخاطر 

 بارداریه؟

 _دروغ که نمیگم. االن زود دوش میگیرم.

 _میخوای بیای؟

 _آره.

بلند شدم به سمت حمام برم اما دست انداخت دور 

 کمرم و بوسه ای محکم به گونه ام زد.

 _زود باش برم دوباره نمیرو درست کنم.

 با خنده به سراغ حمام رفتم.
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_ _ _ _ 

گفتم. میحقیقتا بخاطر امیرمسعود بود که هیچ چیزی ن

سکوت بود تنها واکنشم. صبر کردم تا ببینم نتیجه 

چیست. جالب بود که آرمان هم بعد از مدت ها آرام 

خواهد من را با دختری آشنا کند. آرام گفته بود می

گفته بود مدتی است آشنا شده اند، اما میخواهد خیال 

دختر را راحت کن قصد بازی دادن او را ندارد. 

فکر میکند میگفت زود است اما اگر  میگفتم به ازدواج

بخواهد ازدواج کند همین دختر است که میخواهد با 

 او ازدواج کند.

 _کجا ببینمش؟

 _نمیدونم، بریم بیرون؟ بگم بیاد شرکت؟

 امیرمسعود با خنده از آشپزخانه گفت.
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 _مگه میاد قرارداد ببنده؟

من نخواسته بودم امیرمسعود هم باشد، اما آرمان 

خودش دیر رسید که امیرمسعود برگشت. حتی با 

دیدنش گفته بودم 'وای اومدی' او هم که از وامنشم 

کنجکاو تر شده بود از سرلجبازی هم که شده از 

 جایش تکان نخورده بود ببیند حرف آرمان چیست.

 _آره آبجی؟

 _نمیدونم عزیزم. بیرون باشه بهتره.

آمد. آب میوه را  امیرمسعود با یک لیوان آبمیوه سراغم

دستم داد و نشست کنارم دستش را دور شانه ام 

انداخت. مدتی بود از سرکار که برمیگشت برایم آب 

میوه ی طبیعی میگرفت. اجازه هم نمیداد کمک کنم. 

میگفت همینکه من زحمت نگه داشتن بچه را در 
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وجودم میکشم کافی است. حقیقتا انتظار این همه 

عود نداشتم. اما هنوز هم درک را از سمت امیرمس

 جلوه هایی بود که من از دیدنش متعجب میشدم.

_تو از من اجازه گرفتی ببینی میذارم زن حامله ام رو 

 اجازه میدم بیاد دوست دختر جنابعالی رو ببینه یا نه.

 _اذیتش نکن.

 نگاهی کرد.

 _کامال جدی ام.

 _اگه بگم من اجازه الزم ندارم؟

بخند معمولی نبود یعنی 'بذار آرمان بره لبخند زد، اما ل

 دارم برات'.

 _آبجی بگو کجا؟
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_عزیزم یه رستوراتی، فردا من میرم توام آدرس بده 

 بیاد. نزدیک شرمت رستوران هست امیرمسعود؟

 فقط سرش را تکان داد.

آرمان هیجان زده بود. متوجه شدم لین اصرار مالقات 

برایم هن  با من از طرف دخترک بود اما چرایش

عجیب و هم جالب بود. قضیه ی نورا کامال معلق 

مانده بود و من داشتم میرفتم تا با دوست دختر آرمان 

آشنا شوم. چه میشد اگر نورا هم همینکار را میکرد. 

میگفت با کسی آشنا شده و میخواهد معرفی مند. 

 بدون آبروریزی بدون دردسر.

 _که اجازه ی من رو نمیخوای؟
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ودم برلی خداحافظی از آرمان با بیرون رفتن دم در ب

او سریع دستش را دور کمرم حلقه کرد و طلبمار 

 سوالش را بوسید.

 _کی گفته؟ من بدون اجازه ی تو آبم نمیخورم.

سرش را خم کرد و شروع کرد به بوسیدن گردنم. 

دانستم میخواهد گاز بگیرد. به چند ثانیه نرسید که می

ت. هم دردم گرفت هم خنده گاز نسبتا محکمی گرف

 ام. 

 _امیرمسعود غلط کردم غلط کردم.
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در رستوران منتظر دوست آرمان بودم. آرمان گفته بود 

اصرار کرده است که خودش تنها بیاید و آرمان 

پیشمان نباشد. به امیرمسعود گفته بودم حس میکنم 
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یک جای قضیه لنگ میزند. جوابی نداده بود اما حالت 

ه اش یعنی موافق بود. آرمان خودش هم کالفه و چهر

عصبانی بود اما ربطی به دوست دخترش نداشت. با 

نورا بحث کرده بودند. سر اینکه چطور من به این 

 راحتی قبول میکنم دوست دختر او را ببینم.

اینکه همچنان حتی متوجه اشتباهش هم نبود 

 آزاردهنده بود.

 _شما نگاه خانم هستین؟

دن دختر رو به رویم از جایم بلند شدم. دستم را با دی

جلو بردم برای دست دادن. از من بلندتر بود، کمی 

توپر. خوش آرایش بود، چشم های درشتش و مژه 

های مصنوعی بینهایت پری که داشت جلب توجه 
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میکرد و البته رنگ سبزی که محال بود رنگ چشم 

 های خودش باشد. بدون شک لنز بود.

 خوشبختم._بله 

 _مونا هستم.

 _بفرمایین بشینین.

 وقتیدنشست به تعارف گفتم.

_نزدیک محل کار من بود این رستوران امیدوارم 

 اذیت نشده باشی عزیزم.

 _نه با آرمان اومدم.

 _سفارش بدیم؟

 _راستش من خیلی نمیمونم.

 ابروهام همزمان باال رفت.
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اینکه _واقعیتش من... میدونم خیلی زود برای 

خانواده های من و آرمان همدیگه رو ببینن. چون 

 خیلی وقت هم نیست باهم آشنا شدیم.

باید یک خب تحویل میدادم اما ترجیح دادم صبور 

 باشم.

_من... یعنی آرمان در مورد خودش و شرایط 

زندگیش بهم گفته. منم... آرمان پسر خوبیه، دل 

م از یه سری مهربونی هم داره، اما میخواستم... میخوا

چیزها مطمئن بشم. حس کردم پرسیدنش از خود 

آرمان خوب نباشه. شاید شما با این سوال از من 

 بدتون بیاد.
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میخواست در مورد پدر آرمان بپرسد؟ یا مادری که... 

برای من هم کمی گفتنش سخت بود. آب دهانم را 

 قورت دادم و گفتم راحت باشد.

قط همین ماشین رو _تاجایی که من میدونم آرمان ف

 داره، که اونم به اسم شماست.

 ناهید؟ پدر آرمان؟ چه ربطی به ماشین داشتند.

_من دارم به آینده فکر میکنم، به یه آینده ساختن 

برای خودم و آرمان و میخوام مطمئن باشم از همه 

چیز. خب میدونم پدر و مادرش نیست. اما... شما 

 چقدر میتونین پشت آرمان باشین؟

موهایش را کمی عقب و جلو برد، خوب بود، فرصت 

داشتم جمالتش را تجزیه و تحلیل کنم و متوجه 

 بشوم.
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_ خونه اشون اجاره است، اونم با خواهر شما. 

میدونم شغل خوبی داره، اما فقط با یه شغل خوب 

 نمیشه یه زندگی رو تامین کرد.

اینکه در زندگی اش میخواست قدم هایش را محکم 

رد، خیالش از آینده اش راحت باشد، چیزهای بردا

بدی نبود اما... شاید راه عنوان کردنش خوب نبود. یا 

 من چون توقع و انتظار دیگه ای داشتم شوکه شدم.

 _من...

یک بار دیگر، این بار محکم تر آب دهانم را قورت 

 دادم.

_من االن... شما میخواین بدونین آرمان خونه داره یا 

 نه؟
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ده امون میخوام بدونم تضمینه. شما براش حکم _آین

 مادر هم دارین. و خب...

تماس امیرمسعود باعث شد به خودم بیام و بفهمم 

هنوز تو رستورانم! به چند دقیقه نرسیده بود که جلوم 

 ظاهر شد.

 _چیشده؟

 نفسی که نگه داشته بودم رو بیرون دادم.

 _ناهار نخوردی؟

 اب کنی بریم؟_نه میل ندارم. میشه حس

 _بدون ناهار نمیشه.

صندلی رو کشید، و آقایی را صدا کرد و از طرف من 

 سفارش داد.
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 _چیشده؟ کجاست؟ نیومد یا؟

کمی از آب داخل لیوان چشیدم و سروع کردم آرام 

آرام برایش تعریف کردن. آرمان زنگ نزده بود. شاید 

هنوز با هم بودند. اگر تنها بود نمیتوانست طاقت 

 بیاورد و خبر نگیرد.

 _نگاه؟

 _ببخشید حواسم پرت شد.

 _االن از چی شوک شدی؟

_نتونستم تشخیص بدم از سر نگرانی بود این 

سوالهاش یا... یا موقعیت تو رو شنیده در موردش 

 خواسته بدونه اگه با آرمان باشه...

 _من براش خونه و غیره میگیرم یا نه؟
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 سرم را تکان دادم.

 ممکنه. اما... بی حق هم نیست._هردوش 

 _نیست، اما تا این حد؟

 _ناهارت رو میارن بخور. چیزی به آرمان هم نگو.

 _چرا؟

_یکم میرم در موردش تحقیق میکنم. فکر نمیکنم 

 آرمان همچین کاری کرده باشه.

اگر میتوانستم در مقابل سوالهای بی پایان آرمان 

 سکوت کنم!

 _امشب بریم پیش مادر.

_من برم شام آماده کنم یا سر راه بخریم که ماهی 

 جون...
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 _میدونی این نمیشه؟

 میدانستم منظورش چیست.

_من نمیتونم و نمیخوام دوباره ریسک کنم و بچه ام 

 رو از دست بدم.

 _چرا باید همچین اتفاقی بیفته؟

_چرا دفعه ی قبل... گذشته ها گذشت. امیرمسعود 

 که دوست ندارم مجبور نکن. لطفا من رو برای کاری

 _کی زور کردم؟ اصال زورش رو دارم؟

هیچ شوخی ای نمیتوانست باعث شود بروم جایی که 

 حنا آنجا بود و اتفاقی برای بچه ام بیفتد.

فکرم پیش آرمان بود. این همه صداقت خرج کرده 

بود. سیر تا پیاز زندگی اش را برای آن دختر تعریف 
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د به او عالقه داشت؟ این مشکلی کرده بود. تا این ح

 نبود... ترس از متقابل نبودن احساسش داشتم.

در مقابل تمام سوالهایش گفتک تا جایی که بتوانم و 

توانش را داشته باشم آرمان را حمایت میکنم. اما 

حقوق و درآمدم کفایت این را نمیدهد که برای آرمان 

 خانه ای بخرم.
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را میتوانستم چه به آرمان چه بخش زیادی از حقوقم 

اگر نورا الزم داشت به او بدهم. در زندگی با 

امیرمسعود نیازی پیدا نمیکردم اما حقوقم همیشه به 

موقع واریز میشد. البته در این مورد فرقی با بقیه 

کارمندهایش نداشتم، تک تک روزهایی که سرکار 

 دنبودم از حقوقم کسر میشد. باز با تاکید پرسیده بو
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نمیتوانم برای آرمان آینده ای نسبتا متوسطی را فراهم 

کنم! همینکه شغلی داشت که خوب پیش میرفت. 

ماشینی زیر پایش بود... و سقفی زیر سرش متوسط 

 نبود؟

 _تموم شد؟

به اکباتان نگاه کردم. یک ساعت بیشتر بود کاری را به 

من سپرده بود، اما با مرور حرفهایم با دوست دختر 

 ان فراموش کرده بودم باید کارم را انجام دهم.آرم

 _ببخشید االن سریع انجامش میدم.

 _نیازی نیست بدین خودم تمومش میکنم.

 _نه نه... االن تم...
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حرفم را نصفه قطع کرد و گفت خودش انجام 

دهد و حتی گفت میتوانم بروم. نمیدانم چرا از می

به حرف و برخوردش بغضم گرفت. شاید کمی هم 

حالت قهر کیفم را برداشتم و از اتاق بیرون رفتم. 

نمیدانستم کدام سمت بروم، چرخی در سالن زدم، 

میخواستم خودم را خالی کنم و گریه کنم. خانم 

میرزائی نبود بپرسم امیرمسعود تنهاست یا کسی 

پیشش هست به همین دلیل به اتاقش رفتم و تقه ای 

ی در را باز کوچک به در زدم و بدون شنیدن جواب

 کردم.

چشم ام قبل از امیرمسعود شرمین را دید! سفر و 

کارشان به تعویق افتاده بود اما ندیده بودم این مدت 
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به شرکت بیاید. دامن پوشیده بود، سفیدی پاهایش 

 کامال دیده میشد. باال رفته بود دامنش!

 _تموم شد کارت؟

 احتمن به اندازه ی کافی بخاطر رفتار اکباتان نار

 شده بودم حاال دیدن این زن در اتاق کار همسرم...

 _آره میرم خونه.

سریع در را بستم. اما به چند ثانیه نکشیده بود که 

 جلوی در بازویم را کشید.

 _کجا؟

 _خونه.

 _از کی تو تنها میری؟

 _از االن. ولم کن مهمون داری تو.
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 _نگاه !

بغضم را کنترل نگاه حیرت زده اش دیگر اجازه نداد 

کنم و اشک هایم شروع کردند به پیشی گرفتن از هم. 

معلوم بود که تعجب کرده... حق نداشت داشت. من 

خودم هم حال خودم را نمیفهمیدم چه برسد به او که 

 از همه چیز بی خبر بود.

 _چیه چته؟

 _امیرمسعود جان مشکلی پیش اومده؟

کل درشتش صدای آن زن بود، امیرمسعود با قد و هی

جلویم بود، اجازه نمیداد ببینمش. اما مگر میشد 

صدایش را نشنوم که به شوهر من میگفت امیرمسعود 

 جان.
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_شرمین بقیه اش بمونه برای یه روز دیگه، میتونی 

 االن بری.

 _اما میدونی که خیلی واجبه نمی...

چه خوب که حرفش را قطع کرد، صدایش اذیتم 

یچ چند ثانیه صبر کنم تا سوئمیکرد. به من گفت فقط 

و کتش را بیاورد. با دورشدنش دوباره صدای آن زن 

را شنیدم. نایستادم به سمت آسانسور رفتم اما تا آمدن 

 آسانسور امیرمسعود خودش را به من رساند.

تا خانه او در سکوت رانندگی کرد  من در سکوت 

 گریه کردم.

 _بشین اول.

 _خسته ا...
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 بشین کارت دارم._باشه اول 

 روی مبل، در گوشه ترین قسمت نشستم.

 _چیشده؟ چته؟

 نگاهش نکردم. 

_چیزی نیست، فکر کنم بخاطر حاملگی هورمونهام 

 باال پایین شدن.

 _چی باعث باال و پایین شدن هورمونهات شده؟
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 کاش به جای جواب خواستن بغلم میکرد.

 _نگاه!

د. قرار بود با بچه امان هم اما فعال بازخواست میکر

 همین کار را بکند؟ از جایم بلند شدم. 
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 _هیچی. 

در حال رفتن به طبقه ی باال زیر لب غرغر کنان گفتم 

 'نگاه نگاه...' دنبالم تا اتاق آمد.

 _چته تو؟ میگم چرا گریه میکنی؟

 _تو امروز از صبح من رو یه...

بغلم کند.  زیادی مسخره بود، من دلم هوس کرده بود

 شاید او نه. حاال توقع ام نباید به زبان می آوردم.

 _من چی؟ از دست من گریه کردی؟

 _نه.

نشستم روی تخت و برایش تعریف کردم. داشت 

 خنده اش را کنترل میکرد.

 _نخند امیرمسعود.
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 دستش را دور شانه ام انداخت. روی سرم را بوسید.

 _نمیخندم عزیزم.

 باال پایین کردم تا دستش را بردارد.شانه هایم را 

 _ولم کن داری مسخره ام میکنی.

 _دارم فکر میکنم.

 دستش را روی شکمم گذاشت.

 _تا این بچه بیاد چه بابایی قراره از همه دربیاری.

 عصبانی نگاهش کردم.

_که اینطور. باشه اصال من میرم تا به دنیا اومدن بچه 

 هم...

نوک بینی اش را به نوک بینی سرش را جلو آورد و 

 ام زد.
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 _کجا میخوای بری؟ میذارم؟

گونه ام را محکم بوسید. صدای گوشی ام باعث شد 

قبل از بوسیدن لبهایم توقف کند. میدانستم آرمان 

 است.

 _جواب ندم؟

 _جواب بده، بگو خسته ای میخوابی.

اما آرمان برای احوال پرسی زنگ نزده بود. تا جواب 

ا ناراحتی و دلخوری پرسید چه به آن دختر دادم ب

 گفته ام که با او بهم زده است؟!

من مگر چه گفته بودم؟ امیرمسعود گوشی را گرفت و 

به آرمان گفت فردا بیاید خانه ی ما صحبت کنیم. 

انگار اصرار میکرد االن بیاید. بلند شده بودم به سمت 

 حمام بروم. شنیدم که امیرمسعود گفت 'نگاه خسته
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اس باید استراحت کنه'. به سرعت برق خودش را 

 رساند و اجازه نداد در را ببندم.

 _نبند منم میام.

 _میخوام دوش بگیرم.

 _میدونم. گفتم نبند منم االن میام.

لباس هایم را از تن کندم و آب را باز کردم. خیلی 

سرد بود تمام بدنم مور مور شد. اما مغزم دستور 

کنم. دستی از کنارم شیر آب را  نمیداد آب را گرم

چرخاند و چند ثانیه بعد بوسه ای به شانه ام زده شد. 

برگشتم سمتش و آرام خودم را در آغوشش جا کردم. 

از هر گوشه ی این زندگی که میگرفتیم یه طرف 

 دیگر لنگ میزد.
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برایم چای دم کرده بود. در حمام خودش من را 

را حمام میبرد. شسته بود، مثل یک مادر که کودکش 

لباس تنم کرده بود، موهایم را خشک کرده بود. میلی 

به شام نداشتم اما گفته بود بعد از چای حتما باید شام 

 بخورم.

 _میخوای قبل سفرمون موهات رو کوتاه کنی؟

همه ی دردها و مشکالتم سرجایشان بود. کم نمیشد 

فقط اضافه میشد... حاال شرمین هم شده بود برایم 

 دردسر جدید. یک

 _حتما باید بریم؟

 _نمیخوای بیای؟
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اگر امیرمسعود به تنهایی با آن زن میرفت سفر تا 

برگشتشان من دیوانه میشدم. محال بود اجازه دهم 

 تنها برود.

 _نه بریم.

 _اگه بخوای ما چند روز بیشتر میمونیم!

 _کار داری.

 شقیقه ام را بوسید.

_ _ _ 

را خانم میرزائی رزرو کرده بود یا نمیدانم بلیط ها 

شرمین! اما امیرمسعود وسط ما دو نفر بود. از صبح 

مثل ماتم زده ها بودم. امیرمسعود بارها تکرار کرد اگر 

نمیخواهم نروم و بمانم اما گفتم نه. احساس تهوع 
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شدیدی داشتم، شاید او فکر میکرد بخاطر بارداری 

ی حضور یک است. اما من نه... بخاطر حسادت برا

 زن دیگر کنارمان بود.

 _بهتری؟

سرم را تکان دادم. دو روز بود نشسته بود پای حرف 

ها، درد و دل و ناراحتی آرمان. فرصت استراحت پیدا 

 نکرده بود. چشم هایش خسته بود.

امیرمسعود تحقیقی در مورد دوست دختر آرمان کرده 

اید بود. به چیز بدی برنخورده بود. اما نمیدانم ش

خواسته های خودش بسیار متفاوت از حال و 

وضعیت آرمان بود. امیرمسعود به من گفته بود اگر 

فقط بحث یک خانه بود حتما برای آرمان میخرید اما 

از نظرش قرار نبود به اینجا ختم شود. اینکه آمده بود 
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و به من گفته بود اگر ماشین را واقعا به آرمان داده ام 

یک جمله ی ساده نیست. من  باید به نانش بزنم

موافقم بودم. اما آرمان... ناراحت بود. چون فکر 

میکرد نبودن پدر و مادرش باعث این اتفاق هاست. 

اما دقیقا مسئله این نبود. خیلی اصرار کردم تا با ما 

 بیاید و حال و هدایش عوض شود اما قبول نکرد.

 _امیرمسعود این رو ببین.

ه شرمین داد. به خدا که امیرمسعود نگاهش را ب

حسادت هایم بی دلیل نبود. عمدی بود برخی از 

رفتارها و برخوردهایش. این همه خودش را 

چسباندنش به امیرمسعود... چشم هایم را بستم سرم 

را به صندلی تکیه دادم. چند دقیقه بعد که امیرمسعوو 
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در گوشم آرام گفت 'خوبی؟' دیگر نتوانستم جلوی 

 و گفتم. خودم را بگیرم

_یکم دیگه خودت رو بچسبون به اون زنه من بهتر 

 هم میشم.

_حسود خانم، برسیم هتل خودم رو میچسبونم به تو 

 حالتم خوب میکنم.

چشم هایم را باز کردم تا چپ چپ نگاهش کنم. 

داشت با لبخند نگاهم میکرد. دستم را در دستش 

گرفت و با دست دیگرش سرم را روی شانه اش 

 و گفت استراحت کن.گذاشت 

_وای که چقدر گرمه، اینها هم طولش میدن. میگم 

کنه امیرمسعود ما بریم برای کارها، نگاه حل می

 کارهای هتل رو.
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 فرصت هم نداد هیچ کداممان جواب دهیم. 

_عشقم زحمت چمدون های منم میکشی. خودم میام 

 جا به جا میکنم.

ال چیزی بود امیرمسعودی که در گوشی اش دنب

 برگشت نگاهش کرد و خیلی جدی گفت.

 _به زن من نگاه میکنی شبیه دستیار شخصی توا؟

از لحن امیرمسعود جا خورده با خنده ای مصنوعی 

 گفت.

_نه بابا گفتم کارها رو زودتر راه بندازیم چرا بهت بر 

 می...
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_هرچیزی نامربوطی در مورد نگاه بگی به من 

 شه!برمیخوره، حواست با

_امیرمسعود من چیزی نگفتم، نگاه اصال خودش 

 ناراحت نشد.

نگاهم کرد، پرسید ناراحت شدی؟ اما برای شنیدن 

 جواب صبر نکرد.

 _اینها ببین ناراحت نشده.

 _من حرفم رو گفتم.

کارتی که مسئول پذیرش به سمت امیرمسعود گرفته 

بود را از دستش گرفت و به شرمین گفت، امروز را 

ترجیح میدهد استراحت کند و طبق قرار فردا بروند 

برای دیدن لوکیشن ها. دستم را گرفت و به سمت 

آسانسور رفتیم. به آقایی که چمدان ها را برایمان تا 
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پشت سرش بست. داشتم اتاق آورد انعام داد و در را 

اتاق را نگاه میکردم که دستش را از پشت دورم حلقه 

 کرد و سرش را خم کرد، بوسه ای به گردنم زد.

 _دارم به یه جایی میرسم به خاطرت آدم هم میکشم.

 _برخورد و رفتار اون بده.

بوسه دیگری زد و دستش را برد زیر لباسم و روی 

 شکمم گذاشت. 

 _ناراحت نشو.

 می دیر بود برای گفتن این.ک

 _حتما باید با این کار میکردی؟

برمگرداند و شروع کرد به بوسیدنم، دستش را برد 

دور پاهایم و بلند کرد. پاهایم را دور بدنش حلقه 
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کرد. ثانیه ای فاصله گرفت تا به من فرصت نفس 

کشیدن بدهد. اما خودش مکثی نکرد شروع کرد به 

و در همان حال گفت  ریز ریز بوسیدن صورتم

'کارش خوبه'. دستم را از پشت سر الی موهایش 

بردم و به چنگ گرفتمشان. به سمت لب هایش رفتم 

و بوسه ای زدم اما او ادامه داد. تخت در چند قدمی 

بود اما عقب عقب رفت تکیه داد به دیوار و همانطور 

 نگه ام داشت و به بوسه هایش ادامه داد.

 احت کردن من؟_حتی به قیمت نار

مکید با سوالم توقف کرد داشت الله ی گوشم رو می

و نگاهم کرد. جدی نگاهی میکرد. لبم را تر کردم 

ببینم چه میخواهد بکند، جوابم را با عصبانیت بدهد 
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یا به بوسیدنش ادامه دهد. چیزی نمیگفت فقط نگاه 

 میکرد.

 _نمیخوای چیزی بگی؟

خیالت رو _جواب سوالت رو چجوری بدم که 

 راحت کنه برای همیشه؟

میدانستم شرمین هرچقدر هم که نخ میداد امیرمسعود 

واکنشی نشان نمیداد. اما این حسادت دست خودم 

نبود. االن جز او که چیزی و کسی را نمیخواستم به 

تخت اشاره کردم در مقابل جوابش. در گوشم آرام 

 گفت خودت خواستی.

نه گفتن به او سخت  من او را همیشه میخواستم...

بود. سر به گردنم برد و در حال بوسیدنش به سمت 

تخت رفت. اول من را روی تخت گذاشت و بعد 
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روبه رویم نشست. در حال بوسیدنم آرام آرام لباس 

هایم را از تنم بیرون کشید. دست هایم را باال بردم تا 

آستین بلوزم را در بیاورد اما روی پیشانی ام نگه 

هایم همانطور در هوا بود ولی لبهایم شکار داشت دست

لب و دندان او بودند. با خنده کمی خودم را عقب 

کشیدم تا اذیتم نکند. خودم را جلو کشیدم و روی 

پاهایش نشستم. دکمه های پیراهنش را باز کردم 

کرد. من چقدر این مرد را داشت با لبخند نگاهم می

دون ن بدوست داشتم؟ گاهی فکر میکردم نفس کشید

او برایم غیر ممکن است. با دست بدنش را لمس 

کردم داشت بلوزش را بیرون می آورد گونه ام را 

بوسید. زمزمه کردم دوستش دارم. بلوزش را پرت 

کرد روی زمین سریع خیز برداشت سمتم افتادم روی 
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تخت جلو آورد سرش را در گوشم گفت دوباره 

ر دادم و او تکرار کنم. منم آوای دوست داشتنش را س

در جواب تمام وجودم را بوسه باران کرد، تا نوک 

انگشت های پایم را بوسید. باال آمد و قبل بوسیدن 

لبهایم 'خیلی دوست دارم  خیلی'. معاشقه ی دوست 

داشتنی ما همانجا شروع شد، هیچ تکراری برایم 

نداشت هر رابطه یک اوج بود برایم یک کاوش 

 .جدید... یک حس ناب متفاوت

 _ _ _ 

همراهشان برای جاهایی که باید میدیدند رفتم. 

جاهای زیبایی بود. قرار بود مدل ها و گروه فیلم 

برداری امشب برسند و فردا فیلم برداری ها رو شروع 

کنند. امیرمسعود تا ظهر کارهایش را تمام کرد تا عصر 
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برای گردش برویم... هرچند گرمای هوا اجازه نمیداد 

 بیرون بروی. قبل از عصر
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_خوبه، بچه ها برسن، فردا صبح شروع میکنیم. اگه 

 برمیگردی هتل برات تاکسی بگیرم.

امیرمسعود ماشین کرایه کرده بود و تااینجا هر سه 

 ماشین آمده بودیم.

 _خودت نمیرسونی؟

_میبرم یکم نگاه رو بگردونم. تو راحت باش هرجا 

 ساب شرکت.خواستی میگم راننده ببرتت به ح

 _خب من در خدمت نگاه خانم کجا بریم؟

 _نمیخندی اگه بگم؟



 

Romanzo_o 2353 

 جوابم را نشنیده لبخند زد.

 _بگو.

 _بریم براش لباس بخریم؟

 با دست به شکمم اشاره کردم.

 _مگه میدونی دختره یا پسر؟

 _برای دوتاشم میخریم، دلم خواست یهو.

 ماشین را روشن کرد اما گفت. 

 اینکه دخترونه بگیریم._به شرط 

دیوانه شده بودم، بین لباس های بینهایت زیبا! دست 

خودم بود شاید نصف بیشتر مغازه را میخریدم اما 

امیرمسعود میگفت نمیدانی جنسیتش چیست بیخیال 

 شو.
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_وای امیرمسعود اون کفش ها رو. یعنی  قراره پاش 

 اینقدر کوچیک باشه؟

 نیست. _پاهای مامانش هم زیاد بزرگ

لبخند خجولی زدم. دیشب وقتی داشت کف پایم را 

 میبوسید میگفت چقدر پاهای کوچکی دارم.  

 _بریم برای خودت هم لباس بگیر.

 _چه لباسی؟

_هم لباس بارداری... هم چندتا لباس خوشگل برای 

 دل شوهرت.

 آرام گفتم شوهرم چه میخواهد.

های لباسبرایم کلی لباس بارداری خرید و از 

خوشگل منظورش لباس خوابهای خیلی کوتاه و 
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لباس زیر بود. تعارفی با کسی نداشت همه را خودش 

انتخاب کرد، حتی وقتی فروشنده پرسید خانم 

سایزتان قبل از من سایزم را گفت. از نگاه خانم 

فروشنده خجالت کشیدم اما امیرمسعود همچین حسی 

 برایش تعریف نشده بود.

ل خرید بودیم، از لحظه ای که خرید را تا شب مشغو

برای من تمام کرد گفت کافی است و خسته شده 

است. اما من برای همه دوست داشتم هدیه بگیرم و 

او میگفت کافی است. حتی برای خودش هم تمایلی 

 نداشت برای خرید کردن. میگفت نیازی ندارد.

اما تاریکی هوا بیخیال نشدم، بخاطر من یکسره اجازه 

نمیداده، جایی مینشستیم ، کمی استراحت میکردیم، 

 تند تند دستشویی رفتن من هم خودش زمان میبرد.
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داشت کیسه های خرید را برمیداشت. در ماشین را با 

 پا بست و به من قفط ماشین را قفل کنم.

 _دهنم رو امروز سرویس کردی در جریانی که؟

ا خوش با اینکه کل روزمان به خرید گذشته بود ام

گذشته بود. آرام لب زدم 'دوست دارم در جریانی 

 که؟'

_با این یه جمله که خر نمیشم نگاه خانم. به عمل 

 نشون بده تا منم بگم نوش جونت.

برای شام هتل بودیم. شرمین خودش را به ما رساند. 

از کجا فهمید شام را در هتل میخوریم این برایم 

 عجیب بود.

 رو اینجا تنها گذاشتی رفتی._واقعا بی معرفتی من 
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امیرمسعود معموال تا شام آماده بشه حتی تو خونه با 

گوشیش کار میکرد، مگر مواقعی که میخواست سر به 

سرم بگذارد. به همین دلیل جواب شرمین را نداد. و 

چند ثانیه بعد با صدای گوشی ای که دستش بود بلند 

تن رفشد فاصله گرفت تا جواب تماسش را بدهد. با 

امیرمسعود نهایتا شرمین رو به من پرسید 'خوش 

 گذشت؟'.

 _خوب بود.

 _تو همیشه اینقدر کم حرفی؟

 _من؟

_از وقتی باهات آشنا شدم اصال حرف نزدی. یا من 

 رو میبینی فرار میکنی!

 داشت به آن روز در شرکت اشاره میکرد.
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 _نه، شاید تو شرایط خوبی همدیگه رو ندیدیم.

 خندید بی دلیل

_عشقم خیلی شوهر ندیده ای، یعنی اصال اینجوری 

نشون میدی. فکر کنم از اونهایی که از یه سنی به بعد 

منتظر نشسته بودی یکی در خونتون رو بزنه، زود 

 شوهر کنی.

 اینطور نبود، فرضا هم که بود، خب؟!

 _مشکلی داره این موضوع؟

 خنده اش را ادامه داد.

جوریه عشقم، توام اینجوری.  _نه دیگه هرکسی یه

 فقط به امیرمسعود نمیاد اهلش باشه.
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_من نمیدونستم دوستی شما و امیرمسعود اینقدر 

 عمیقه که فکر میکنین اینقدر همسر من رو میشناسین.

 _من یه زمانی بر و بیایی با امیرمسعود داشتم.

 مثل همان بر و بیایی که با اکباتان داشت.

 آقایون اطرافتون زیاده. _برو بیاهاتون با

 _منظورت چیه؟

_هیچی، به قول خودتون هر کسی یه جوریه شما هم 

 اینجوری.

از حرفم عصبانی شده بود، معلوم بود. اما اینبار هم 

 هیچی نمیگفتم به احمق بودن خودم ایمان می آوردم.

 _دقیقا منظورت چیه؟
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کمی بلند سوالش را پرسید، حتی امیرمسعود برگشت 

 سمتمان و نگاهمان کرد.

_با آقای اکباتان هم گفتین برو بیا داشتین، همسر منم 

 از این دایره خارج نکردین، یه نتیجه نداره اینها؟

 _ببین زن امیرمسعودی باش اما حد خودت رو بدون.

 کمی خم شدم.

_دقیقا! زن امیرمسعود منم، شما هم کاش حد و 

 حدودها رو فراموش نکنین.

دست دادن امیرمسعود چه جراتی به من داده ترس از 

بود که اینطور صحبت میکردم؟ خواست جواب بدهد 

 اما امیرمسعود سر میز رسید و پرسید 'چیزی شده؟'.
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_نه، بشین، خیلی خسته ام، اگه خیلی طول میکشه 

 بریم اتاقمون.
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باور نکرد اما نشست. یکی دو باری به من و شرمین 

دنبال جمله ای بود تا بگوید بلکه  نگاه کرد. شاید

یکی از ما از مشکل پیش آمده صحبت کنیم. هرچند 

  تا غذا را آوردند شرمین از جایش بلند شد.

_ببخشید امیرمسعود ولی واقعا نمیتونم اینجا رو 

تحمل کنم. زنت ادب نداره، احترام و اخالق حرفه 

  ای هم سرش نمیشه.

میکردم. من و او مگر رفت... داشتم با تعجب نگاهش 

قرارداد کاری بسته بودیم که اخالق حرفه ای داشته 

  باشیم.
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 _چیشده؟ چی گفتی بهش؟

  _من چی گفتم؟ یعنی حتما من چیزی گفتم نه اون.

 _هرچی نگاه!

  _من چیزی نگفتم.

 _نگاه!

گرسنه ام بود... بخاطر او نمیخواستم گرسنه بروم به 

وریم بعد میگویم چه شده اتاق. گفتم غذایمان را بخ

  است.

_یه کار ضبط میکنیم تا آخر عمرت هم نمیبینیش 

  چیکار داشتی؟

  _که اینطور.

  می دانستم آخر حرف به این نقطه میرسد.
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_من چون راستش رو گفتم بهش برخورد. تو بخاطر 

  چی بهت برخورد.

نگاهم کرد اما جوابم را نداد. بلند شدم و به اتاقمان 

. نیامدنش به دنبالم باعث میشد فکر کنم رفته رفتم

است پیش شرمین. نمیتوانستم این حدس را از ذهنم 

دور کنم. برای اینکه کمی فقط کمی این فکر و خیالها 

را دور کنم و حواسم پرت شود با آرمان تماس 

 گرفتم.

 _آرمان هنوز باهام قهری؟

 _نه آبجی.

 _باور نمیکنی من چیزی نگفتم؟

  حاضر نیست باهام صحبت کنه._حتی 
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_اون میخواد با یکی ازدواج کنه که رفاهی که میخواد 

  رو براش فراهم کنه.

  _من نمیتونم؟

_من و اون هم نظر نیستیم عزیزم. از نظر من میتونی. 

 منم هستم همیشه... اما خب...

 _چرا این مدت به خودم نگفت؟

 ینقدر_شاید نمیخواست ناراحتت کنه. نتونسته ا

  مستقیم بهت بگه.

_اینقدرم ... نمیدونم آبجی ذهنم خسته شده اینقدر 

فکر کردم. دستهام خسته شده از بس بهش زنگ زدم 

  و پیام دادم. حس مزاحم ها رو دارم.

 _یه مدت زمان بده.
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 _همین االنشم حس میکنم یکی تو زندگیشه.

با این سرعت؟ پس حسی که آرمان داشت را او 

نمیتوانستم توقع داشته باشم این را راحت نداشت. 

بپذیرد. زمانی بود حس میکردم امیرمسعود حسی که 

من دارم را ندارد. خوب به یاد دارم که چقدر برایم 

  آزاردهنده بود...

_قربونت برم... کاش کاری از دستم برمیومد. نمیدونم 

 چیکار کنم غصه نخوری.

چولو _من رو ول کن آبجی، تو چی؟ خوبی؟ کو

 خوبه؟

  _خوبیم ما عزیزم.

 _چند روز میمونین؟
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نمیدونم. اگه کار رو فردا تموم کنن، پس فردا -

  احتماال برگردیم.

 _توام باهاشون میری؟

  _نه حس میکنم خسته شم. میمونم تو هتل...

امیرمسعود نیومده بود که بخوایم در موردش تصمیم 

  رو ببینم.بگیریم. اما نمیخواستم برم و شرمین 

  _حوصله ات سرمیره.

 _نه، آرمان نورا چطوره؟

_خوشبخت اونه، دنیا به هیچ ورش نیست. راحت و 

  آسوده.

 _کارش رو...
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تقه ای به در اتاق خورد، حدس زدم که امیرمسعود 

باشه به آرمان گفتم صبر کنه. از چشمی دیدم خودش 

در رو باز کردم اما روم رو برگردوندم گوشی به 

  دست برگشتم روی تخت نشستم.

 _آبجی پشت خطی؟

  _جانم عزیزم بگو.

با این جانم عزیزمی که گفتم سر امیرمسعود برگشت 

سمتم. نگاهی کرد و بعد همانطور که داشت خیره 

خیره مرا نگاه میکرد لباس هایش را از تن کند. من 

 تماسم را تمام نکرده بودم که رفت داخل حمام.

حموم بیاد بیرون. لباس بیرونم تنم بود. صبر نکردم از 

درش آوردم و دراز کشیدم. بیدار بودم، بعد از دوشش 

چراغ ها رو خاموش کرد کنارم دراز کشید، چیزی 
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نگفت. تو همون حالت هردومون خوابمون برد. صبح 

با سر و صداش بیدار شدم. داشت آماده میشد بره سر 

  عکاسی و فیلم برداری.

دو ساعت دیگه یکی رو میفرستم بیاد _بخواب، یکی 

 دنبالت. بیای اونجا حوصله ات سر نره.

  _نمیخوام میمونم هتل.

دست نگه داشت برای بستن دکمه اش. نگاهی با 

حرص کرد بعد دکمه اش رو بست دوباره دم در 

گفت اگر حوصله ام سر رفت تماس بگیرم کسی را 

  بفرستد.
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ی بود. حاال در حد مرگ تنها حسی که داشتم لجباز

هم حوصله ام سر میرفت تماس نمیگرفتم. سعی 

کردم با چیزهای دیگری سرم را گرم کنم. چندین 

رکعت نماز به نیت نماز قضا خواندم. برای خانم جان 

یاسین خواندم. با ماهی جون و آرمان تلفنی صحبت 

کردم... کمی کتاب خواندم. اما همه ی این کارها هم 

ساعت بگذرد. درونم لجبازی، دلخوری  باعث نمیشد

  و حسادت باهم ترکیب شده بود.

نهایتا گرسنگی اجازه نداد بیشتر در اتاق بمانم به 

رستوران هتل رفتم تا ناهارم بخورم. هنوز ننشسته 

بودم که امیرمسعود تماس گرفت... کمی زیادی دیر 

کرده بود برای این تماس. حسی میگفت جواب 

  اب ندادنم باعث میشد نگران شود.ندهم... اما جو
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 _کجایی؟

  _تو رستوران هتل.

 _حوصله ات سر نرفته؟

  جواب ندادم.

_خوب شد نیومدی. اینجاها مسیر پیاده و باال پایین 

  زیاد داشت اذیت میشدی.

  _آهان.

  _میام چند ساعت دیگه.

  _اگه بخاطر من میای نیا. من خوبم نیازی نیست.

 بچه ام میام. دلم براش تنگ شده؟!_نه بخاطر 



 

Romanzo_o 2371 

بچه؟! بچه مگر شکل گرفته بود کامل ... دلتنگی اش 

برای من را پنهان میکرد؟! از این ناراحت بودم که 

  دیشب چیزی نگفت...

  _ببخشید خانم.

از گوشیم چشم گرفتم و نگاهی به خانمی که تقریبا 

هم سن و سال خودم بود و روبروم وایستاده بودم 

  کردم.

 _بله؟

 _کسی پیشتون نیست؟

 _بله؟

_من اومدم ناهار بخورم. یکم تنها معذبم گفتم اگه 

 کسی همراهتون نیست با شما باهم غذا بخوریم.
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حوصله ام به اندازه ی کافی سر رفته بود که به این 

  پیشنهاد فکر نکرده بله بگم.

  _بله تنهام.

  صندلی را با خوشحالی کشید و نشست.

 _تنها اومدی سفر؟

  _نه. همراه همسرم.

 _اا پس کجاست؟

_برای سفر کاری اومده منم همراهشم. االنم رفته به 

 کارهاش برسه.

_چه کار خوبی کردی. شوهر من تو همین سفرها با 

منشیش ریختن رو همدیگه. منم ساده چشم بسته 

  بهش اعتماد میکردم و راهی سفرش میکردم.
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براش افتاده بود تعجب کردم... هم از  هم از اتفاقی که

اینکه اینقدر راحت و زود همچین چیزی رو بهم 

  گفت.

_تازه کارهای طالقم تموم شده. اومدم سفر حال و 

هوام عوض شه اما از تنهایی فقط حوصله ام سر 

  رفته.

دوست داشتم تو جوابش چیزی بگم... اما چیزی به 

  ذهنم نمیرسید.

 خودت چی شاغلی؟ _

  _بله تو شرکت همسرم کمک حسابدارم.

  _اا سرکار آشنا شدین؟

 سرکار؟ سرکار آشنا شده بودیم اما نه این کار.
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  _تقریبا.

 _اهل کجایی؟

  _تهران.

_اا من همدان زندگی میکنم. همونجا هم یه آرایشگاه 

  دارم.

  _چه خوب. موفق باشین.

  _شوهرت چیکاره اس برای کار اومده اینجا.

تا کار امیرمسعود را شنید با خوشحالی گفت یکی 

دوباری از شرکت امیرمسعود خرید داشته. و ازنظرش 

حاال که با من که زن رئیس شرکت هستم آشنا شده 

میتواند یک تخفیف خوب موقع خریدهایش بگیرد. 

امیرمسعود خیلی اهل تخفیف دادن نبود تا جایی که 
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نبود چه کسی  میدانستم. سر سود کاری اش هم مهم

  با او چه نسبتی دارد. لبخندی زدم چیزی نگفتم.

بی نهایت پرحرف بود. پرحرف بودن چیز بدی نبود. 

اما حرفهایی که میزد برای من جالب نبود. و اینکه 

تعارفی نداشت...حتی در مورد روابط خصوصی من و 

 امیرمسعود سوال میکرد. اینکه آیا راضی هستم یا نه؟!

ه به درد اون کارم نمیخورد... اصال خوب _ماله من ک

شد که خیانت کرد. هم جوونم هم خوشگل میرم با 

یکی ازدواج میکنم که همه چیزش کامل باشه. مگه نه 

  نگاه جون؟

باید تایید میکردم یا نقض. تنها حسی که داشتم... این 

بود اگر به هم صحبتی با او ادامه دهم... حرفهایمان به 

رین نمیتوانست ختم بشه. خستگی جاهای خیلی شی
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بعد ناهار را بهونه کردم برگردم به اتاقم. اما با اصرار 

میگفت یا من بروم به اتاق او یا او بیاید پیش من. هم 

 استراحت کنیم هم صحبت.

  _من همسرم یکم دیگه میرسه بریم بیرون.

_چه خوب منم باهاتون میام. واال اینجا از تنهایی و 

  وسیدم.بی حوصلگی پ

شرمین بس نبود. یک نفر دیگر را هم با خودم 

 چطور میتوانست اینقدر راحت پیشنهاد اصال  میبردم.

  بدهد با زوجی که نمیشناسد بیرون برود.

  _فکر نمیکنم مقدور باشه.

  _اا چرا؟

  چرایی نداشت... دوست نداشتم.
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_خوش میگذره. با این مردها که اصال خوش 

منم میام باهم یکم میگردیم و خرید نمیگذره باز 

میکنیم. منم معرفی کن به شوهرت بتونم یکم تخفیف 

  بگیرم برای خرید.

شوهرم همراهم نبود... تحمل آدم های پرحرف را هم 

 نداشت. حاال ...

ماهی جون با تماسش جانم را نجات داد. گوشی به 

دست سری برایش تکان دادم و به سمت آسانسور 

این بشر بیخیال نمیشد همراهم آمد. تماس رفتم. اما 

  هم در آسانسور قطع و وصل میشد.

_اینجا قطع میشه. بریم اتاقت اونجا میتونی صحبت 

  کنی. کی بود؟
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نمیدانم انسان در زندگی اش برای یک تصمیم بی 

دلیل و فوری که میگرفت چقدر میتوانست به غلط 

او زیادی  کردن بیفتد... دقیقا در همان شرایط بودم.

پررو بود و من ... نمیدانم چرا سختم بود به اندازه ی 

  او صریح جواب بدهم و نهایتا رک بگویم نیاید.

_ببخشید ولی فکر نمیکنم تو اتاق ازتون پذیرایی 

  کنم.
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_نه بابا چه پذیرایی میریم بیرون میگردیم. شوهرت 

  ؟وکه ا اون خسیس ها نیست. دیگه یه شام میبره مار

همچین صحنه ای را اگر در خواب میدیدم هم باورم 

 .اینجاییم همسرم با که روزیه آخرین امروزنمیشد. _
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 خوشحال بگذرونیم وقت باهم دوتایی میدم ترجیح

  .آشناییتون از شدم

_وای نگاه جان یه عمر تویی و شوهرت ، حاال یه 

  بارم من باشم. باور کن خیلی حوصله ام سر رفته.

حوصله اش سر رفته بود و من دیگر واقعا کالفه او 

شده بودم. عمال دم در اتاق ما بود و میخواست هر 

طوری شده برود داخل. حتی ممکن بود کارت را از 

دستم بگیرد و در را باز کند و قبل از من وارد اتاق 

  شود.

  _گفتم که ممکن نیست.

  _یعنی رام نمیدی تو اتاقت؟ االن که شوهرت نیست.

  چرا اصال باید یک فرد غریبه را راه میدادم.
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  _تا بیاد منم یه استراحتی بکنم.

_دختر تو چرا اینجوری هستی؟ مگه من جلوی 

استراحتت رو میگیرم. میگم بیام نه تو تنهایی حوصله 

  ات سر بره نه من.

با حرص نفسم را بیرون دادم و اینبار گفتم باید دوش 

   هم بگیرم.

دیگه دارم از دستت ناراحت میشم. یکی ببینه _بخدا 

  فکر میکنه من مزاحمم.

اینکه خودش این برداشت را نداشت جای تعجب 

  بود.

 _شما هم برین اتاق خودتون از سفرتون لذت ببرین!



 

Romanzo_o 2381 

بیخیال نمیشد. به بهانه ی جا گذاشتن چیزی در 

رستوران دوباره سوار اسانسور شدم و رفتم پایین. اما 

انسور کناری پایین آمده بود. حاال دیگر کمی این با آس

اصرارها ترسناک بود برایم. نه فقط پررویی. چاره ای 

نبود. سریع شماره ی امیرمسعود را گرفتم و برایش 

  گفتم.

_برو تو اتاق در رو ببند. برای چی میشینی با کسی 

  که نمیشناسی غذا میخوری.

 _چه میدونستم... من...

ا کردم. اما واقعا به ذهنم نرسید ممکن از میدانستم خط

  اتفاق بدی بیفتد.

_ امیرمسعود همش میاد دنبالم میترسم به زور بیاد تو 

  اتاقم.
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 رو خودم دیگه ساعت یه تا البی تو بشین_ 

  .میرسونم

  _کارت؟

  _نور داره میره. بیشتر از این نمیشه عکاسی کرد.
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 _باشه منتظرم.

 _نگاه نترس، دورو برت اون همه آدمه، کاری کرد. 

_نه ولی این همه اصرارش عادی نیست. اولش فکر 

 کردم فقط پرروئه. اما نیست...

رفتم سمت صندلی ها، سعی کردم دقیقا جلوی 

 رسیپشن بشینم. نرفت... اومد سمتم.

 _چیشد نگاه؟
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 _بله؟

 _چی گم کردی؟ طالست؟ بگو کمک کنم.

 همسرمم. شما بفرمایین. _نه منتظر

 _بیا بریم باال خب.

_من اینجا راحتم و اینکه این همه اصرارتون اذیتم 

 میکنه.

 _واه نگاه جون مگه من آدمخواری چیزی ام؟

 _نه، اما...

 _خیلی حساسی عزیزم. ببین من بخاطر کارم...

 _اینها اینجاست.

سرم برگشت به سمت صدا، یک خانم بود و آقایی 

و شلواری کنارش ایستاده بود. نمیدانستم دارد به کت 
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من اشاره میکند یا با آن خانم... اما خیلی هم طول 

نکشید فهمیدنش... دقیقا کاری که با من کرده بود را 

دیروز با آن خانم انجام داده بود... به اتاقش رفته بود 

و طبق ادعای آن خانم پول نقد و گردنبندش دیگر در 

انمی که خودش را رویا به من معرفی اتاقش نبود. خ

 کرده بود شروع کرد به داد و بیداد کردن.

 _شما همراه این خانم هستین؟

_خیر، من تو رستوران بودن اومدن پیشم، اصرار 

 داشتن بریم اتاق من، نرفتم، اینجا منتطر همسرمم.

مشکل این بود که این خانم اصال اتاقی در این هتل 

اد و بیدادش به جایی نمیرسد و نداشت. وقتی دید د

قضیه جدی تر میشود، خواست دربرود. اما خانمی که 

از او دزدی شده بود خیلی سریع خودش انداخت 
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روی آن زن. هردو باهم افتادند کف زمین. حرکت 

 جسورانه ای بود.

رویا را به زور توانستند نگه دارند، مثل ماهی از دست 

جاد ی در البی هتل ایهرکسی لیز میخورد برود. بلبشوی

شد. مهمان های تازه رسیده که فقط در البی ماندند تا 

رزروشان را لغو کنند و به هتل دیگری بروند. باقی 

هم در حال شکایت و شکوه بودند. هتل و کارکنانش 

 دانستند.را مسئول این کار می

پلیس همراه آن خانم در حال رفتن بود که انیرمسعود 

توانستم از چشم همان فاصله می رسید. تعجب را از

هایش بخوانم. نگاهی کردم ببینم شرمین همراهش 

 است یا نه اما تنها بود.

 _چه خبره؟ چیشده؟
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 _نمیدونم دقیق. همون خانمی که گفتم رو بردن.

 دستش رو گذاشت روی کمرم.

 _برای چی؟

_مثل من دیروز چسبیده به یه خانم. اونم میگه از 

 دزدیده. معلوم نیست البته!اتاقش چیزهایی 

 _خوبی؟

آروم جواب دادم: "آره". باهم به اتاقمان برگشتیم. 

پشت سرم در را برگشت، داشتم روسری ام را از سرم 

 برمیداشتم که فرصت نداد، بغلم کرد از پشت سر.

 _نمیشه تنهات گذاشت.

 _من خوبم. کارت خوب پیش رفت.

 اش را به گونه ام زد.بینی
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 _دلتنگت بودم. دیشب هم بغلم نخوابیدی.

خودش توجهی نکرده بود. خودش دنبالم نیامد... 

 حاال؟! هوا گرم بود. عرق کرده بود. بو میداد.

 _امیرمسعود بو میدی.

 _چی؟

 _عرق کردی بو میدی. یه دوش بگیر.

 برمگردونت و نگاهم کرد.

 _نترسیدی؟

 _از چی؟

 _اتفاق های پایین...

 _نه.
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من از اینکه دیشب دنبالم نیاد ترسیدم.... و نیومد... از 

اینکه بیاد اتاق و توجهی بهم نکنه ترسیدم.... که اونم 

 سرم اومد...

 _میرم دوش بگیرم. پروازمون موند برای صبح.

 _چرا؟

 _نمیدونم، ایرالین تغییر داده ساعتش رو.
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ود وجسفرمان خوب و شیرین شروع شده بود حتی با 

شرمین اما آنقدرها که تصورش را میکردم خوب و 

شیرین به پایان نرسید. عصر که برگشته بود قبل از 

دوش گرفتن گفت حاضر شوم میخواهد گروه 
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عکاسی و فیلم برداری را که آمده اند مهمان کند برای 

روم. شام. اما من نمیخواستم شرمین را ببینم گفتم نمی

نرود نه اینکه مرا به زور و  ته دل انتظار داشتم او هم

تقریبا کشان کشان ببرد. گفت همه میدانند من قشم 

هستم و اصال جلوه ی خوبی برایش ندارد که من در 

 اتاق بمانم و او تنها برود.

  _یه لبخندی هم بزنی به کسی برنمیخوره.

  _لبخند برای کسی که با خواست خودش اومده.

  میکنی.ها لجبازی _نگاه چرا مثل بچه

 در آسانسور فقط من بودم و امیرمسعود.

_من لجبازی میکنم؟ رفتار شرمین خانم خوبه حتما 

 که...
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_رفتار بقیه به من ربطی نداره اما از دیشب... قهر 

 کردنت اینم لجباز...

ی چندم بود که در باز شد و اصال متوجه نشدم طبقه

ی خنددو دختر با دیدن امیرمسعود سالمی کردند و لب

به روی من زدند. قد بلند بودند. احتماال از مدل های 

  عکاسی، چون آرایش متفاوت و سنگینی داشتند.

 _آقای ادیب همسرتون هستن؟

  _آره.

یکی دستش را به سمتم دراز کرد. این بار واقعا از لج 

امیرمسعود میخواستم حتی دست هم ندهم. اما با آن 

اظهار خوشبختی میکردند ادب و احترامی که داشتند 

  نمیشد...

  _منم خیلی خوشبختم.
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امیرمسعود تعارفی کرد اول ما بیرون برویم اما کمی 

جلوتر از ما قدم برداشت چون چند نفر دیگر از 

  اعضای گروهشان را جلوتر در البی و منظر دید.

_خیلی مشتاق بودیم ببینیمتون. از صبح آقای ادیب 

  یگفتن شما تنها موندین.آروم و قرار نداشتن م

  _ممنون. لطف دارین.

ماشین را پس نداده بود. رستورانش را هم از قبل 

رزرو کرده بود... اما دیدن شرمین همان جوشیدن 

خون در وجودم همان. تنها فرد ساکت میز من بودم. 

نه حرف مشترکی داشتم... نه تمایلی برای حرف 

  مشترک پیدا کردن با کسی.

  ن چقدر ساکته آقای ادیب._همسرتو

  _از ما خوششون نیومده.



 

Romanzo_o 2392 

برای حفظ آبرو به قول امیرمسعود لبخند کوچکی زدم 

تا بگویم اینطور نیست... اما شرمین فرصت را غنیمت 

  شمرده بود تا زهرش را بریزد.

_کال همینجوریه. سعی کنین پیشش خیلی هم با 

ا کام الم تامیرمسعود صحبت نکنین. از تهران تا اینجا 

حرف نزده، منم با امیرمسعود صحبت کردم برگشته 

  میگه به شوهرم نخ میدی.

فقط حس میکردم تمام محتویات داخل جمجمه ام را 

ام. او انتقام داخل یک دیگ آب در حال جوش ریخته

دیشب را گرفت اما در بدترین شکل و جای ممکن. 

ا دیروز جسارتم را جمع کردم آن هم بعدش از باره

حرص خوردن و تمرین کردن؛ جوابش را دادم اما 

آوردم چه برسد به االن... اسمم را دیگر به یاد نمی
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اینکه چیزی به ذهنم برسد برای گفتن. جلوه ای که 

  برایم ایجاد کرد یک زن شاید اخمو و حسود...

نه فقط بخاطر خودم بخاطر امیرمسعود هم خجالت 

فش جای بدی کشیدم اما تقصر خودش هم بود. حر

بود که بقیه در سکوت عذاب آوری فرو رفتند. 

امیرمسعود هم نمیخواست چیزی بگوید؟ مگر همین 

چندروز پیش به شرمین نگفت مراقب حرفهایش 

نسبت به من باشد اما االن این سکوت؟! حس میکردم 

دانستم کار درست این است دست هایم میلرزد. می

را بدهم اما  که محکم سرجایم بمانم و حتی جوابش

من همچین توانایی نداشتم. از جایم بلند شدم 

عذرخواهی کردم... میخواستم دورشوم اما در هتل 

نبودیم. به سمت سرویس بهداشتی رفتم. شیرآب را 
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باز کردم مشت مشت به صورتم پرت کردم.... قلبم در 

حال انفجار بود... امیرمسعود چرا سکوت کرد؟ شاید 

  نی نمیدید...با او موافق بود؟ یع

نمیشد تا ابد در دستشویی بمانم... هرچند انتخاب 

خودم همین بود. بیرون که رفتم امیرمسعود دم در 

بود. کیفم دستش بود. نگاهی دقیق به صورتم کرد. به 

هیچ حرف وسوال و سمتم آمد و بازویم را گرفتم وبی

  جوابی به سمت ماشین رفتیم...

شم های پراشکم راه را مسیرش هتل بود... از پشت چ

میدیدم. وقتی نگه داشت پیاده شدم. چندبار دستم را 

  زیر چشمم کشیدم اما گریه ام قطع نمیشد...

لباسهایم را درنیاوردم. خودم پرت کردم به یک گوشه 

ای از تخت و دراز کشیدم. بعد از چند دقیقه شنیدم 
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صدایم کرد اما جوابش را ندادم. دوباره صدا کرد. 

تخت باال و پایین شد و دستش روی بازویم تشک 

  قرار گرفت.

  _بسه برای چی داری گریه میکنی؟

جوابش را ندادم. برمگرداند. نمیخواستم مقاومت 

کردم اما زورم نرسید. اما چشم هایم را محکم روی 

ام را هم گذاشتم تا نگاهش نکنم. روی هردو چشم

  بوسید. نوک دماغم را هم.

 ا گریه میکنی؟_بسه نگاه. چر

  چرا؟ واقعا چرا؟

  دستم را کشید مجبورم کرد بنشینم.

  _ولم کن.
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 با دستش صورتم را پاک کرد.

_بسه گریه نکن. اگه داری گریه میکنی که جوابش 

  رو ندادم. زود پاشدی جوابش رو دادم.

  چانه ام را گرفتو

_دیشب رفتم ببینم میتونم کسی رو جور کنم به 

  بیارمش اما کسی رو پیدا نکردم.جاش 

واقعا این کار را کرده بود؟! پس چرا اخم و تخم کرده 

  بود. اما او اهل دروغ گفتن هم نبود.

چشم هایم را باز کردم و دیدم جدی دارد نگاهم 

  میکند.

  _گفتم نمیخوام بیام.
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باالخره که جوابش را دادم. سرش را جلو آورد و 

 بوسید. گونه ام را

  _بعدا پشیمون میشدی من تنها میرفتم.

  _میرم صورتم رو بشورم.

کنار رفت تا بلند شدم. گریه کردن خسته ام کرده 

  بود.

داشت با تلفن صحبت میکرد دستش را دراز کرد اما 

نگرفتم خودش را جلو کشید و دستش را دورکمرم 

انداخت و بلندم کرد. اما افتادم رویش به پشت خطی 
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ام را اش گفت تا رسید تهران تماس میگیرد. پیشانی

  بوسید.

 _آشتی؟

جواب ندادم. دلخور بودم... دیشب هم میتوانست 

  بگوید... یا حداقل امروز با من مهربان تر باشد.

  _چرا دیشب...

  _تنهام گذاشتی اومدی باال.

  _فکر کردم میای دنبالم.

  _به منم برمیخوره خوشگل خانم.

لو اومد ببوستم اما اجازه ندادم. شاید دیگر دلیلی ج

نبود برای گریه کردن... اما دلم هم با او صاف نشده 

  بود که بخواهم آشتی کنم.
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_ _ _ _ 

سه روزی بود برگشته بودیم... هنوز با امیرمسعود 

سرسنگین داشتم. تالش میکرد برای رفع دلخوری ها 

بعد این همه نازی که اما... نمیدانم شاید از جایی به 

میکشید خوشم می آمد. برایم هرروز هدیه 

  میگرفت...

ساعت کار من را کم کرده بود. هم دیرتر میرفتم هم 

زودتر برمیگشتم. این همه خوش خدمتی و من دیگر 

  واقعا داشتم بدجنسی میکردم.

  _نگاه، نگاه کجایی؟

 مصدایش از طبقه ی پایین می آمد. داشتم آماده میشد

با آرمان بروم تولد یکی از دوستهایش... یک جشن 

تولد خانگی بود و میگفت نمیخواهد تنها برود. بیشتر 
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برای اینکه دلخوری اش از من رفع بشود داشتم 

میرفتم... به امیرمسعود خبر نداده بودم... به آرمان 

گفتم به بهانه ای زنگ بزند و به امیرمسعود بگوید. 

ر قهر هستیم فرصت خوبی سربه سرم گذاشت که اگ

  است آشتی کنیم اما نه نمیخواستم.

 پایین که رفتم نگاهی به سرتاپایم کرد.

 _کجا به سالمتی؟

 _با آرمان میرم تولد دو...

به سمتم آمد. کمی سریع و تند و دستش رو محکم 

  انداخت دور کمرم. کمی شوکه شدم.

  _قصد خبردادن چی؟
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نگفته بود یا شنیده بود و  آرمان بدجنسی کرده بود و

  اینطور آمده بود به سراغم؟

 _باید حتما خبر میدادم؟

_اگه صالح میدونستی. زیاد خوشگل نکردی برای 

 مهمونیه یه غریبه؟

  آرایشم خیلی زیاد نبود واقعا...

  _یه دوش بگیرم بریم.

  _توام میای؟

_آرمان باز عاشق شده و جواب رد شنیده. تو چرا 

  کردی میذارم تنها بری.فکر 

  _تنها نیستم، آرمان هست.

 به سمت پله ها رفت گفت "شوهرت امیرمسعوده".
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دوستی که عمال یک نفر را دعوت کرده بود حاال سه 

مهمان مقابلش بودند. اما واقعا خیلی خوب استقبال 

  کردند.
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دست امیرمسعود دور کمرم بود. با انگشت هایش 

یم فشار می آورد. هرچه آرامدچشم داشت به پهلو

غره می آمدم، اصال نگاه نمیکرد که بخواهد دست از 

 کارش بکشد.

 _پهلوم درد گرفت امیرمسعود.

 سرش را نزدیک تر آورد.

_ زنم تو خلتمون ازم دوری میکنی مجبورم تو جمع 

 بهش نزدیک شم.
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 _زشته.

 _قهر تو زشت نیست؟

 نشه. _میخواستی حواست جای دیگه پرت

 لبخندی زد و گفت که اینطور، نمیدانم چرا لبخند زد.

 _بریم خونه؟

 _االن اومدیم.

 _اینجا نمیتونم حواسم رو بهت بدم. گفتی زشته.

یک چشم غره ی دیگر رفتم و چشم چرخاندم. 

مهمان هایشان زیاد بود اما خیلی مهمانی رسمی ای 

ته فبود. و چون کسی را نمیشناختیم حوصله ام سر ر

 بود.

 _بالکن خونشون خوشگله میخوای نشونت بدم؟
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 _اشکالی نداره؟

_نه دوستم خودش گفت ، گفت معلومه آبجیت 

 حوصله اش سر رفته.

خجالت زده لبخندی زدم. دستم را گرفت و باهم 

رفتیم سمت بالکنی که گفت. امیرمسعود داشت با 

کسی صحبت میکرد، فقط نگاهی به ما کرد و چیزی 

 نگفت.

 _خوشگله واقعا، از کجا میشناسیش این دوستت رو؟

 _پسر رئیسمه.

 _پس امیرمسعود رو میشناسن؟

 _آره.
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پس همین بود خوب استقبال کردند و از حضورش 

 تعجب نکردند.

 _نورا میخواد باهات حرف بزنه.

 _چه عجب.

_آره این دفعه خوب مقاومت کردی، نیومدی 

 سراغش به غلط کردن افتاده.

 _بهم زدن؟

_نه. به غلط کردن بخاطر رفتارش با تو. میدونی که 

 همیشه سلیقه اش تو مردها افتضاحه.

این را درست میگفت... هیچ کدام راه به جایی نبرد. 

عابد را شاید ته دل و خودخواهانه دوست داشتم با او 

 اتفاقی بیفتد. اما خب...
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 دستم را روی بازوی آرمان گذاشتم. 

 _توخوبی؟

 _بهترم. وروجکت خوبه؟

هنوز در اندازه ای نبود که بشود او را وروجک 

 حساب کرد.

_آبجی این شوهرت نمیذاره من اسمش رو انتخاب 

 کنم؟

داشت با نگاه به پشت سر این را میگفت. احتماال 

امیرمسعود پشت سرم بود. خواستم بگویم راحت 

باش هر اسمی بخواهی اما امیرمسعود قبل از من 

 واب داد.ج

 _ننه باباش مردن تو انتخاب کن.
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 جلوتر آمد دقیقا پشت سرم ایستاد.

 _حاال هم عین یه بچه ی خوب برو پیش دوستهات.

ارمان لبخندی زد و چشمکی به من زد و رفت داخل. 

 برگشتم سمتش. 

 _من با آرمان اومده بودم میر...

دستش را گذاشت روی پهلویم. نزدیک تر آمد و 

 ام را گرفت.چانه

 _نگفتم زیادی خوشگل کردی برای مهمونی غریبه؟

 _من مثل همیشه ا...

لب هایش نه، بیشتر دندان هایش بود که لب هایم را 

شکار کرد. گازی زد و شروع کرد به بوسیدنم. بوسه 

اش را میخواستم اما میترسیدم کسی ببیند. بعد از چند 
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شد اما گفت : لحظه هواش دادم کمی به عقب. جدا 

 نکن نگاه.

و دوباره بوسید... شاید خیالش راحت بود کسی نمی 

آید. دست هایم را باال بردم تا دور گردنش حلقه کنم 

اما کمی به عقب هولم داد ترسیدم بیفتم سریع چنگ 

 زدم به کتش تا نیفتم... اما در ارتفاعی نبودیم که بیفتم.

بعد این بوسه _االن باید تو خونه ی خودمون بودیم. 

 مسیرش مشخص بود. نه وسط یه جمع غریبه.

 _کی گفته با تو هم مسیرم.

 _خبر داری این چند وقت...

 بینی ام را کشید.

 _من راضی ام. لج بازیتم دوست دارم.
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امیرمسعود وقتی شنید نورا میخواهد با من صحبت 

 کند، گفت امیرواال هم مدتی بود دیوانه اش کرده بود.

از بس تماس میگرفته و خواهش میکرده موقعیتی را 

جور کنند تا من و نورا آشتی کنیم. من قهر نبودم... 

 فقط دلم شکسته بود. این خیلی بدتر از بارهای قبل.

 _قرار نیست شبیه هم باشین.

 _اما... اونها نس...

 بینی اش را کشید روی شقیقه ام.

تمال داره با _فکر میکنی زنی مثل تو چند درصد اح

 امیرواال باشه؟
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سرم رو کامل چرخوندم سمتش... دو ساعتی بود 

برگشته بودیم از مهمانی تولد دوست آرمان. دم در 

دستم را گرفته بود من را برداشته روی دوشش 

انداخته بود تا اتاقمان اورده بود. با گفتن اینکه با 

تاخیر به مسیری که باید رسیدیم شروع کرده بود به 

 وسیدنم... ب

 _یعنی چی؟

 _یعنی قرار نیست همه ادمها شبیه هم باشن.

 _یعنی چون نورا شبیه امیرواالست ای...

 _یه اشتراکی هست که این اتفاق افتاده.

سرم را جلوتر بردم. با تعجب او سرش را عقب 

 کشید.
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 _من و تو شبیه همیم؟

 _نه، اما به زور نگهت داشتم.

 _به زور؟

 شد، دستش را روی گونه ام کشید.به پهلو 

_یادته گفتم زنم شو، به خودت لرزیدی... حتی تون 

موقع هم فکر نمیکردم یروز اینطوری تو بغلم باشی... 

 با اینکه میدونستم نه نمیگی.

 _میدونستی نه نمیگم؟

 سرش را تکان داد. 

 _حدس میزدم بخاطر خواهرت نه نیاری.

 _دیگه چی؟

 دنیا اومدن بچه امون نیا سرکار!_دیگه... تا به 



 

Romanzo_o 2412 

 _چرا؟

چرایم ناخودآگاه و خیلی آرام بود. بین حرفهایمان 

 انتظار شنیدن این جمله را نداشتم.

 _چرا؟

 _اذیت میشی.

 _کی گفته؟

 _من.

_من که فقط چند ساعت می... آقای اکباتان گفته 

 نمیخواد با من کار کنه؟

 گهی بخوره._آقای اکباتان گه خورده همچین 
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کمی عقب رفتم اما حس کردم باز دید کافی ندارم. 

بلند شدم سرجایم نشستم و خودم را با لحاف 

 پوشاندم. او هم آرام و خیره فقط نگاهم میکرد.

 _پس چی؟

_میبینم داری اذیت میشی نگاه. نمیخوام استرس کار 

 هم بهش اضافه بشه.

 فعال مشکلی نداشتم. خوب بودم...

وبم. بعدا اگه اذیت شدم... باشه نمیام اما _فعال خ

 االن... نکنه اون اومده پ... باشه.

دراز کشیدم، میخواستم پشت به او بچرخم اما فرصت 

 نداد.
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_کی اومده پیشم؟ میدونی داری من رو با چی متهم 

 میکنی؟

من شرمین به ذهنم آمد، هرچند در این مدت دیگر 

 خبری نبود اما خب...

هو... من... داشتی از قبل... از گذشتمون _پس چی؟ ی

 میگفتی بعد یهو...

_از گذشته تا حال که من خاطر خواهت بودم نگاه 

 خانم، دیگه دردت چیه؟

 زود خام میشدم... خیلی زود.

 _کی عاشقم شدی؟

 با سوالم شروع کرد به بلند بلند خندیدن.

 _به یه شرط جواب میدم.
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 منتظر و مشتاق نگاهش کردم.

 _توام جواب بدی.

امیرمسعود.... کنجکاو بود جواب این سوال را بداند؟ 

 واقعا؟! لبخندی زدم و بوسه ای به لبش.

_فکر نکن فقط تو بودی که تصور نمیکردی یه 

 روزی اینطوری باشیم.

 پهلویم را گرفت آرام کشید سمت خودش.

 _چطوری؟ هوم؟

روع سرش جلو آمد با 'هوم، هوم' گفتن هایش و ش

کرد به بوسیدنم. من جواب میخواستم... او بخاطر 

بوسه میتوانست فراموش کند اصل قضیه را من نه. 

 بارها هولش دادم تا باالخره دل کند.
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 _دیگه دکترای ریدن به اعصاب من رو گرفتی.

 _خب جوابم رو میخوام.

 _منم لب های تو رو. کدوم واجب تره؟

 _جواب من!

 آورد و سریع گفت.دوباره سرش رو جلو 

 _خوشمزه بودن دردسر داره.

من نرفتم پیش نورا، در واقعا از آرمان خبر فرستاده 

بود و انتظار داشت من بروم به دیدنش. اما اینکار را 

خواهد نکردم. مثل خودش به آرمان گفتم اگر می

صحبت کند بیاید خانه ام. اما دیگر خبری نشده بود... 

 ک ظهر بود خبری نبود.حداقل که االن ساعت ی

 _برای ناهار میتونین تشریف ببرین؟
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هوس پیتزا کرده بودم، صبح امیرمسعود قول داده بود 

برای ناهارمان سفارش دهد. صبح وقتی دید قبل از او 

بیدار شده ام و در حال حاضر شدن هستم فقط 

خندیده بود و حسود خطابم کرده بود. در راه هم 

ام که باردار هستم و گفته بود شانس آورده 

خواهد در این دوران با شکاک کردنم اذیت کند نمی

 وگرنه عمرا مرا با خود به شرکت نمی آورد.

 _شما بفرمایین، من میرم.

با رفتنش به سراغ امیرمسعود رفتم، در اتاقش نبود. 

وضو گرفتم نمازم را خواندم اما باز هم خبری نبود. 

اما اصال شرکت نبود... گرسنه ام بود. تماس گرفتم... 

 قولش و ناهار و پیتزا را هم کامل فراموش کرده بود.

 _ببخشید جبران میکنم.
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اما من مثل بچه ها بغض کردم، آن هم برای یک پیتزا، 

خواهم و قطع کردم. خودم هم میدانستم گفتم نمی

احمقانه است... اما نتوانسته ام جلو واکنش احمقانه ام 

از همه با یک بغض تمام نشد... رو بگیرم... بدتر 

ام و کلی گریه کردم. بعد از همانجا در اتاق او نشسته

تمام شدن گریه هایم از خانم میرزائی خواهش کردم 

برایم پیتزا سفارش دهد. گفت سفارش داده است. 

 امیرمسعود تماس گرفته و از او خواسته بود...

 _باشه پیتزاها اومد بذارش تو اتاقش.
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توانستم با گرسنگی ام لجبازی کنم، به سالن نمی

غذاخوری رفتم هرچند بی میل اما به اجبار گرسنگی 
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غذایم را خوردم. باال که برگشتم خانم میرزائی گفت 

 پیتزاها رسیده اند.

 _باشه ممنون.

کارش برای جبران بود که قبل از من به خانم میرزائی 

 خودش هم باشد.گفته بود. اما جبران وقتی بود که 

آرمان پیام داد نورا باالخره می آید پیشم. خواستم 

بگویم بماند روز دیگر اما خب... نورا بود دیگر... 

 هیچ چیزی در موردش قابل پیش بینی نبود.

 _من تموم کردم، آقای اکباتان میتونم برم؟

 _بله!

 _خانم میرزائی میشه یه ماشین برای من بگی...

 _کجا؟
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 مت صدا، االن برمیگشت؟ کجا بود اصال؟!برگشتم س

 _خونه!

 _بیا اتاقم.

 به خانم میرزائی گفتم دست نگه دارد.

 _این چیه؟

 پیتزاها را میگفت. فقط نگاه کردم.

 _نگاه مدیر گروه دانشگاه زنگ زد مجبور شدم برم.

ام را گرفت. چرا پس دانشگاه بود. اومد سمتم چانه

ت وقتی میخواست چیزی اخیرا چانه ام را میگرف

 بگوید.

 _اینقدر دل نازکیت رو بذارم پای بارداریت؟

 _نمیدونم.
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 _چرا میری؟

 _نورا میاد، برم یه دوشی بگیرم. یه چیزی آماده کنم.

 _باشه. میخوای من برسونمت؟

 _نه. میرم با آژانس.

_بخاطر بارداریت نمیخوام ماشین بخرم برات، بعدش 

همینی که امیرواال داده رو هم هرچی خواستی؟ یا 

 میتونی پس بگیری.

یعنی مشکل های مالی اش حل شده بود؟ هیج وقت 

در موردش با من قحبت نمیکرد که خیلی از 

 جزئیاتش باخبر باشم. 

 _باشه، خیلی الزم ندارم.

 _آشتی؟
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 _قهر نیستم.

 _پس این پیتزاها اینجا چی میگن؟

خانه رساند.  برای آشتی کردنم خودش من را تا

میدانستم کار دارد و خیلی هم اصرار کردم با آژانس 

میروم اما قبول نکرد. خب... مگر میشد آشتی نکنم؟ 

ان لحظه جانم را هم میخواست میدادم چه برسد یه 

آشتی که سر یک اتفاق خیلی لوس و بی معنی هم 

 دلخور بودم.

 _پس آشتی؟

 و بوسه اینگاهی کردم کسی نبود، سرم را جلو بردم 

به لبش زدم، دستش را سریع برد به پشتم و نگهم 

داشت تا طوالنی تر ببوسد. فاصله که گرفتم، خیلی 
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کم البته، لب پایینم را به دندان گرفتم و لبخندی به 

 رویش زدم.

 _برو پایین بیشتر از این اغف...

نگاهش به رو به رو رفت اما برنگشت سمت من... 

حرفش را هم ادامه نداد، سرم را بدتر از آن اینکه... 

 برگرداندم ببینم چه شده است.... حنا!

خیلی وقت... خیلی بیشتر از خیلی بود ندیده 

دانستم در خاته ی کناری است... بودمش... می

دانستم گاهی امیرمسعود که میرود به مادرش سر می

بزند او هم در ان خانه است... اما هیچ چیز نپرسیدم... 

واستم بدانم... دوست داشتم حتی چون نمیخ

حضورش در ان خانه را فراموش کنم. اما االن با 

چشم هایی که هنوز پر بود از نفرت داشت نگاهم 
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دانم از نگاهش بود یا از دیدنش... میکرد. نمی

احساس درد خفیفی زیر دلم کردم. امیرمسعود متوجه 

نشد فقط گفت پیاده نشوم. خودش پیاده شد و رفت 

 ت حنا. شیشه ی ماشین پایین بود... شنیدم...به سم

 ؟_کجا میری

چرا داشت باز دخالت میکرد، چرا... به او چه ربطی 

رود. پیاده شدم، با بستن داشت که کجا میرود و نمی

در امیرمسعود برگشت سمتم. وقتی دید پیاده شدم 

 قدمی به سمت من برداشت.

 _نگفتم بمون تو ماشین.

با من اینطور صحبت میکرد؟ جلوی حنا داشت 

 دوباره؟ بغض لعنتی را قورت دادم. 

 _میرم خونه.
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درد داشتم، قدم برداشتن سختم بود... اما باید تا داخل 

خانه میرفتم. نورا که می آمد با او میرفتم پیش دکتر... 

من هر دردی را تحمل میکردم اما باید از سالمت بچه 

یرد اجازه ندادم، ام مطمئن بودم. خواست دستم را بگ

کلید را داخل ماشین از کیفم بیرون آورده بودم. 

دستهایم میلرزید اما به خودم فشار آوردم تا تحمل 

کنم. تا رفتم داخل در را سریع قفل کردم و کلید را 

گذاشتم روی در بماند. نمیخواستم دوباره برگردد به 

خانه. صدایش را که حنا را صدا میزد شنیدم... پشت 

وی زمین نشستم. من یا حنا؟! چرا همیشه این در ر

 اتفاق برای من می افتاد؟!

کاش نورا خیلی زود می آمد... اما به جای نورا چند 

 لحظه بود کسی در حال تالش بود در را باز کند.
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_نگاه... نگاه اونجایی؟ چیکار کردی قفل در رو؟ باز 

 کن در رو!

رفت که صدای جواب ندادم... او هم نرفت.... آنقدر ن

نورا را شنیدم که داشت نگران میپرسید چه شده 

 است.

_نمیدونم جواب نمیده، میترسم دم در باشه در رو 

 ب...

 _نگاه، اونجایی؟ باز کن چیشده؟

با نورا میتوانستم بروم پیش دکتر... مهم نبود 

امیرمسعود هم بود یا نه. کلید را برداشتم و در را باز 

 کردم...
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پس زد خودش اول بیاید داخل اما خودم را نورا را 

کنار کشیدم. چشمم به نورا افتاد... چند وقت بود 

 ندیده بودمش؟!

 نورا: چیشده؟

 _من رو میبری دکتر؟

 امیرمسعود: چت شده؟

صدایش نگران بود... اما حنا الویتش بود. جواب 

ندادنم هم برایش مهم نبود. بغلم کرد و بلندم کرد. داد 

 یم کند... اما نشنید.زدم رها

نورا کنار تختم بود. سرمی وصل کرده بودند. دکتر 

گفته بود سابقه سقط دارم باید بیشتر مراقب باشم. 

 خوش شانس بوده ام امروز هم.
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نورا: داشتی به خاطر اون دختره یه بار دیگه بچه ات 

 رو قربونی میکردی؟ خنگی تو ب...

 دقیقه. امیرمسعود : برو بیرون چند

 نورا: نمیخواد تو این بال رو آو...

اش را رو به نورا داد نزد اما واقعا عصبانی حرف

تکرار کرد. نگاهش نمیکردم من، فقط نگاهم رو 

دوخته بودم به نورا. دیدم که او هم بلند شد و رفت. 

 امیرمسعود جایش را گرفت اما من رویم را برگرداندم.

با انگشتش صورتم  نزدیک تخت شد خم شد رویم و

 را برگرداند سمتش.

 _نگاه تو بگو من چه گهی بخورم؟
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 این بار نگاهش کردم. حرفش باعث شد نگاه کنم.

_من پفیوز چجوری بهت ثابت کنم غیر تو، تو این 

شهر، تو این دنیا زن دیگه ای رو نمیبینم غیر خودت. 

لخت و عور هم وایسته کسی جلوم باز نمیبینم... باز 

 زن نیست غیر خودت. برام

عصبانی بود... کنترل میکرد اما فقط تن صدایش 

 کنترل میشد نه میزان عصبانیتش.

_چجوری این رو بهت بفهمونم که هر دیقه خون به 

 جیگرم نکنی. هان؟

 نفسش را بیرون داد.

_نگاه اگه... اگه اتفاقی برات بیفته... دیگه نگاتم 

 بذار، اما... نمیکنم. میفهمی؟ پای هرچی میخوای
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ام بود یا شاید دلش سوخت اما یا بخاطر رنگ پریده

ادامه نداد. دست خودم نبود... من تا زمانی که دل به 

دانستم حسادت چیست... او نبسته بودم اصال نمی

هیچ بینشی از این حس در زندگی ام نداشتم. هیچ 

وقت به کسی حسادت نکرده بودم. حتی وقتی در 

سه ی اولیا و مربیان بود و تک تک مدرسه جل

همکالسی هایم مادرهایشان حضور داشتند و در یک 

کالس سی نفری فقط من بودم که معلم اخم میکرد 

مادرت کجاست؟! حتی وقتی فارغ التحصیل شدم تنها 

د التحصیلی اش نبودانشجویی که کسی در جشن فارغ

 امن بودم اما باز به کسی و چیزی حسادت نکردم... ام

امیرمسعود... شاید در زندگی ام اولین بار بود که حس 
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میکردم چیزی یا کسی است که برای من است... حاال 

 تمام آن حس ها متمرکز شده بود روی او.

 نورا با او فرصت سالم علیک هم پیدا نکرده بودم.

_شوهرت باز سگ شده، به زور بیرونم کرد. االنم 

 هات بذارم گردنم رودستور داد دستشویی هم برم و تن

 میشکنه.

 چیزی نگفتم. چشم هایم را بستم.

 _خوبی؟

خوب بودم... تا همین چند ساعت پیش که خیلی 

لوس برایش ناز کرده بودم ان هم بخاطر یک پیتزا... و 

او چقدر شیرین و خوب از دلم درآورده بود... حالم 

 خوب بود.



 

Romanzo_o 2432 

 _خوبم.

 آرمان._میخوای چند روز بیای پیش من و 

 بدون امیرمسعود... مگر میتوانستم.

 _نه، خوبم.

 چشم هایم را باز کردم نگاهش کردم.

 _میخواستی باهام حرف بزنی.

 _جا قحطه؟ همینجا؟

کمی میخواستم ذهنم را مشغول کنم تا فکرم نرود 

 سمتی که نباید... خب فرصت خوبی نبود؟

د سعونورا کمکم کرد تا روی تخت دراز بکشم. امیرم

همراهمان بود اما کلمه ای به زبان نیاورده بود. با 

 چشم و ابرو فقط به نورا اشاره میکرد کمکم کند.
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_دست پختم خوب نیست اما چیزی میخوری برات 

 بپزم؟

 _نه!

امیرمسعود: از بیرون میگیرم. میتونی یکی دو ساعتی 

 بمونی پیشش؟

 نورا: آره م...

 جاش تکون بخوره._بگو بخوابه، نذار هم از 

 بگو؟ یعنی میخواست قهر کند، با من حرف نزند؟

 _سگ اخالق بود، عن اخالق هم شده.

 فقط عصبانی نگاهش کردم.

_باشه بابا. توهین نمیکنم به شوهر گرام. شانس 

 آوردی میدونی؟
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 بچه ام را میگفت... میدانستم.... خوب میدانستم...

 ندیدمش._بگم ماهی جون بیاد؟ خیلی وقته 

فرصت نداد جواب بدهم سریع زنگ زد. میخواستم 

اول با خودش صحبت کنم... شاید او هم میخواست 

 از صحبت با من در برود.

 _شوهرت با شرمین چیکار کرده؟

 _چیکار؟

 _من دارم از تو میپرسم.

 _چطور؟

_چند وقته هرچی پست و استوری و الیو میذاره 

اهاش کار کرده. به همه بدش رو میگه. میگه پشیمون ب

 میگه نه ازش خرید کنین نه کار.
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 مگر میشد امیرمسعود خبرنداشته باشد... اما نگفته بود.

 _نمیدونستم...

_ولی مهم نیست، خیلی کسی رو حرفهای اون 

حساب نمیکنه، امیرمسعود یه عمر تو این کاره، کلک 

 و سواستفاده هم نداشته تا حاال.

 _سواستفاده؟

من برم دنبال ماهی جون تنهایی تا اینجا نمیاد...  _آره،

 ببین به شوهرت نگی تنهات گذاشتم. زود میام.

 _کاش حرف میزدیم بعد میگفتی ماهی جون بیاد.

 _غریبه نیست.

 پس بخاطر خودش بود که میخواست ماهی جون بیاد!

 _چرا اینقدر خودت رو اذیت میکنی؟
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ندیده بودمش.  _نمیدونم ماهی جون خیلی وقت بود

 تا دیدمش... امیرمسعود قهر کرد رفت.

 _خیلی ترسیده بود عزیزم. اومد پیشم!

_نمیدونم... شاید الزمه برم پیش یه مشاور. رفتار من 

 غیرعادی شد...

_من به امیرمسعود هم گفتم... تو بچه ات رو از دست 

دادی. طبیعیه دیدن حنا حس خوبی بهت نده. ما باید 

وبرو نشین. نتونستن پیش پدرش بمونن. دقت کنیم ر

 جایی هم نداشتن...

یه خونه امیرمسعود میتوانست برایشان بگیرد حتی 

پدر خود حنا. اما انتخابشان این نبود... نمیخواستم 

دانستم ماهی جون راحت است با خودخواه باشم می

 آنها.
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 _باالخره آشتی کردین؟

خواسته _وقت نشده صحبت کنیم، انگار از خدا 

 خوشحاله در میره از زیر حرف زدن.

 _شاید نمیدونه چی باید بگه...

نگاه کرد. چشم های ماهی جون میگفت خبر داره از 

حرفهای نورا... همینطور هم بود. حرف نورا هم... 

حرفش این بود با امیرواال به هم نمیزنند و رابطه اشان 

گفت را حفظ میکند. ازدواج هم از نظرش زود بود... 

امیرواال پیشنهاد داده است اما او فعال نمیخواهد قبول 

 کند.

من نمیدانستم چه باید بگویم... فرقی نکرد... هیچ 

چیز تغییر نکرد، فقط یک قهر و دلخوری بچه گانه 
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پیش آمد، باز نورا بود که نهایتا کاری که میخواست را 

 داشت انجام میداد.

 _نمیخوای چیزی بگی؟

 ؟ االن چی تغییر کرده؟_چی بگم نورا

 _تو میخوای من و امیرواال بهم بزنیم؟ چرا؟

چرا؟! اصال جلوی مادر امیرواال انتظار داشت من چه 

 بگویم؟!

_ نگاه من خودم میتونم تصمیم بگیرم. شاید کارهای 

امیرواال از نظر تو بده، از نظر من نیست؟ هرچی رو 

 تو بگی بد بد، هرچی بگی خوب، خوبه؟

ر من این بود؟! شاید بود... ماهی جون در منظو

دانستم نورا سکوت بود. چیزی نمیگفت، من... می
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شود، او حتی یک عذرخواهی ساده نظرش عوض نمی

 نکرد... توجیح و توجیح.
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نورا رفته بود. گفت یک الیو مهم دارد و باید خانه 

باشد. اما ماهی جون پیشم بود. امیرمسعود شام 

ه بود و برایمان آورده بودند اما خبری از سفارش داد

 خودش نبود.

 _برین استراحت کنین، مالفه های اتاق مهمون تمیز.

_امیرمسعود بیاد من رو ببره خونه. خیلی عادت ندارم 

 جای دیگه خوابم ببره.

رفتن و خستگی ماهی جون را بهانه کردم و شماره 

 اش را گرفتم اما رد تماس داد.
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نکشید به خانه آمدنش، شاید دم در بود... خیلی طول 

به اتاق آمد حتی نگاهم نکرد. ماهی جون گفت 

میخواهد برود خانه، گفت بماند اما ماهی جون 

 اش را تکرار کرد.حرف

منتظربودم بیاید پیشم. نمیدانستم اصال برگشت یانه. 

فقط مضطرب منتظرش بودم. وقتی دیدم نیم ساعت 

ت روم پایین ببینم برگشته اسرا هم گذشت بلند شدم ب

 که باال نیامده یا نخواسته پیش من بیاید.

پایین بود کتابی دستش بود داشت میخواند، چندپله 

پائین نرفته بودم. اما چون پابرهنه بودم صدای پایم را 

نشنید. کمی دیر متوجه حضورم شد با دیدنم از 

 جایش بلند شد و کتاب را روی مبل انداخت.

 ای برای چی بلند شدی؟_چی میخو
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 _هیچی، نیومدی نگران شدم.

 _تو یه زحمت بکش فقط....

منتظر نگاه کردم برای بقیه جمله ای که با عصبانیت 

 شروع شده بود.

 _برو بخواب نگاه.

کمی سرجایم ایستادم تا شاید بیاید پیشم اما کتابش 

رو دوباره دستش گرفته بود و مشغول خواندن شده 

بود نیتی برای انعطاف نشان دادن نداشت.  بود. معلوم

 تا دیر وقت خیره به در منتظر ماندم اما نیامد.

بین خواب و بیداری بودم... شاید هم خواب میدیدم 

نمیدانم اما هراسان از خواب پریدم. کمی بلند نفس 

 کشیدم.
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 _چیشد؟ خواب دیدی؟

صدای خواب آلود خودش بود، دست راستم را نگاه 

دیدم دراز کشیده است اما چشم هایش را نیمه کردم 

 باز است دارد با دست میمالد.

 _نه، بخواب.

 خواستم از تخت پایین بروم دستم را سریع گرفت.

 _کجا؟

 _میرم آب بخورم.

 _اینجا آب هست.

 _آب خنک میخوام.

 _بشین میارم.
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نفسش را بیرون داد، چراغ را روشن کرد و رفت. 

با یک لیوان اب خنک آمد، تا دستم چند دقیقه بعد 

 داد همه را سر کشیدم.

 _یواش چه خبرته؟ 

 _تشنه ام بود.

لیوان را گذاشتم میز کنار تختم، یک مرسی آرام زمزمه 

 کردم و دوباره دراز کشیدم.

 ی؟_چی خواب دید

 _یادم نیست.

نفس عمیقی کشید و بعد انگار خودش را جلو کشید 

 ام گذاشت.روی بازویو چانه اش را آرام 

 افتاد..._نگاه... اگه دوباره اتفاقی برات می
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برای من؟ بار قبل هم برای من نبود... برای بچه ام 

 بود.

 _بچه امون رفت ن...

_پس یادت نیست خودت چی شدی... من چی 

شدم؟ نگاه الویت کن تویی... مراقب خودت باش... 

 تو...

 یاد..._وقتی دیدمش... نگاهش رو دیدم 

_گفتم بمون تو ماشین، ردش میکردم میرفت، این قد 

سخت بود چشم تو چشم نشدن باهاش؟ فقط دو 

 دقیقه.

 برگشتم سمتش سرش را کمی عقب برد.
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_دست خودم نیست امیرمسعود، میبینم تو باهاش 

 حرف میزنی یا... حالم بد میشه. نمیتونم تحمل کنم.
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ای نکرد. گفت فقط به ج با رفتنم پیش مشاور موافقت

واکنش خای آنی ام، سعی کنم با او صحبت کنم. 

 همین هم انتطار کمی نبود.

 _با نورا تونستی دیروز صحبت کنی؟

ساعت نه شده بود و هنوز سرکار نرفته بود، نمیدانم 

برای صبحانه خوردن با من صبر کرده بود یا 

 نمیخواست برود.

هیچی تغییر نمیکنه. _نورا هیچ وقت نظرش در مورد 

 نمیری دیرت نشده؟
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_نه، جایی قرار دارم میرم اونجا بعد میرم شرکت. 

یعنی چی هیج وقت نظرش عوض نمیشه؟ یعنی 

 میخواد با امیرواال ازدواج کنه.

 _به همچین گزینه ای هم فعال فکر نمیکنه.

 _امیرواال اما خیلی جدی فکر میکنه.

ورد نورا باز باهاش یعنی امیرواال امده بود و در م

 صحبت کرده بود؟

 _خودش گفت؟

 سرش را تکان داد.

_هم خودش هم مامان. ژامبون نخور ضرر داره، من 

 خریدم این رو؟
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خودم خریده بودم. هوس کرده بودم اینترنتی سفارش 

 داده بودم.

 _خوشمزه اس.

بلند شد از روی صندلی خم شد بوسه ای به لبم زد و 

شقاب ژامبون را از روی میز در همان حالت ب

 برداشت.

 _امیرمسعود دوست دارم، زیاد نمیخورم.

اهمیتی به حرفم نداد دوباره برگشت سمتم از روی 

صندلی بلندم کرد، دست انداخت و روی میز نشاندم. 

به چیزی خوردم اما فرصت نداد ببینم چه بود مه 

ریخت. شروع کرد به بوسیدنم.  بوسه اش یکم زیادی 

بلند شد، انگار قصد جدا شدن نداشت. برعکس 

همیشه که وقت میبوسید... کار را به جاهای دیگر 
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ختم میکرد، یا حداقل دست میکشید به بدنم، این کار 

 را هم نمیکرد. فقط بوسید.

باالخره فاصله که گرفت نوک بینیش رو زد به نوک 

 بینیم.

ترس اس_کار اضافی موقوف، باال پایین رفتن موقوف، 

و فیلم ترسناک هم. یه چیز دیگه، به ارایشگر مادر 

 بگو بیاد موهات رو کوتاه کنه، رو اعصابمه.

به موی بلند هرگز قرار نبود رضایت دهد. هوس کرده 

بودم دوباره رنگ کنم اما باید مطمئن میشدم برای 

 ام ضرر نداشته باشد.بچه

ا رقبل از رفتن امیرمسعود گفتم برود و ماهی جون 

 بیاورد پیش من.

 _من میگم تکون نخور، تو مهمون دعوت میکنی؟
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_ماهی جون، امیرمسعود تنهایی نمیتونه بیاد، نمیخوای 

 که من برم خونشون بیارمش.

مثال داشتم تهدیدش میکردم. انگشتش را چند بار 

تکان داد گفت بعدا به حسابم میرسد. به جای 

ند بتواند کوتاه کارایشگر به ذهنم رسید شاید نورا هم 

یا رنگ کند. اما خندید گفت او میکاپ ارتیست است 

نه آرایشگر. اما گفت حاال که  آرایشگر ماهی جون 

قرار است بیاید خانه ی ما او هم می آید برای تغییر 

رنگ موهایش. حتی شماره را گرفت تا در مورد 

 رنگش با آرایشگر صحبت کند.

 م رنگ کنم؟_به نظرتون ضرری نداشته باشه من

_ماسک میزنی عزیزم، بگو بهش یه چیزی باشه بوش 

 اذیتت نکنه.
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شاید گاهی باید بیخیال چیزهایی میشدم، چشم 

میبستم روی بعضی اتفاق ها تا زندگی میتوانست 

جریان خودش را داشته باشد. با نورا روزی که دعوا 

کردم و از او روی برگرداندم فکر نمیکردم دوباره 

ام، بگوید بخندد، داد و بیداد کند. در  بیاید خانه

زندگی هیچ چیز قابل پیش بینی نیست. این یک 

 حقیقت محض است.

آرایشگر بیچاره را خسته کرده بودیم.... نه تنها من و 

نورا  بلکه موهای ماهی جون را هم رنگ کرد. هرچند 

در طول رنگ کردن موهای آنها من در اتاق بودم تا 

ند. در آن فاصله با امیرمسعود رنگ مواد اذیتم نک

 صحبت کردم و کمی خوابیدم.
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ماهی جون در اتاقم خواب بود، رنگ موهایم تازه 

 تمام شده بود و نورا داشت آرایشم میکرد.

_دست اون شوهر بد اخالقت رو بگیر من که اینقدر 

 زحمت کشیدم شام برین بیرون.

اما تعداد ما خیلی این کار را نمیکردیم. نمیدانم چرا... 

 شب ها یا روزهایی که بیرون رفته باشیم کم بود.
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به امیرمسعود پیام دادم شام را بیرون بخوریم؟ در 

 وشیگ حوصله بی". امخستهجوابم فقط نوشته بود "

  .کردم پرت مبل روی را ام

  _چیشد پاچه گرفت؟

  _نه گفت خسته اس. ول کن دیگه رژ نزن.



 

Romanzo_o 2452 

بداخالقت رو. االن ماهی  _تو ول کن اون شوهر

  جون رو هم بیدار میکنم. سه تایی میریم.

آرایشم که تمام شد از جایش بلند شد با گفتن "ماهی 

جون با این سن و سالش از شوهر تو پایه تره". 

حرفش کمی ... نه خیلی بیشتر درست بود. چراغ 

گوشی چشمک میزد دوباره دستم گرفتم پیام فرستاده 

باید مناسبتی میبود برای این رفتن؟ بود "خبریه؟" 

جواب ندادم. نورا بود که داد میزد از باال ماهی جون 

   پایه است و من لباس بپوشم.

ماشین نداشتیم، نورا برایمان ماشین گرفت. بیخبر که 

نمیشد بروم باید میگفتم خانه نیستم. یک پیام دیگر 

  فرستاده بود...

 ".آمده باش میام دنبالت 9_"ساعت 
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خواستم جوابش را با کمی دلخوری بدهم... اما همین 

که از جواب ندادنم حس کرده بود ناراحت شده ام و 

 گفته بود برویم... باعث شد این کار را نکنم.

_"با ماهی جون و نورا شام میریم بیرون تو برگرد 

استراحت کن، سعی میکنم دیر نیام. برای خودت شام 

 بگیر".

ام تماس گرفت تا بداند کجا جواب پیامخیلی زود در 

میرویم. اصال چه خبر است که یکهو برای شام 

  میرویم بیرون.

 _خبری نیست همینجوری.

_همینجوری به من پیشنهاد میدی همینجوری هم 

  میرین بیرون سه تایی؟

 _چه اشکالی داره امیرمسعود.
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  _گفتم که میام دنبالت.

  بریم نه نیاوردم همین._خسته بودی نورا گفت باهم 

  _چجوری میرین؟

 _با ماشین.

 _ماشین کی؟

 _امیرمسعود نگران...

  _رسیدین آدرس بفرست میام دنبالتون.

  _مگه خسته نیستی؟

نورا در ماشین را باز کرد و گفت نگه دارم تا کمک 

  کند ماهی جون بنشیند.

 _قبل اینکه تو به گه خوردن بندازیم خسته بودم.

  _امیرمسعود ...
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  _برو ، مراقب باش. آدرس یادت نره.

نمیخواستم اذیتش کنم اما لجبازی اش را هم 

 میشناختم. تا خودش نمی آمد بیخیال نمیشد.

 شتربی. بود جالب اما بود شلوغ بود، جالبی رستوران 

  .بود آمده خوشش جون ماهی من از

_باید بیشتر بیایم. حس میکنم امیرمسعود از 

 سرنگرانیش خیلی من رو تو خونه حبس کرده.

نورا: واال ماهی جون داره با زنش هم همین کار رو 

  میکنه. شما یه چیزی بگو نصیحتی حرفی...

ماه جون با تعجب پرسید امیرمسعود به من اجازه 

نمیدهد بیرون بروم؟! بیچاره امیرمسعود اگر این 

  حرف را میشنید...
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  نکن. _شما به حرف نورا توجه

  _برام همیشه تفاوت بین شما دوتا جالب بوده.

_من وحشی بزرگ شدم... نگاه هم بهش برنخوره تو 

 سری خور!

 _نگاه آرومه، تو پرشور!

 میگن کلمات جادو میکنن، دقیقا همین بود!

_شاید تو شرایط متفاوتی بزرگ شدیم بخاطر اون 

  باشه.

  _شاید...

مت کنه باید یکم زودتر نورا: خدا خانم جون رو رح

همت میکرد من و نگاه رو هم میبرد پیش خودش. 

  شاید خیلی چیزها این نبود نه نگاه؟



 

Romanzo_o 2457 

  چی شده بود نورا این رو میگفت؟

 _اینطور حس میکنی؟

 _آره. زن اون مفنگی نمیش...

 _نورا زنده نیست اینطوری نگو.

_میبینی ماهی جون؟ کم مونده بود یارو یه بار 

بکشتش. فرق من و نگاه اینه من میتونم فحش بدم 

 برام فرقی نداره مرده و زنده اش ، اون نه!

_اومدیم حال و هوامون عوض شه. به ماهی جون هم 

  انرژی منفی ندیم.

_باشه بابا کجا موندن؟ اینجا همه چیزش خوبه جز 

  همین سرویسشون. شلوغه همیشه ی خدا.

  .ماهی: عجله ای نداریم عزیزم
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  _اذیت که نمیشین راحتین؟

  راحتم من عزیزم.

به قول نورا آنقدر سرویسشان تاخیر داشت که 

امیرمسعود قبل از آوردن غذایمان رسید. وقتی گفتم 

هنوز شاممان را نخورده ایم گفت در ماشین منتظر 

  میماند اما نمیشد... گفتم بیاید پیشمان.

 نصف شب_بخوایم برای شوهر توام سفارش بدیم 

  میشه.

  _از غذای من میخوره. زیاد سفارش دادیم.

با دیدنش که داشت میومد سمت میز ما لبخندی زدم. 

واقعا خسته به نظر میرسید اما چند برابر جذاب بود 

 که تر نزدیک اما کرد اطراف  تو چشم من. نگاهی به

  .کرد مکث من صورت روی شد
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 _چرا نخوردین شامتون رو؟

  همین االن آوردن. نورا: چون

  _بشین. مادر خوبین شما؟

  _خیلی خوبم عزیزم.

 نگاهی دیگه ای به من کرد.

_خبریه؟ چیزی رو جشن گرفتین؟ این همه همگی 

  آرا ویرا کردین؟

_اوه آرا ویرای اصلی رو باید وقتی زنت روسریش 

  رو برداشت ببینی.

کنجکاو روی روسری ام را نگاه کرد. انگار که 

  میتوانست چیزی ببیند.

  _صورتت خسته اس.
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_خودمم خسته ام. زنم دلش میخواست بیرون بیاد. 

  نگو به مناسبت آرا ویرای جدیدشه.

آراویرا! تازه یاد گرفته بود. امیرمسعود را نمیشناختم یا 

حتی از شغلش خبری نداشتم فکر میکردم فردی 

 بینهایت متعصب و حساس است.

  _بد شده؟

  : خونواده اینجا نشسته استغفراهلل.نورا

  _چقدر هم که تو ...

سریع دستم را گذاشتم روی پایش تا جمله اش را 

  تمام نکند.
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 نگاهی به من کرد و حرفش را ادامه نداد.
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یک بشقاب اضافه خواستیم تا غذایم را امیرمسعود 

دهد اما خیلی طول نصف کنم، گفت سفارش می

 میکشید.

 من زیاده. _برای

 نگاهی به بشقابم کرد و گفت مطمئنی؟!

 _یعنی چی؟

لبخندی زد و یکی از کارکنان رستوران را صدا زد و 

 سفارش داد.

 _چرا امیرمسعود سیر نمیشدی؟

 _نه خیلی گرسنه ام. بخور تو راحت باش.

وقتی چیزی ته بشقابم نمانده بود متوجه شدم 

غذایم اینقدر نبود منظورش از مطمئنی چه بود. قبال 
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واقعا گرسنه بودم، یا به قول ماهی جون داشتم برای 

 دو نفر غذا میخوردم.

اول نورا را  رساندیم و بعد ماهی جون را. در حیاط 

خانه اشان منتظر ماندم تا امیرمسعود برگردد. داخل 

 نرفتم...

هنوز هم حیاط این خانه را دوست داشتم... خیلی 

یبا و دوست داشتنی و آرامش زیاد. برایم آنقدر ز

 بخش بود که حد و اندازه نداشت.

 _بریم ببینم چیکار کردی!

برگشتم سمتش، خیلی خسته بود، چشم هایش خمار 

 شده بود. گفتم من رانندگی کنم اما قبول نکرده بود. 

 _چی رو؟
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_زیر اون روسری چه خبره بخاطرش یه ضیافت 

 گرفتین.

 دور بازویش حلقه کردم.به سمتش رفتم و دستم را 

 _ضیافت نبود. اما خب... خوشگل شده.

 _ضررنداشت برات؟

 _ماسک زدم. موهام کوتاه زیاد طول نکشید.

تا در حیاط را بست روسری من را از سرم کشید. 

چشم هایش را ریز کرد با دقت نگاه کرد. نور چراغها 

اجازه نمیداد دقیق ببیند. همانطور خیره به موهایم 

 تم را کشید و تا داخل خانه برد.دس

نگهم داشت کمی موهایم را و کمی صورتم را نگاه 

 کرد. دست برد الی موهایم.
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 _بهت میاد.

 _مرسی.

 _به دل من نمیاد.

 شوقم به ثانیه نرسیده پرکشید. 

_اینقدر خوشگل میکنی، حواست هم نیست این منم 

 باید به خودم زور بیارم کاریت نداشته باشم.

 _خودت گفتی موهام رو کوتاه کنم.

 _گه خوردم، خوبه؟

خندیدم کمی جلو رفتم و دستم را حلقه کردم دور 

گردنش. بغلم کرد صورتش را شانه ام مالید و شروع 

 کرد به ریز ریز بوسیدن گردنم.
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تا خوابش ببرد، یک سره غر زد، کی آن بچه از بدن 

ان هم من بیرون می آید. خودش حساب کتاب میکرد 

نه با تعداد ماه ها با تعداد روزهایش... و میگفت 

طاقت ندارد. اما انقدر خسته بود که خیلی سریع 

 خوابش برد.
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گذشت یا روزهای بارداری گاهی خوب و شیرین می

گاهی سخت و حوصله سر بر. نورا و آرمان ساعت 

های زیادی را پیش من بودند. خیلی وقت ها خونه ی 

دند و امیرواالیی که انگار این من بودم که مانما می

باید میپذیرفتم وارد زندگیمان شده است... این بار در 

شکلی دیگر نه به عنوان برادر همسرم. خانه ی ما می 

آمد. امیرمسعود حساسیت های قبلی یا واکنش های 
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قبلی را با دیدنش نشان نمیداد. نه اینکه برادرانه 

د.، ابدا اما حداقل از خانه بخواهد او را به آغوش بکش

راندش و همین برای ماهی جون هم دلخوش نمی

  کننده بود...

چیزی تا زایمانم نمانده بود... هرچه دکتر به من 

سفارش میکرد امیرمسعود دو سه برابرش میکرد و به 

بقیه میگفت... در ماه آخر دیگر اولتیماتوم داده بود به 

سی پیشم باشد... هیچ عنوان تنها نمانم و حتما ک

ساعتی مراقبم بودند. هرکدام کاری داشت با دیگری 

هماهنگ میکرد که پیش من باشد. بیشتر اوقاتم را با 

نورا و ماهی جون بودم. نورا که جاهای مختلف خانه 

برایش حکم لوکیشن برای فیلم برداری هایش را 

داشت بیشتر پیشم بود... جالب بود که دیگر بحث 
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رمسعود هم نبود... مخاطب هایش به رقابتش با امی

حدی زیاد شده بودکه دیگر تبلیغات میلیونی 

میگرفت. با خیال راحت همه را خرج میکرد. حاال هم 

میگفت میخواهد برود سفر... متوجه بودم میخواهد با 

امیرواال برود... امیرمسعود میگفت نمیتوانم جلویش را 

 وران نچو  بگیرم پس بهتر است دخالت بیجا نکنم.

 انجام را میداند صالح خودش که کاری است قرار

 نظر هم امیرمسعود با هم آرمان... نبود هم دروغ. دهد

 مگر اما...  کیست با میدانیم االن حداقل میگفت... بود

 !بیاورم؟ طاقت میتوانستم

 _چی میخونی؟

  _کتاب!

  _چشم بسته غیب گفتی...
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ببینه _در مورد طراحی زحمت کشیدی. شوهرت 

 ترورم میکنه.

  لبخندی به روش زدم.

 _نوش جان.

 _جانم آبجی خانم؟

 _هومم؟

 _چشم هات میگن میخوای یه چیزی بگی.

 _اینقدر مشخصه؟

  _میشناسمت...

خواب عباس را دیده بودم... نمیدانم چرا اما کنجکاو 

شده بودم خبری بگیرم ببینم در چه حالی هستند. به 

نگفتم... میدانستم مخالفت میکند. نورا امیرمسعود 
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بدتر از امیرمسعود برای همین تنها گزینه ی باقی 

 مانده برایم آرمان بود.

 _بیخیال.

 _چرا؟

_همینجوری از آدم بی خیر ... نه آدمی که ضرر نداره 

  باید گذشت بیخیالش شد.

_فقط ذهنم درگیر شد یکم... اگه واقعا پدری میکرد 

  االن...

_اگه واقعا پدری میکرد خیلی چیزها میشد میدونم. 

اما نیست نشد بهش فکر نکن آبجی... چیزی نمونده 

بچه ات بیاد. فکر کن میتونی کتکش بزنی؟ بکشیش 

 از خونه پرتش کنی؟ ولش کنی بری به امون خدا...
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  جمله ی آخر را با بغض گفت.

_معلومه که نه... پس الزم نیست حتی به همچین آدم 

  هایی فکر کنیم...

هایی این شامل پدر خودش هم میشد... پدری که آدم

  لحظه ی آخری خودش نخواست برود به دنبالش...

  _اسم چی شد؟

  _اختالف داریم.

امیرمسعود جوری میگفت دختر میخواهد که واقعا من 

هم قانع شده بودم بچه امان دختر است... اما روزی 

ی ماست جوری من را که دکتر گفت خالف تصورها

چپ چپ نگاه کرد که انگار من باعث شده ام. و 

بدتراز آن میگفت حاال که دختر نیست اسمش را من 

  انتخاب میکنم.
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  _میدونم میره آخرسر کار خودش رو میکنه.

  _اسم خوبیه. به اسم توام میاد.

 _چون دوتاشون هم با نون شروع میشه؟

  _آره.

بپرسم... امیرمسعود میگه  _میخوام یه سوال دیگه

 نپرس اما طاقت هم نمیارم بیشتر از این...

 _تموم شد...

امیرمسعود گفته بود آرمان بعدا آن دختر را راضی 

کرده بود و مدتی هم در ارتباط بودند اما گفته بود 

چیزی به روی آرمان نیاورم. اما رفتارهای اخیرش 

  باعث میشد نتوانم دیگر سکوت کنم.
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من خوشش میاد اما پول ندارم... اونقدری که اون _از 

  میخواد ندارم. الویت براش پوله تا خوشش اومدن.

  _نمیدونم چی بگم.

_هیچی... ماهم یه نمونه اش رو داریم تو خونه... 

 خوب میدونم قرارنیست تغییر کنه.

 _نورا؟

 سرش را دوبار تکان داد.

میکرد؟  _امیرواال پول نداشت اصال نورا نگاهش

میدونی قضیه ما چجوری بود... من عابد بودم اون 

 نورا!

  با آوردن اسم عابد لبخندی زدم.

  _خیلی پسرخوبیه.
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  _کی اونوقت؟

 برگشتم عقب.

 _کی برگشتی؟

_به موقع... دقیقا وقتی که زنم جلوی چشمم از یه 

  مرد دیگه تعریف میکنه.

ام قدم برداشتن براز جام بلند شدم... یکم بلند شدن و 

  زمان میبرد.

  _خوش اومدی.

  _این از یادم نمیبره از یه مرد تعریف کردی.

آرمان کتاب و لیوان آبمیوه اش را برداشت و گفت 

  ".الفرار من"
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خواستم گونه اش را ببوسم همینطوری همقدم 

نمیرسید کمی هم سرش را عقب داد و سختتر کرد 

  کار را برایم.

 بود؟_مرده کی 

  _داشتیم در مورد عابد صحبت میکردیم.

چینی به پیشانی اش داد تا به یاد بیاورد عابد کیست. 

باال بردن تک ابرویش یعنی فهمید چه کسی را 

میگویم. پسر مردی که مادرش عاشقش بود... مطمئن 

 بودم برای او این تعریف را داشت.

_هرچند خوشم نمیاد از هیچ مردی تعریف کنی... 

گاه چطور میتونی یه پسر برام بیاری؟ کم حسادت ن

  میکنم بهت اینم اضافه شد.
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قرار بود من به دخترمان حسادت کنم... اما تقدیر چیز 

  دیگری را رقم زد برایمان.

_بیشتر از من عاشقشی میدونم. بعدشم امیرمسعود 

 لطفا اینقدر نگو میشنوه.

شازده بیاد قرار چی _هیچی نشده روزگارمون اینه. 

  بشه.

  خم شد محکم گونه ام را بوسید.

_میدونسی ماهی جون هم مثل تو دوست داشته نوه 

  اش دختر باشه.

  _بعد دوتا لندهور حق داره.
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از اینکه خودش و امیرواال را لندهور خزاب کرد خنده 

ام گرفت... حتی خیلی شدید به حدی که دردم شروع 

  روز دیگر باشد...شد... قرار بود دو 

با اولین آخم سریع بلندم کرد و به سمت ماشینش 

  برد.

ساکی که آماده کرده بودیم بیش از یک هفته بود در 

 ماشین بود. نیازی نبود به کسی چیزی را خبر دهد.

سم را تنظیم کنم. درد داشتم واقعا به حد نف میگفت 

 وحشتناکی... نباید بیهوش میشدم.

ت نفس بکش... چیزی نمونده االن _نگاه... درس

  رسیدیم.

با دکتر تماس گرفت... بعد با آرمان گفت به همه خبر 

 بدهد...
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پسرمان آمد... هرچند برای داشتنش دردی را متحمل 

شدم که حتی تصورش را هم نمیکردم. اما تا در 

آغوش گرفتمش همه چیز پر کشید... به ثانیه ای 

  بود... معصوم بود.نرسیده پر کشید و رفت. زیبا 

امیرمسعود پیشانی ام را بوسید... در چشم هایم زل زد 

 و گفت "دوست دارم"!

  _وای وای چقدر نازه چقدر شبیه منه.

نورا بود که با اولتیماتوم امیرمسعود با فاصله داشت 

نگاهش میکرد قربان صدقه اش میرفت ... اینها به کنار 

  شبیه به خودش میدانست.

 هدیه  ی ماهی جون غیرقابل وصف بود.خوشحال

 آورده پسرمان و من برای بهایی گران نهایت بی های

  ...بود
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امیرواال هم دست کمی نداشت... نمیدانم از قبل آن 

همه اسباب بازی و بادکنک را خریده بود یا در راه... 

اصال چرا آورده بود بیمارستان. آرمانم... چشم هایش 

گریه ی خوشحالی بود. امیرمسعود پر از اشک بود... 

  بغلش کرده بود و گفته بود باید بخندد نه گریه!

سرکار نمیرفت... یک هفته مرخصی برای خودش رد 

کرده بود. شوخی میکرد... میگفت میخواهد به 

پسرمان بفهماند جایگاهشان یکی نیست از االن 

حواسش باشد... برق چشم هایش وقتی نگاهش 

نادیده گرفت اما زبانش چیز دیگری میکرد را نمیشد 

میگفت... امیرمسعود بود دیگر، کی زبان و قلبش یکی 

 شده بود!
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این بار ماهی جون بود که میگفت باید جشن بگیریم. 

به هیچ عنوان هم نظرش تغییر نمیکرد. دوست داشت 

در خانه ی او باشد... اما من... چرا دلم با آن مادر و 

 دختر صاف نمیشد؟!

  شد فکرهات رو کردی؟_چی 

 _تو موافقی؟

 _مخالفتت با جشن یا خونه ی مادر بودن؟

  _هیچ کدوم.

با انگشت اشاره ام به لب هام زد و گفت قیافه ام شبیه 

  هیچ کدوم بودن نیست.

  _بگیریم... جشن رو.
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دستم را گرفت و بوسید. هنوز در اتاق ما بود... 

از  بودیم. بیشتر برایش یک اتاق بی نظیر آماده کرده

من نورا بود که ذوقش را داشت. میگفت هرچه که 

خودمان نداشته ایم و ندیده ایم این بچه باید داشته 

  باشد...

حتی چند خرید از سایت ها خارجی کرد... خدا 

میدانست چطور حل و فصل اشان کرد تا برسد 

دستمان. امیرمسعود به زبان نه اما عمال حمایتش 

  میکرد.

 ن جشن برای توام هست نه فقط نویان..._ای

در این یک هفته ای که نویان پیش ما بود... اولین بار 

بود اسمش را به زبان می آورد... برای اون هم شاید 
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عجیب بود. هرچند شناسنامه اش را با افتخار نشانم 

  داده بود چون اسم انتخابی خودش بود.

تو داری _میدونم. منم دوست دارم. حالمم خوبه. 

  زیادی لوسم میکنی.

  تیغه ی بینی اش را روی گونه ام گذاشت.

  _برای من لوس شو... تا ابد...

صدای باد شکم نویان از داخل پوشکش باعث خنده 

  ی هردویمان شد...

  _بگو دایی ببینم... زود باش بگو...

نورا: آرمان خفه اش کردی. دست بکش از این همه 

  احمق بودن.
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ان سریع دست هایش را روی گوش های نویان آرم

  گذاشت.

_مثل خاله ات نشی ها. من و مامانت رو الگو قرار 

 بده.

  امیرمسعود نگاه تاسف باری به هردو کرد و گفت.

 _اینها از اول همینطوری بودن؟

امیرمسعود به سمتشان رفت و نویان را در آغوش 

آمد... آن ها کشید... چقدر پدر بودن به مرد من می 

در حال سر و کله زدن بودند و من با احساسی 

آرامش بخش تماشایشان میکردم. و شاید برای اولین 

بار بود در زندگی ام معنا و مفهوم واقعی خانواده را 

  درک میکردم... اینقدر عمیق حسش میکردم...

 کاش مادرم و ناهید هم این روزها را میدیدند...
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یگفتم خودش برای من هم خرید برای جشن به نورا م

کند اما اصرار میکرد باید باشم و پرو کنم. نمیتوانستم 

نویان را به کسی بسپارم... بعد از ماه ها مصاحبه های 

افسانه ای امیرمسعود باالخره پرستاری استخدام کرده 

بود. در واقع از دو ماه زودتر... و برای اینکه کامال از 

لو حقوق دو ماه را داده هرنظر مناسب به او جلو ج

بود تا جای دیگری مشغول به کار نشود. واقعا هم 

کارش خوب بود اما من نمیتوانستم دست خودم 

نبود... یک ترس اغراق شده بود شاید... با توجه به 

واکنش اطرافیان حس میکردم ترسم کمی با اغراق 

  است.
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 _نورا یه دست لباس فقط.

  _نیای نمیخرم.

 _نویان رو چیکار کنم؟

 _کوری نمیبینی پرستارش رو؟

 آروم دوباره تکرار کردم میترسم فقط با او باشد...

_فقط باید برای اینکه با شوهرت تنهاش بذاری 

  بترسی نه بچه ات.

  _نورا!

  _باشه بابا. من میمونم با شوهرت برو بخر.
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ایتا با نهبه سلقه ی او بیشتر از خودم اطمینان داشتم... 

آوردن ماهی جون به خانه ی ما و دستور اکید به 

آرمان دادن که چشم از نویان و پرستار برندارد من را 

  کشان کشان برد.

 _همین خوبه دیگه بخریم؟

_نگاه تو رو خدا مثل دیوونه ها نباش، فکر میکنی 

 امیرمسعود چقدر تحمل کنه؟!

 _منظورت چیه؟

 زت رو بکشه؟_فکر میکنی تا آخر عمر نا

 تا آخر عمر نازم را بکشد؟ مگر من چکار میکردم؟

  _منظورت چیه؟
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_ببین قرار نیست برای نویان اتفاقی بیفته. این 

فکرهای دیوونه و وسواسی رو بذار کنار. بزرگ هم 

بشه میخوای این کار رو باهاش بکنی؟ با کی میری؟ 

چرا میری. نباید بری؟ فکر میکنی تا کی حرفت رو 

وش بده. اون به کنار، امیرمسعود تا کی طرف تو رو گ

  بگیره؟ این تویی که کارهات غیرمعقوله نه اونها!

با همه ی قدرت خودم رو کنترل کردم تا داد نزنم و 

تنها به خانه برنگردم.کار من غلط و اشتباه بود... اما 

این راهش نبود برای گفتن... چرا همیشه ی خدا 

  اینکار را میکرد؟!

با قیافه ای آویزان برگشتیم خانه. فهمیده بود که 

ناراحت شده ام اما به روی مبارک نمی آورد. به 
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لباسی که گفت همین خوب است... بی درنگ 

  خریدمش و برگشتیم...

امیرمسعود برگشته بود... نمیدانم حس میکردم من 

بهانه ام بخاطر نویان طاقت نمی آورد و زود 

  برمیگردد.

ن که نویان را در آغوش او دیدم احساس اما همی

 راحتی کردم.

 آرمان: خرید کردین؟

  نورا: آره باالخره!

امیرمسعود مشکوک پرسید چیزی شده است اما فقط 

گفتم میروم دستهایم را بشورم وبرگردم. اما او بود که 

  نویان به بغل به سراغم
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 آمد.

در _امیرمسعود جلوتر نیارش بذار لباسهام رو هم 

  بیارم خورده به این ور اون ور مریض میشه.

 _چی شده؟

 _چی چیشده؟

  _خودتی نگاه خانم.

  _هیچی مثل همیشه.

 _بحثتون شد؟

  _آره.

 _بخاطر سفر رفتنشون؟

 نویان بین دست های من و اون کمی رو هوا موند.

 _دارن میرن سفر؟
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 _پس موضوع این نبوده!

  _کی میخوان برن؟ کجا؟

 _بشین بگو چرا بحثتون شد؟

_هیچی جواب بده امیرمسعود، این دیگه چه 

 وعضشه... داره میشه یه سال ک...

_میرن میخواد ازش خواستگاری کنه!این دفعه مطمئنه 

 جواب مثبت میگیره.

  باز این سفر درست نبود...

 _چرا دعوا کردین؟

_دعوا نکردیم. نگران نویان بودم یکم غر زد سرم 

  تیم.برگش

 _سخته باور کنی؟
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 _چی رو؟

_که به اندازه ی کافی خوب میشناسمت که این 

 حرفها رو باور نکنم.

  _نویان رو بخوابونم بعد صحبت میکنیم.

  چه میگفتم؟ خواهرم بهم گفت ... خواهر خودم...

امیرمسعود رفته بود پیش بقیه... خوابیدن نویان را 

نیم ساعت بود  بهانه کرده بودم. وگرنه بیش از

  خوابش برده بود.
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همه رفته بودند، نویان خواب بود. امیرمسعود کتاب 

به دست روی صندلی بود... میدانستم منتظر من است. 

میخواست بداند داستان چیست؟! لباس خوابم را 
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پوشیدم به سمتش رفتم. دلم برایش تنگ شده بود. 

کند. میدانستم مراعات وضعیت جسمی من را می 

ی کافی احساس آمادگی خودم هم به اندازه

  نمیکردم...

 _نمیخوابی؟

  .بخواب بعد بزنیم حرف  _چرا.

کتابش را گرفتم و روی میز گذاشتم آرام روی پایش 

  نشستم. دستش را دور کمرم گذاشت.

_میگه خیلی دارم در مورد نویان حساسیت خرج 

  ده...بمیکنه... بزرگ بشه قرار نیست به حرفم گوش 

  _سر همین دعوا کردین؟

  _دعوا نکردیم. مثل همیشه حرفهاش رو زد و تمام.
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 _نمیشناسی خواهر دیونه ات رو...

حقیقتا این بار از درست بودن حرفهاش ترسیده 

بودم... از اینکه باعث شوم روزی نویان من را دوست 

  نداشته باشد از این ترسیده بودم.

 ری داد با انگشت هایش.ام را گرفت و فشاآرام چانه

  _تو ذهنت جواب نده. به خودم بگو.

  _میترسم حرفهاش درست باشه.

 _چقدر امکان داره؟

  _چی؟

_تو رو نخواد...حرفت رو گوش نده... نمیبینی باباش 

 گوسفند قربونی شده است جلوت.
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_من میترسم امیرمسعود... فقط نویان نیست... من از 

  ...اینکه تنهام بذارین.. همتون

بغض و لرزش شدید چانه و دهانم اجازه نداد تا 

  بتوانم جمله را کامل کنم.

بغلم کرد... سرم را در قفسه ی سینه اش پنهان کردم 

  و آرام بی آنکه صدایی داشته باشد اشک ریختم.

  .نگاه دیگه بسه_ 

سرم را کنار کشیدم و با دستم زیر چشم هایم را پاک 

  کردم.

  به دست و صورتم بزنم._بخواب من یه آبی 

از روی پایش که بلند شدم او هم بلند شد و دستم را 

  گرفت.
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_من و تو نمیذاریم مشکلی تو زندگیمون پیش بیاد. 

یه جا تو من رو یه جا من تو رو نگه میدارم تا درست 

بزرگ کنیم پسرمون رو. در مورد بچه ی ما قرار 

  نیست کسی تصمیم بگیره.

  _اگه...

داره. تو مهربون ترین آدمی هستی که من _اگه ای ن

میشناسم... بچه ای که تو بزرگش کنی...هیچ مشکلی 

  براش پیش نمیاد.

  دستم را محکم روی گونه ام کشیدم.

  _میرم پیش مشاور اگه اذیتش کردم آره؟

 _تو؟ بیا اینجا ببینم.

 دوباره بغلم کرد.



 

Romanzo_o 2495 

  _تو اذیت کردن بلدی؟

میگفت... اما باید یاد  میدانستم برای آرام کردن من

میگرفتم... من اصال بلد نبودم مادر باشم...مگر چقدر 

با مادرم زندگی کرده بودم. اما هیچ کس مادر بودن را 

بلد نبود؟ میشد یاد گرفت؟ میتوانستم بخوانم، حتما 

کلی کتاب و مقاله بود در موردش. تصمیم و قرارم 

جشن  قطعی بود... فقط اگر باید تا تمام شدن این

  صبر به خرج میدادم.

زیباترین صحنه ای بودکه در زندگی شاید میشد 

شاهدش باشم... تازه به صدای "پیش پیش"گفتن 

کسی چشم باز کرده بودم. امیرمسعود بود و نویان در 

بغلش... چشمم به دست های کوچکش افتاد که به 

موهای قفسه ی سینه ی امیرمسعود چنگ انداخته بود 
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طور نگهش داشته بود فقط آرام گهواره و او هم همان

  ای تکانش میداد تا بخوابد.

  _گرسنه اشه.

  _شیر من رو دوست نداره.

خودم را باال کشیدم به تخت تکیه دادم و دست جلو 

  .بکشم آغوش به را نویان بردم تا

  _نگاه زیادی ساکت نیست؟

 _یعنی چی؟

ید ا_میترسم مثل تو آروم و مظلوم باشه. اون موقع ب

  مراقبش باشم.

آرام با دستش روی گونه اش را نوازش کرد. این وجه 

  از امیرمسعود واقعا دیدنی بود.
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  _اما من حواسم به هردوتون هست.

شقیقه ام را بوسید و کنارمان دراز کشید... در حال 

نگاه به ما دوباره خوابش برد.نویان به خواب رفته را 

  فتم.هم کنارش گذاشتم و به سمت حمام ر

لباس نویان خیلی زیبا بود. انتخاب نورا بود...خاله ی 

واقعا خوبی برای نویان بود...کامال میدیدم چقدر 

دوستش دارد. کلی برای تزئینات خانه ی ماهی جون 

هم زحمت کشیده بود. گوشی هم از دستش نمی 

افتاد. دائما در حال عکاسی بود. امیرمسعود چندبار با 

عکس نویان را جایی به  تاکید گفت حق ندارد

  اشتراک بگذارد.

 _آرمان گذاشته پیجش!
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_آرمان چهارتا دوست خل و چلش دنبال کردن. تو 

  رو هرچی خل و چل تو ایرانه دنبال میکنن.

_آخرش از حسادت سکته میکنی خواهر من بیوه 

  میشه.

 _نورا!

  _بازراجب شوهر این شوهرذلیل یه چیز گفتیم.

ت بودند. کلی مهمان از مشهد مهمون های زیادی دعو

آمده بودند حتی آنهایی که نتوانسته بودند برای 

عروسیمان بیایند... باز مثل بار قبل من کسی را 

نداشتم... نورا بود و آرمان. خودم به آقا فرهاد و 

همسرش نگفتم...میدانستم هردو طرف معذب 

میشوند.اما با موافقت امیرمسعود همکارهایمان را هم 

کردیم... کتایون با اکباتان آمد... حس کردم دعوت 
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رابطه اشان را که اینطور دارند علنی میکنند نیتی به 

ازدواج دارند اما خبر مهاجرت کردن کتایون را در 

مهمانی شنیدم. پرسیدم تنها و او گفت تنها... به قول 

امیرمسعود قرار نبود همه یک شکل زندگی کنند 

بود. دایی و زندایی انتخاب های هرکس هم متفاوت 

امیرمسعود اجازه نمیدادند کسی به نویان حتی دست 

بزند. ایستاده بودند باالی سرش و میگفتند به بچه ی 

تازه به دنیا امده نباید دست زد ، نباید بوسیدش 

  مریض میشود.

 _خسته شدی؟

 _یکم.

  _خوشگل هم شدی... سعی کن خسته نشی.

  لبخندی به لحن معنی دارش زدم...
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پرستار نویان شب همراهمان بود، به خانه هم که 

رسیدیم امیرمسعود نویان به خواب رفته را به دست 

او سپرد و دست من را کشید. داخل اتاق که رفتم 

شانه ام را گرفت و به عقب کشید من را به دیوار 

 تکیه داد و خودش در اتاق را قفل کرد.

 _کجا؟

چشم هایش میگفت خسته با لبخندی گفتم هیچ جا! 

است اما میدانستم بعد از این همه صبری که خرج 

کرده بود امشب قرار نبود بیخیال چیزی شود، حتی 

اگر خیلی خسته بود. گره روسری ام را باز کرد و آرام 

کشید و انداخت روی زمین... همانطور با چشم های 

 خمارش نگاهم کرد. دستش را روی گونه ام گذاشت.
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 این همه خوشگلیت چیکار کنم؟_من با 

لب پایینم را با زبانم تر کرد و گاز کوچکی زدم به 

لبم. با انگشت شصتش چانه ام را گرفت و لبم را از 

الی دندانم بیرونم کشید. نوک بینی اش را روی بینی 

ام گذاشت، نفسش به پوستم میخورد... کامل حسش 

 امیکردم... میخواستم پیش قدم شوم و ببوسمش ام

صبر کردم... چشم هایم را بستم و خیلی طول نکشید 

که گرمی لب هایش را حس کردم. کمی که بوسید 

 جدا شد.

 _دلم میخواد...

چشم هایم را باز کردم. دست برد و زیپ لباسم را باز 

 کرد. 

 _ببرمت اولین جایی که باهم بودیم.
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در پیک نیکی رفته بودیم. لباسم را از تنم بیرون کشید 

روی زمین انداخت. بلندم کرد و دستهایش را زیر  و

باسنم بهم گره زد. دست کنار گردنش گذاشتم و جلو 

رفتم تا ببوسمش. خیلی زود روی تختم گذاشتم، آرام 

آرام شروع کرد دکمه ی بلوزش را باز کردن. رویم که 

نیم خیز شد... با یکی از لبخندهای نادرش گفت 

 'دیگه آزادیم نه؟'

نطور که برنامه ریزی کرده بود سفرش را با نورا هما

امیرواال رفت. گویا امیرواال خواستگاری کرده بود و او 

هم قبول کرده بود. عکس انگشترش را برایم فرستاد. 

خیلی زیبا بود. نمیدانم با چه لحنی این را به 

امیرمسعود گفتم مه دو روز بعد برایم هدیه گرفته بود 

ی مه برای نویان گرفته آن هم یک انگشتر. در جشن
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بودیم انقدر هدیه های مختلف که بخشی جواهر و 

طال بودند گرفته بودم نه نیازی به جیزی داشتم نه 

عالقه ای اما خب حس کرده بود ته دل دوست دارم 

 داشته باشمش.

 _ امیرواال قبل رفتن یه پیشنهاد داد.

 _به تو؟

 سرش را تکان داد.

 _چی؟

 خونه رو بهم وصل کنیم._حیاط این دوتا 

 _چرا؟

خیلی ناخودآگاه پرسیدم چرا، چون برایم عجیب آمد 

 چیزی که گفت.
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_نویان یکم بزرگتر بشه فضای بیشتری داره برای 

 بازی.

 بهانه بود تا دلیل.

 _امیرمسعود...

نگاهم کرد تا ادامه بدهم اما نمیدانستم دقیق چطور 

کرد سکوت یباید بپرسم. داشت با نیوان بازی م

 طوالنی ام باعث شد نگاهش را به من بدهد.

 _بگو.

 _من تو رو از ماهی جون جدا کردم؟

 _من این رو گفتم نگاه؟ فقط پیشنهاد ام...

 _دارم میپرسم.

 _معلومه که نه.
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من برای ماهی جون آن اوایل 'دخترجوان' بودم... 

 .نکند االن کسی بودم که پسر او را از او گرفته باشم

_مادر بیشتر روز اینجا پیش خودت و نویانه. منم 

سرکار. کسی رو از کسی نگرفتی فکرهای چرت 

 نکن. کجا موند پرستارش؟

 _کجا میریم؟

 _بیرون.

نگذاشته بود صبحانه بخورم. گفت برویم بیرون اما 

پرستار نویان دیر کرده بود. گاهی شب ها پیشمان می 

بودم به انتخاب ماند گاهی هم میرفت. گذاشته 

خودش تا اذیت نشود. امیرمسعود ترجیح میداد که 

دائما خانه بماند... اما پیدا کردن همچین آدمی واقعا 
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سخت بود. هرکسی برای خودش زندگی و خانواده 

 ای داشت.

بیشتر مواقع خودم بودم هم پای من کنار نویان بود... 

 خیلی کم پیش می آمد تنهایشان بگذارم.

 ده خ..._ساعت چن

_عزیزم دیرمون میشه من بعدا باهاشون صحبت 

 میکنم.

بنده ی خدا از امیرمسعود میترسید. حرفی هم بود  

محال بود به امیرمسعود بگوید با خودم مطرح میکرد. 

االن هم اتفاق خاصی نیفتاده بود فقط نیم ساعت دیر 

کرده بود... بلد بود خوب از نویان مراقبت کند. حاال 

بیش اعتماد کرده بودم نمیخواستم بخاطر  که کم و

 عصبانیت امیرمسعود کارش را ول کند.
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 _نگاه الکی مهربون نباش، وقت...

_پرستار خوبیه امیرمسعود نمیخوام از دستش بدم. 

 بداخالقی میکنی میتونه بذاره بره.

چشم غره ای رفت و گفت سوار ماشین بشوم. ماشین 

نی که امیرواال به من جدید خریده بود باالخره، ماشی

هدیه داده بود را هم بدون پرسیدن از من فروخته 

بود... فکر میکردم به خودم پس بدهد اما اینکار را 

نکرد. من هم چیزی نگفتم... چیز خاصی هم 

 نمیتوانستم بگویم.

 _کجا میریم؟

 _صبحونه بخوریم.

 _فقط؟



 

Romanzo_o 2508 

 _چیز دیگه ای میخوای نگاه خانم؟ هستم خدمتت.

خندیدم. فکرکرده بودم شاید اتفاقی افتاده یا  آرام

جای خاصی میرویم. اما واقعا یک صبحانه ی دو نفره 

بود. که خیلی هم در هوای سرد زمستانی چسبید. یک 

بار دیگر موقع صبحانه خوردن خواستم بپرسم چیزی 

شده است اما ترسیدم دیگر با سوالهایم ناراحتش 

انم داد که یک کنم... گذشت روزها و هفته ها نش

رویه جدید بود... هفته ای یکبار دو تایی بیرون 

صبحانه میخوردیم و هفته ای یک بار باهم شام. 

 داشت یک اتفاق شیرین را پایه گذاری میکرد.
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 ترسد نویان بزرگیک بار که بیرون بودیم گفت می

شود انقدر غرق او و زندگی شویم که برای هم وقت 
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ر است از االن سهم خودمان را کنار نگذاریم. پس بهت

بگذاریم... جواب من دوستت دارم بود... چه 

 میتوانستم بگویم به این همه درکی که به خرج میداد.

نورا و امیرواال نامزدیشان بین خودشان بود نه قصدی 

به محرمیت داشتند نه جشن گرفتن. نورا میگفت 

کر ج فیکسالی بگذرد و بعد میتوانند واقعا به ازدوا

 کنند.

 _نورا خواستگاریش رو مگه قبول نکردی.

_خب. زیرش نمیزنم. نگاه تو کاریت نباشه من 

 میدونم چیکار میکنم. چیکار داری به زندگی من؟

 _کاری به زندگیت ندارم فقط نگرانم.

_نگاه دیگه قبول کن، من و تو خواهر هم باشیم قرار 

دارم  کلینیست یه شکل زندگی کنیم باشه؟ نه من مش
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نه امیرواال. تو االن نگران چی هستی؟ بچه ات رو 

بزرگ کن، به زندگیت برس. چیکار داری من چیکار 

 میکنم.

 _تو خواهر منی.

_راه دیگه ای رو انتخاب کن برای اینکه ثابت کنی 

 خواهرمی.

من چیزی را اثبات نمیکردم اما نورا قرار نبود به این 

 شکل به موضوع نگاه کند.

جوابش سرم را تکان دادم، به نویان که خیره به در 

گیره ی کیف نورا بود نگاه کردم. بزرگ شدن هرروزه 

 اش برایم شیرین بود... هر ثانیه اش هر لحظه اش...

 _ _ _ _ 
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اختالف نظرمان با امیرمسعود پایان نداشت. من 

دوست داشتم یک بچه ی دیگر داشته باشیم... شاید 

بود... اما او سرسختانه میگفت نه، این بار دختر 

میگفت این دوتا دینامیت برایمان کافی است. وقتی 

نریمان را باردار بودم این بار من هم دلم میخواست 

دختر باشد... اما بچه ی دوم هم پسر بود. حاال 

امیرمسعود فکر میکرد من اگر دوباره باردارشوم باز 

 همان است تغییری نمیکند.

 _امیرمسعود!

 _نگاه داری یه کار میکنی اتاقم رو ازت جدا کنم.

 _یعنی چی اونوقت؟
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_یه نگاه به خودت بنداز ، اینقدر دنبال این دوتا توله 

ی من اینور اونور میپری جونی برای خودت نمونده، 

 نمیبینی چقدر الغر شدی؟

 چانه ام را لرزاندم و با بغض گفتم. 

 _به بچه های من نگو توله.

 چه های خودم گفتم._ به ب

 لباس خوابم را برگرداندم سرجایش.

 _کجا؟

 _میرم پیش بچه ها بخوابم.

 قبل از اینکه در را باز کنم دستم را کشید.

 _نگاه... خسته ام اذیتم نکن.
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از وقتی رسیده بود، نویان و نریمان امانش نداده 

بودند. انقدر از سر کولش باال رفته بودند که خسته 

کرده بودند. چیزی به آنها نمیگفت، هرچه ترش 

میخواستند نه نمی آورد اما یکسره به جان من غر 

میزد. نویان وقتی چهار ساله بود نریمان به جمع 

خانواده ی ما آمد. میترسیدم از اینکه دو بچه ی پسر 

باهم کنار نیایند اما چیزی که هرروز میدیدم این بود 

ند و آتشی نبود که که اتفاقا دست به دست هم میداد

 نسوزانند.

_فرضا که دختر باشه، به نظرت با این دوتا وحشی 

 اصال زنده میمونه.

 _چرا همش اینطوری میگ... آخ...
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در خیلی بد باز شد، من نیم رخ به سمت امیرمسعود 

بودم و تیزی لب در خیلی محکم خورد به شقیقه ام. 

. چندماه نریمان بود... به جدا خوابیدن عادت نمیکرد

بود داشتم تالش میکردم تا در اتاق نویان بخوابد اما 

یک خط در میان برمیگشت پیش ما. چون امیرمسعود 

نمیتوانست پیش او راحت بغلم کند همین عصبی اش 

میکرد. هرچند چیزی نمیتوانست بگوید. سرم گیج 

رفت نمیدانم از شدت ضربه بود یا هستگی روز... 

واقعا خسته شده بودم.  امروز پرستارشان نبود و

 امیرمسعود دستم را گرفت.

 _نگاه خوبی؟
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سریع از روی زمین بلندم کرد و سر نریمان و نویانی 

که من ندیده بودم داد زد چندبار گفته است بدون در 

 زدن به اتاق ما نیایند.

_برگردین تو اتاقتون تا اجازه ندادم حق ندارین بیاین 

 بیرون. نگاه خوبی؟

 _خوبم.

_قرمز شده، پوستش هم رفته. اینطوری نمیشه باید 

 درست حسابی تنبیه بشن.

 _بچه ان داد زدی ترسیدن.

 _نگاه طرفشون رو نگیر، لوسشون کردی...

 _من؟

 _بله تو، خواهرت وحشیشون کرده تو لوس.
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دستش را که میخواست چسبی به شقیقه ام بزنم پس 

 زدم.

م تو بزرگشون کن ببین_از این به بعد بمون تو خونه 

 چیکار میکنی.

 _باشه بذار حاال چسب بزنم.

 _نمیخوام. از فردا منم میام سرکار.

من این همه از جان دل برای بچه ها زحمت 

میکشیدم که نهایتا این را به من بگوید. دراز کشیدم و 

پشت کردم به او، میخواستم سری به بچه ها بزنم. 

تر بود. اما نویان مطمئن نریمان کوچکتربود اما نترس 

 بودم از داد امیرمسعود ترسیده است.

نتوانستم خودم را قانع کنم نروم پیششان، دوباره 

 پرسید کجا جواب نداده بیرون رفتم.
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 _نخوابیدین شما دوتا؟

 _مامان خوبی؟

به سمت نویان رفتم پیشانی اش را بوسیدم، نریمان 

 عروسک بتمن به دست نگاهمان میکرد.

 بیا اینجا ببینم._

 _بابا اومد داد زد.

 _تو اومدی داد بابا رو در آوردی.

نریمان پیشمان آمد، هردو را به آغوش کشیدم و 

 بوییدم. 

 _قربونتون برم من. 

 نویان: مامان میشه من دیگه مدرسه نرم؟
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آماده بود یک جمله ی محبت آمیز بشنود و سریع این 

مدرسه چه بود. مدرسه  دانم مشکلش بارا بگوید. نمی

ی خوبی داشت. معلم هایش هم همینطور اما فقط 

 اصرار به نرفتن میکرد.
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 #چشم_های_تو

 _من بذارم فکر میکنی بابات اجازه میده نری؟

 _چرا بابا دوستم نداره؟

 _این چه حرفیه عزیزم؟

من کاش پدری مثل امیرمسعود داشتم... پدر فوق 

 العاده ای بود.

 نمیذاره مدرسه نرم._خب 
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_اینجوری نمیشه، فعال بخواب فردا مفصل در مورد 

 اینکه چرا نمیخوای بری مدرسه صحبت میکنیم.

هردو را بوسیدم آروم برای هردو الالیی خواندم و 

چراغ را خاموش کردم. در اتاق را که بستم دیدم کنار 

دیوار ایستاده. با الالیی های من او همیشه قبل ار بچه 

خوابش میبرد ولی خودش ادعا میکرد که مست  ها

 برد.صدام میشود و خوابش نمی

 _برو بخواب چرا اینجایی؟

دستم را گرفت و تا اتاق کشید بعد بغلم کرد. ساکت 

 سرجایم ایستادم. گردنم را بوسید.

 _بدون زنم خوابم نمیبره.

_از فردا به کارهای بچه ها برسی خسته میشی زود 

 خوابت میبره.
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 برمگرداند.

 آم؟_از پسش برمی

 _خودکرده را تدبیر نیست امیرمسعود خان.

 خم شد و گونه ام را محکم بوسید.

 _من بدون تو هیچم، بچه هامم.

 _من لوس و خواهرم وح...

دست انداخت زیر زانویم و بلندم کرد. جیغ خفیفی 

زدم. مرا روی تخت گذاشت و تیغی بینی اش را به 

کشید. بعد شروع کرد به ریز ریز بوسیدن گونه ام 

صورتم. خسته بود، میخواست معذرت خواهی کند 

البته به روش خودش و بخوابد... وقت خواب ما نبود 
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من هم آمده بودم باال در مورد بچه شاید بتوانم راضی 

 اش کنم اما موفق نشده بودم.

آرام خوابش برده بود، دستش روی شکمم بود. 

زدم و رفتم طبقه ی پایین، خسته بودم دستش را کنار 

اما خوابم نمیبرد... نورا میگفت در مورد بچه ترفندی 

به کار ببرم تا راضی شود هرچند در اصل داستان با 

امیرمسعود موافق بود میگفت میخواهی چکار سه بچه 

را. اگر دست من بود سه تا هم کم بود... مشکل مالی 

ه آنها وقت صرف نداشتیم و من میتوانستم برای هم

کنم، پس چرا نه. اما االن نگران اختالف سنی 

زیادشان بودم، نمیخواستم خیلی باهم اختالف سنی 

داشته باشند. اما راضی کردن امیرمسعود مگر ممکن 

 بود؟! 
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صبح باز من بودم که قبل از امیرمسعود بیدارشدم، 

تنها ترفند من میتوانست لباس و آرایش کردن باشد... 

یگری بلد نبودم. با دقت لباسم را انتخاب کردم، چیز د

بخاطر بچه ها نمیتوانستم هرچیزی که میخواستم را 

بپوشم... در این مورد هم نورا با من مخالف بود، 

میگفت جوری لباس بپوش که عادت کنند تورا همان 

شکل ببینند. اما من قرار نبود ان لباسها را غیر از 

 دیگری بپوشم.خلوت خودم و امیرمسعود جای 

آرایش کردم، مدتی نشستم و تمام ویدیوهای آموزشی 

نورا را دیدم تا یادبگیرم بهتر آرایش کنم. امیرمسعود 

هنوز خواب بود  گونه اش را بوسیدم کمی محکم تا 

رد رژم بیفتد. فکر میکنم متوجه شد اما چشم باز 

نکرد. امروز جمعه بود و اصطالحا روز خانواده، سر 
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چه ها سر زدم. نریمان بیدار بود داشت بازی راه به ب

 میکرد، بخاطر بازی کردن حاضر بود از خوابش بزند. 

 _پسر مامان چه سحرخیزه. بیا بغلم. 

دست انداخت تا بلندش کنم، هنوز پوشک میگرفتم 

برایش اما فقط شب ها ان هم برای احتیاط. لباسش را 

ن اش م عوض کردم، باهم رفتیم پایین. او سراغ بازی

 سراغ آشپزخانه برای درست کردن صبحانه.

_نریمان برو بابا و داداش رو بیدار کن صبحونه 

 بخوریم.

 بلند شد از جایش اما تا یک قدم برداشت گفت.

 _بابا عصبان.

 ی های آخر تمام صفت ها را میخورد.
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 _بوسش کن آروم شه باشه؟

 _بوش؟

 _آره بوش. برو. مواظب پله ها باش.

پشت سرش نگاه کردم ببینم پله ها را آرام میرود یا 

نه، وقتی نگاه نمیکردی میدویید و هربار هم می افتاد 

 اما باز از این دویدن دست نمیکشید.

صدای خنده ی بلند بچه ها میگفت که بیدار شده اند 

و بدون شک دارند امیرمسعود را اذیت میکنند که 

نزدیک و نزدیک اینطور میخندند. خنده ها و صدایش 

شد همراه با جیغ نویان. از اشپزخانه بیرون رفتم. 

هردو را انداخته بود روی دوشش و آورده بود پایین. 

حتی لباس به تن نداشت. با دیدن من مکث کرد. 

 فراموش کرد باید بچه ها را زمین بگذارد.
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 _بذارشون زمین امیرمسعود سرشون گیج میره.

 ت روی زمین.به خودش آمد هردو را گذاش

 _تا اینها باشن سربه سر من نذارن!

هردو را زمین گذاشت یک نگاه به من یک نگاه به 

آنها کرد. بعد گفت 'مگه نگفتم تا اجازه ندادم حق 

 ندارین از اتاق بیاین بیرون؟'

 _مامان گفت بوس کن، بوش.

 برای تایید حرفش هم به من نگاه کرد.

 _بوس کردی؟

 گرفته._نخیر فقط گاز 

 لبخندی زدم. پس تاکیدش از بوش گاز گرفتن بود. 
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_نویان مامان برو دست و صورتت رو بشور لباستم 

 عوض کن. نندازی روی تختت لباسهات رو.

 نریمان: منم برم مامان؟

نمیخواست با امیرمسعود تنها بماند، نویان کاری هم 

 نمیکرد همین که همراهش بود به او قوت قلب میداد.

 برو، زود برگردین سرد شد صبحونه._

امیرمسعود از پایین پله ها نگاهشان کرد. نریمان چند 

بار برگشت عقب را ببیند تا اگر کسی نگاه نکند بدود 

 اما نگاه امیرمسعود را که دید الک پشت وار باال رفت.

 _این چند ساله دیگه بزرگ شه قراره دهن من رو...

 _امیرمسعود!
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میگی وقتی مامانش اینطوری دهن من رو  _راست

 مورد عنایت قرار میده، بچه اشم دست کمی نداره.

چشمی برایش ریز کرد کردم و گفتم برود لباس 

 بپوشد. اما دنبالم تا آشپزخانه آمد.

 _امیرمسعود برو لباس...

چانه ام را گرفت خم شد ببوستم اما سرم را عقب 

 بردم.

 _دست و صورتت رو نشستی.

_که اینطور! باشه نگاه خانم، حاال من کثیف شدم. 

میرسیم به هم. شما خوشگل کن، همینجوری با 

 فاصله وایستا از من... 
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همینطور تهدیدکنان رفت باال. بچه ها دست و رو 

شسته پشت میز بودند اما امیرمسعود نمی آمد، هرچه 

 صدایش میکردم جواب نمیداد.

 صدا کنم._شما شروع کنین من بابا رو 

 نریمان: من برم؟

 _نه عزیزم.

بخاطر پله ها میگفت نه امیرمسعود. در اتاق را که باز 

کردم لباس پوشیده گوشی به دست روی تخت 

 نشسته بود.

 _امیرمسعود چرا نمیای داریم صدات میکنیم؟

 گوشی اش را در دستش چرخاند.

 _که اینطور.
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 الش؟!عمدا جواب نداده بود تا من بیایم دنب

 _بیا بچه ها گشنه ان.

 _منم.

 _خب بیا.

رو گرفتم برگردم پایین اما سریع خودش را به من 

رساند و دستم را کشید و دست دیگرش را روی 

 کمرم گذاشت و من را به خودش چسباند.

 _دست و رو شسته، شیو کرده در خدمتم.

 _نظرت عوض شد؟

 _در مورد؟

 _بچه!
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کرده، با یه بوس هم زن آدم _علم زیادی پیشرفت 

 حامله میشه؟

 _خیلی بدی.

 _نگاه...

 نفس عمیقی کشید ، لحنش را کمی تغییر داد.

_عزیزم. من دارم میبینم چقدر برای دو تا بچه اذیت 

میشی. چرا میخوای خودت رو بیشتر اذیت کنی؟ من 

ممنونم برای دوتا پسری که بهم دادی. دوست ندارم 

فداکاری کنی. میدونم چون میدونی من بیشتر از این 

دختر دوست دارم داری اینقدر خودت رو اذیت 

میکنی. اما من خوشحالم با تو و دوتا پسرمون حالم 

خیلی خوبه نگاه. من... یه روزهایی یه سالهایی بود 

 حتی نمیتونستم فکر همچین چیزی رو بکنم. حتی...
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 _فقط بخاطر تو نیست منم میخوام.

 ونه ام را آرام و طوالنی بوسید.خم شد و گ

_من رو فراموش کن و بشین خوب فکر کن. اگه 

 واقعا بازم دلت خواست دوباره صحبت میکنیم باشه؟

 من مطمئن بودم اما آرام باشه ای گفتم.

_باید امروز در مورد مدرسه نویان هم صحبت کنیم. 

 نمیفهمم چرا اینقدر دلش نمیخواد بره مدرسه.

بخاطر اون دوتا جوجه من رو فراموش _میبینی 

 میکنی. حاال یکی دیگه هم بی...

 دستم را سریع دور گردنش حلقه کردم.

 _مگه میتونم تو رو فراموش کنم؟
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بوسه ای به لب هایش زدم و بعد زل زدم به چشم 

 هایش.

اما او چیز دیگری دلش خواست. دوباره سرش را 

 چقدر گذشته جلو آورد و طوالنی تر بوسید. نمیدانم

بود که صدای نویان و نریمان را شنیدیم. امیرمسعود 

سریع فاصله گرفت، به سمت در برگشت ببیند در 

میزنند یا نه اما نریمان باز در نزده از دستگیره آویزان 

شد و در را باز کرد. شنیدم نویان گفت 'در بزن' اما 

دیگر دیر شده بود، الی در بین ما و نویان مانده بود. 

یک دستش را روی دستگیره نگه داشت دست 

 دیگرش را مشت کرد به در کوبید.

 _در زدم.
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خنده ام گرفت. امیرمسعود خم شد و بلندش کرد 

 نویان ولی خیلی سریع فرار کرد.

 _نویان ندو، میفتی آروم برو.

نریمان در تکاپو بگد خودش را از چنگ امیرمسعود 

 نجات دهد اما مگر میتوانست.

مامانش گفتی من برای صبحونه ام میتونم _پس 

 نریمان رو بخورم؟

 جای من نریمان بود که جیغ زد نه.

باالخره توانستم هر سه نفر را سرمیز صبحانه کنار هم 

جمع کنم. با چشم و ابرو به امیرمسعود اشاره کردم تا 

 در مورد مدرسه ی نویان بپرسد.

 _چرا نمیخوای بری مدرسه؟
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ادم هیچ وقت قرار نبود مقدمه چینی چشم بستم. این 

 یادبگیرد. نویان اول نگاهی به من کرد.

 _بگو عزیزم من و بابا میخوایم بدونیم دلیلش چیه.

 _دوست ندارم مدرسه رو.

 _ببریمت یه مدرسه ی دیگه راحتی؟

 _نه. دوست ندارم.

 _چرا خب عزیزم؟ باید یه دلیلی داشته باشه.

 _دوست ندارم.

رم دلیل بود؟! زنگ در اجازه نداد این دوست ندا

 پرسش و پاسخ ادامه داشته باشد. نورا بود پشت در.

 _خوشگلترین خاله ی دنیا اومد. نویی، نری کجایین؟
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هرچه تذکر میدادم اسم بچه ها را آن طور مخفف 

 نکند گوش نمیداد. بچه ها به استقبالش رفتند.

 _چیه؟ چرا اینقدر نگرانی؟

 ن مسئله مدرسه..._نمیدونم ای

_بچه است دیگه، چندتا بچه از خداشون برن 

مدرسه؟ دو روز اول خوبه بعدش خسته کننده میشه 

 براشون.

 _اخه بچه تنبلی نیست. همه ی درسهاش رو میخونه.
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_صحبت میکنم باهاش. در ضمن... جای رژتم رو 

 صورتم دیدم.

 صبح گونه اش را بوسیده بودم.
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 اومدی._خوش 

 _مرسی. 

 _ماهی جون؟ 

_ندیدمش، خونه نبودم. مستقیم اومدم اینجا. اصال 

این دختره رو میبینم اب و روغن قاطی میکنم. این 

 شوهرت میذاشت بره راحت میشدم از دستش. 

حنا را میگفت. چند سال پیش قصد کرد از ایران برود 

 وامیرمسعود مخالفت کرد. بماند که سه روز کامل با ا

قهر کردنم هم فایده ای نداشت. نتیجه ماندن حنا و 

ناراحتی من شد همین. با نورا که دیگر اصال کنار نمی 

آمدند. دعواهای روزانه اشان دیگر بخشی از زندگی 

 عادی انها شده.

 _از دست کی راحت میشدی امیرواال؟
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 _نخیر حنا خانم تو.

 _بازم دعوا کردین؟

 _قبول کن دیوونه اس.

 _توام قبول کن دست کمی نداری ازش.

 امیرمسعود رفت حیاط پیش بچه ها.

 _کجا بودین؟

_همینجوری بیرون برای صبحونه، دختره دیشب رید 

 به اعصابم. صبح زود زدیم بیرون.

 _چرا چیشده؟ چیزی میخوری؟

 صداش رو پایین آورد نگاهی به حیاط کرد.

_دیشب با امیرواال باهم بودیم، ما تو اتاق جون تو 

 سخت و شیرین مشغول عملیات. 
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سری تکان دادم نورا عوض بشو نبود. تا اخطار 

دادم تمام و کمال مینشست جز به جز  رابطه اش نمی

با امیرواال را برایم شرح میداد. دو برادر دست کمی از 

ه شده هم نداشتند  در تمام مدت فقط این را متوج

 بودم. 

_در رو کوبیده محکم، بلند بلند میگه صدای کثافت 

 کاریتون نمیذاره بخوابم.

با چشم های گرد شده نگاهش کردم. اصال اتاق آنها 

 به هم نزدیک نیست. چطور ممکن است. اصال مگر....

 _شوخی میکنی ؟

_یعنی شانس آورد جای خوبش بودیم امیرواال کنار 

و سرش نمیذاشتم بمونه. سلیطه! نکشید، یه تار مو ر

 قاتل میشم از دستش.
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دانستم چه بگویم. همیشه دیگر در مورد حنا نمی

 چیزی داشت باعث حیرت میشد.

 _شما چیکار کردین؟

 _چی رو؟

 _وارد عملیات شدین یانه؟

 سرم را به معنی نه تکان دادم.

_خاک تو سرت نگاه، هرکی بود تاحاال خود 

 بار حامله کرده بود. امیرمسعود رو سه

خواستم بگویم کل اگر طبیب بودی... اما خب این 

خواستند. آخرین باری که دونفر خودشان بچه نمی

حرفش را مطرح کردم نورا بی هیچ خجالتی گفت ' 

من جز رابطه اونم از  اون نوعش از امیرواال چیزی 
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نمیخوام نه بچه نه هیچی'. در مقابل جمله ی خجالت 

گفته بود ' اا این دوتا بچه ی تورم  بکش من هم

 خجالت و لک لک آورده'.

 _گفت خوب فکر کنم. بعد صحبت کنیم؟

_االن از هفته قبل بینتون هیچ؟ من و امیرواال زن و 

شهر حشری هستیم؟ عمرا یه هفته دووم بیاریم. حاال 

تازه به من میگه تو حشری هستی. باید یه هفته رو 

المصب خودم نمیتونم. نگاه  ندم ببینم میتونه هذچند

چجوری تحمل میکنی؟ به منم یاد بده بذار از رو 

ببرمش. جان تو االن حرفش شد هوس کردم، کاش 

 نمیرفت، رفت پیش دوستش.

 _نورا!
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_چیه خواهرهای مردم فیلم اون کارشونم میگیرن بهم 

نشون میدن. خب دلم خواست االن که شررعی و 

 حالله چی میگی.

فر ازدواج کنند نورا خون من را در شیشه تا این دون

کرد. سر اینکه محرمیت ندارند و اینقدر راحت و بی 

قید و بند باهم هستند دعوا داشتیم. بعد از عقدشان 

 این را مکررا میگفت. حاال حالل است، شرعی است.

_بریم پیش بچه ها. میتونی چند ساعت پبششون 

 باشی؟

 _کجا؟

 ریم خرید._میخوام با امیرمسعود ب

 _اگه کاندوم میخوای ما د...
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 _نورا!

قرار بود فردا برویم خرید اما حاال که نورا آمده بود 

میتوانست حواسش به بچه ها باشد. عالرغم سربه 

هوایی ها و بیخیالی هایی که داشت در مورد بچه ها 

اینطور نبود. با خیال جمع میتوانستم بچه ها را به او 

 بسپارم.

 اینجاست ما امروز بریم خرید؟_نورا 

 _چیزی الزم داری؟

 _قرار بود فردا بریم.

 _فردا میریم!

بیشتر دوست داشتم بدون بچه ها کمی وقت باهم 

بگذرانیم. شاید او نمیخواست... وعده های غذایی که 
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اوایل به دینا آمدن نویان شروع کرده بود. تا چند سال 

و بعد حذف سرجایش بود. اما کم کم تعدادش کم 

شد. نکند دیگر دوستم نداشت، از آخرین باری که 

گفته بود دوستم دارد... تنم لرزید آخرین بار خاطرم 

 نبود. خیلی دور بود.

 _چیشد نمیرین؟

 _نه!

 _نمیرین یا نبرد؟

از امیرمسعود ناراحت و عصبانی بودم دلیلی نداشت 

 سر او خالی کنم. فقط سرم را تکان دادم برایش.

ل کن این شوهر بد عنقت رو. برو لباس بپوش _و

 بریم دور دور.
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 _بچه ها...

_پیش باباشونن. این همه تو نگه میداری یه روز هم 

 اون.

راست میگفت، همین دیشب گفته بود من لوسشان 

 میکنم.

 _میرم حاضرشم.

خوشحال از اینکه توانسته بود من را راضی کند، 

دیگر به امیرمسعود  لبخند گل و گشادی زد. این بار

 نگفتم. خطاب کلی آن هم بیشتر پسرها نه او.

_پسرها من با خاله نورا میرم بیرون، مواظل خودتون 

 باشین. بابا خونه اس هرچی خواستین بهش بگین.

 _کجا تشریف میبرین با خاله نوراتون؟
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 _بیرون.

از پشت سر صدایم زد اما بی توجه به او به اتاق 

را با شلوار عوض کردم. مانتوام را داشتم رفتم. دامنم 

 میپوشیدم که در را باز کرد.

 _کجا میری نگاه؟

 _گفتم بیرون.
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_نگاه یه روز جمعه خونه ام پیش تو و بچه ها. اونم 

 نمیخوای... 

یک لحظه چشم هایش را بست و باز کرد. نفسش را 

 بیرون داد. 

 _کجا میرین؟
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ه خونه بودم میخوام حال و _میریم بگردیم. کل هفت

 هوام عوض شه.

 _آخر شب با بچه ها میرفتیم. 

 _برگشتم با بچه ها هم میریم.

فقط سرش را تکان داد و بی هیچ حرفی بیرون رفت. 

او کار میکرد من نه، اون بیرون خانه بود من نه. حق 

دلشت طبیعی بود بعد از یک هفته کار بخواهد اخر 

اما... من هم گاهی دوست هفته را پیش ما باشد 

داشتم این آخر هفته فقط برای من و او باشد. یا 

بیرون برویم... نه اینکه فقط خانه. درک میکردم او هم 

 نیاز به استراحت دارد. اما من هم...

صورت هردو را بوسیدم. نویان آرام گفت ما هم 

بیایم؟ گفتم شب برگشتم با بابا میرویم شهربازی. 
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عمد خودش را مشغول کتابش نشان امیرمسعود به 

 داد، حتی نگاهم نکرد.

_ببین اعصاب ندارم. بخوای زر زر کنی وای 

امیرمسعود موند وای بچه ها موند پرتت میکنم از 

 ماشین بیرون.

 _نه. بریم، اونها پیش باباشونن.

 _نگاه جدی یه بچه ی دیگه رو میخوای؟

 _آره.

ر گه بیاد بیشت_تو با دوتا بچه افسرده ای یکی دی

 میشه.

 _من افسرده ام؟

 _نه البته تو کال افسرده به دنیا اومدی.
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 _نورا میخوای طعنه بزنی برگردیم.

_باشه بابا. بریم حالش رو ببریم. منم ذهنم آزاد شه 

 ببینم چطوری حال اون دختره رو بگیرم.

نورا چیزی که داشت هیچ کدام از کارهای حنا را بی 

توانستم و همین داغونم . من نمیجوای نمیگذاشت

میکرد، او به راحتی میتوانست مثل خودش برخورد 

 کند و خودش را خالی کند.

تمام مدت چشمم به گوشی بود تا ببینم امیرمسعود 

تماس میگیرد یا نه. محال بود این همه ساعت بیرون 

باشم و بچه ها به من زنگ نزنند. حداقل چند سوال 

 میپرسیدند. اما خبری از کسی نبود.عجیب و غریب 

نورا مرا برده بود خرید، آن هم گرانترین مرکز خرید 

شهر، اشتباهی کردم و گفتم کارت امیرمسعود دست 
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توانستم من است، و او به زعم خودش اینطور من می

به امیرمسعود حرص دهم. میگفتم هیچ وقت گله ای 

 ه حال یکجاکند اما نورا میگفت تا باز خریدهایم نمی

اینقدر خرج کردی مگه؟! خرج نکرده بودم اما ده 

سال زندگی هم چیز کمی نبود برای اینکه بدانم برای 

چنین چیزی چه واکنشی نشان میدهد. حساب و 

کتابش درست بود. ذهنش اقتصادی بود خطا نمیکرد، 

اما خب نسبت به من یا بچه ها خساست به خرج 

 نمیداد هرگز.

 ه هام زنگ هم نزدن، دلمم تنگ شده._بریم نگران بچ

 _برای بچه ها یا باباشون؟

 _همشون.

 _شام بخوریم بع...
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_پیتزا بخریم امروز جمعه است بچه ها خوشحال 

 میشن.

کسی خانه نبود. نگران شماره ی امیرمسعود را گرفتم 

اما هرچه بوق میخورد جواب نمیداد، چیزی نمانده 

ق چندم بود باالخره دانم بوبود بیهوش شوم، نمی

 جواب داد.

 _امیرمسعود کجایین؟

 _چیشده؟

 _خونه ام کجایین؟ بچه ها؟ 

 _خوبن، اینورن.

 نفسم را بیرون دادم.

 _بیاین اینجا.
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چیزی نمانده بود تا من سکته کنم! نرفتم پیتزاها را 

فرستادم نورا ببرد. به اندازه ی کافی بود برای همه. 

برای رفتنم اما حوصله نداشتم برای هرچه اصرار کرد 

رفتن. نمیتوانستم با نظاهر سالم و علیک کنم و یکی 

 دو ساعتی آنجا بنشینم. هرچند دلتنگ بچه ها بودم.

خانه خالی بود.... سالها بود همچین سکوتی در خانه 

امان نبود. احساس سنگینی میکردم. برای وقت تلف 

ا از بم. اما تکردن دوشی گرفتم تا بتوانم راحت بخوا

حمام بیرون آمدم امیرمسعود را دذ اتاق دیدم. ترسیده 

 هینی کردم قدمی پریدم عقب.

 _کی اومدی؟

 _چرا نیومدی؟

 _خسته بودم. بچه ها تو اتاقشونن؟
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 کمی خیره نگاه کرد و باالخره گفت. 

 _اونجان.

نویان میتوانست پیش ماهی جون بماند و کنارش 

 نه! پس یا آمده بود دنبالم یا...بخوابد اما نریمان 

 _خوش گذشت خرید؟ خسته هم که شدی!

با حوله موهایم را خشک کردم. هنوز که هنوز بود، 

موهایم کوتاه بود. سریع خشک میشد. میدونستم زل 

زده بهم حس میکردم اما جای دیگه ای نبود برای 

لباس پوشیدن. بعد از ده سال زندگی مشترک 

 و در حمام لباس بپوشم. نمیتوانستم بروم 

 _نگاه!
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در حالی که به صورتت کرم مرطوب کننده میزدم 

 گفتم.

_ببخشید خیلی خرج کردم از کارتت. نورا هرچی 

 میدید میگفت بخر ا...

به سمتم آمد دستش را روی شانه ام گذاشت. سرش 

 را پایین آورد بوسه ای به سرم زد.

 _میدونی زندگیم رو فدات میکنم.

هایم را بستم. از صبح شاید یک همچین جمله  چشم

ای را میشنیدم دلم آرام میگرفت. در ابراز محبت 

لفظی اش خساست به خرج میداد. این تنها چیزی بود 

که در موردش خسیس بود. ار جایم سریع بلند شدم 

و خودم را در آغوشش رها کردم. دستم را محکم 

 دورش حلقه کردم.
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 مرم کشید.دستش را چند بار روی ک

 _نکنه بیخبر حامله ای، اینقدر حساس شدی.

حق داشت، در هردو حاملگی که داشتم واقعا اذیتش 

 کردم.

 _خوبم، فقط بغلم کن.

 _بچه ها رو اونجا نذاشتم بیام اینجا فقط بغلت کنم.

روی پنجه ی پایم ایستادم و بوسه ای به گردنش زدم. 

 فته ام.شک ندارم آمده بود فقط ببیند چرا نر
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حاال من داشتم اغفالش میکزدم یا دلش برایم سوخت 

 سناریواش را تغییر داد.

 _نگام کن ببینم.
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 نگاهش کردم.

 _فکر کردی خرید کنی عصبانی میشم؟

 _نه. فقط زیاد شد خریدها. همین!

امیرمسعود ماهانه به اندازه ای که من برای بچه ها 

به حساب موسسه های خرید میکردم به همان اندازه 

کودکان بدسرپرست و بی سرپرست یا سازمان های 

حمایت کودکان کار واریز میکرد. یک بار پیشنهاد 

دادم، استقبال کرد، و چندماه بعدش متوجه شدم به 

صورت ثابت این کار را میکند. حتی یک هزار تومن 

کسر نمیکرد. شاید این هم در تردیدش برای داشتن 

بود. اما درآمدش هم خوب بود از بچه ی سوم دخیل 

این اطمینان داشتم. بچه ها را علیرغم اینکه همه چیز 

 مهیا بود سعی میکردم پرتوقع بارنیاورم.
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سرش را برای بوسیدنم جلو آورد. مم هم همان کار 

را کردم. از روی زمین بلندم کرد و در حال بوسیدن 

چرخی زد و کنار تخت رسید. چون فاصله نگرفتم 

نطور خم شد و من را روی تخت گذاشت. یقه هما

اش را گرفتم عقب نرود، اغتاد رویم اما سریع با 

 دستش کنترل کرد محکم نیفتد.

 _نمیری بچه ها رو بیاری.

 _یه شب بمونن.

  _نویان میمونه اما نریمان میترسه.

بازویش زیرسرم بود. کمی بلندش کرد و با انگشت 

  هایش موهایم را لمس کرد.

_اونجا کسی نیست که نریمان رو دوست نداشته باشه 

 از چی باید بترسه؟
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حنا را نادیده میگرفت؟ شاید مادرش هم. برای اینکه 

حال خوبمان را خراب نکنم چیزی نگفتم. فقط 

چرخی زدم به سمتش و دستم را روی قفسه ی سینه 

اش گذاشتم. کمی خودم را باال کشیدم و بینی ام را به 

  م.چانه اش زد

 _تا من دوش بگیرم بچه ها رو بیار. باشه عزیزم؟

 لبخند خسته ای زد.

_خسته ام نخندون. حس میکنم دارم پیرمیشم. زنم یه 

 بچه دیگه میخواد.

  _چون من بچه خواستم پیرشدی؟

باهمان دستش این بار گردنم را محکم گرفت سرش 

 را کمی خم کرد و بوسه ای محکم به لب هایم زد.
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 _قبال طوالنی تر نبود؟

  _خیلی خوش گذشته بهت نفهمیدی ساعت چنده.

  ابرویی باال داد.

  _با تو همیشه خوش میگذره عزیزم.

لب پایینش را با زبانش تر کرد چرخی زد و رویم 

  قرار گرفت.

  _االنشم با این خستگی شما بخوای نه نمیارم.

عقب  دست هایم را روی شانه هایش گذاشتم کمی به

  هل دادم.

 _پاشو برو بچه ها رو بیار.

  _زنی که به مردش میگه نه ...
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_مردی که بچه هاش رو از مادرشون جدا میکنه 

  چی؟

 بوسه ای کشدار به لب هام زد.

_که اینطور. یادت باشه. من فقط میخواستم یه قدم به 

  حامله شدن نزدیک تر بشی.

نیت دیگه ای _آره میدونم فقط همین رو میخوای. 

  نداری.

کنار کشید و گفت چه نیتی باالتر از این. بلند شد به 

سمت حمام رفت. داد زدم من میخواستم بروم اما یا 

لبخندی اغوا کننده گفت اجازه میدهد من هم بروم. و 

آنقدر حمامش رو طوالنی کرد از ترس اینکه بچه ها 

خوابشان ببرد به سراغش رفتم تا زودتر راهی اش 

 نم اما بیشتر طول کشید.ک
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 _امیرمسعود ساعت دوازده شد زودباش.

  _خوابیدن اونها تا االن. یه زنگ به نورا بزن.

نورا گفت هردو خوابشان برده بود اما میترسیدم 

نریمان واقعا نصف شب بیدار شود و گریه کند. تا 

صبح من چند بار به آنها سر میزدم. حریف امیرمسعود 

  همانجا بمانند.نشدم گفت 

  _صبح میارمشون.

_نویان تکالیفش رو انجام داد؟ صحبت کردی راجب 

  مدرسه اش؟

 _آره.

 _کدوم آره؟
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_چیز خاصی نیست میخواد بمونه خونه و بازی 

گوشی کنه. فردا خودم میبرم مدرسه به معلمش 

  میسپرم یکم تشویقش کنه.

  _منم میام.

  کنیم تنها نریم؟ _میخوای چند نفر دیگه ام دعوت

 _نگرانم امیرمسعود!

جوابم را نداد. صبح شش و نیم نشده بیدارش کردم 

برود سراغ بچه ها. تا او بلند میشد و میرفت بیدارشان 

  میکرد ساعت هفت و نیم میشد.

 _امیرمسعود پاشو دیرشد.

 چشمش را نیمه باز کرد.

  _به اندازه ی پسرهات به منم اهمیت بده.
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 وقت حسادته؟ _االن

  _کی وقته حسادته؟

  چشم هایش را باز نکرد اما سرجایش نشست.

_بچه ی سوم رو میخوام. جرات داری دختر نباشه. 

اون موقع میفهمی حسادت یعنی چی. وقت حسادت 

  کیه و کی نیست.

  گونه اش را محکم بوسیدم.

 _دلت میاد؟

  _چطور تو دلت میاد؟

من فقط یه امیرمسعود تو این _منم دلم نمیاد. برای 

  دنیا وجود داره.

  _جرات داره یه امیرمسعود دیگه هم باشه؟
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 سرم رو خم کردم و گفتم اصال.

 _تا تو صبحونه رو اماده کنی میارم پسرهات رو.

  _فقط پسرای منن؟ با تو نسبتی ندارن؟

  _کسی که قلب زن من رو بدزده با من نسبتی نداره.

بغل برگشته بود. نویان هم کامال خواب نریمان به 

آلود بود. باورم نمیشد ، حتی بیست و چهار ساعت 

نشده بود و اینقدر دلتنگشان بودم. چندبار صورت 

نویان را بوسیدم و راهی اتاقش کردم تا لباس فرم 

مدرسه اش را بپوشد. تا اسم مدرسه آمد نگاهی به 

برود و امیرمسعود کرد و امیرمسعود اشاره کرد که 

همین رد و بدل شدن نگاه ها مطمئنم کرد که اتفاقی 

افتاده است. بی دلیل نبود که حس میکردم دلیلش 

  تنبلی نیست.
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 _چیشده امیرمسعود؟

 _چیزی نیست.

 _پس؟

 _میشه اینقدر نگران نباشی.

_خب چرا بهم نمیگی؟ چرا نمیخواد بره؟ کسی 

 اذیتش میکنه؟

 سرش را تکان داد.

 _معلمش؟

_معلمش گه میخوره. یه معلم چرا باید شاگردش رو 

 اذیت کنه؟ یکی از همکالسی هاش.
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 _اینقدر شدیده که نمیخواد بره؟

اومو جلو چونه ام رو گرفت. انگشت شصتش رو 

 روی لبم کشید.

 _شما حواست به دخترت باشه.

 _دخترم؟

 _بعد دیشب فکر میکنی نشه؟

خدام بود. سخت یا آسون یعنی ممکن بود؟ از 

 رضایتش رو گرفته بودم.

فکرم پیش نویان بود. نریمان هم با اصرار میگفت 

برویم پیش ماهی جون. نتوانستم قانعش کنم تا 

برگشتن امیرمسعود صبر کند. بچه ام دلتنگ 

مادربزرگش بود. برای روبه رو نشدن با حنا ترجیح 
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د ها هم بمیدادم خیلی نروم، رفتارهاش نسبت به بچه 

 بود و این بیشتر ناراحت و عصبی ام میکرد.

 _ماهی جون کجاست؟

 نورا نریمان را بغل کرده بود و بوسه بارانش میکرد.

_صبحونه هم چیزی نخورد، گفت خوابش میاد رفت 

دوباره خوابید. جغجغه تو دلت برای مامان بزرگت 

 تنگ شد؟ آره؟ آره؟

 را درآورد.صورت نریمان را گاز گرفت و دادش 

_دیشب تا صبح بغلش خوابیدی بس نبود؟ هان؟ 

 هان؟

_نورا امونش بده من برم پیش ماهی جون ببینم 

 چیزی شده.
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_نه بابا دیشب از خوشحالی پر و بال نداشت. بچه ها 

هردوشون خواستن پیشش بخوابن. تا دیروقت داشت 

 براشون قصه میگفت.

یش را لبخندی زدم. خدا میدانست چقدر نوه ها

دوست دارد. و این محبت را آنقدر زیبا به بچه ها 

نشان میداد که بچه ها خواه و ناخواه به همان اندازه 

 شاید هم بیشتر عاشقش میشدند.

در زدم جواب نداد، هرچند خیلی آرام به در زدم تا 

اگر خواب باشد بیدارش نکنم. در این ساعت 

 خوابیدنش هم عجیب بود، مگر اینکه از چیزی

ناراحت باشد. خوابش هم نمی برد فقط در تختش 

 می ماند.
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سرم را از در داخل بردم. آرام صدایش کردم اما 

جوابی نشنیدم. واقعا خواب بود. وقتی خواستم در را 

ببندم، نمیدانم استرسی عجیب درونم فوران کرد. با 

همه ی وجود پسش زدم اما خواستم حتما مطمئن 

دلیل و باطل است. نمیدانم شوم که فقط یک فکر بی 

چرا دست هایم میلرزید. قدم هایم که نزدیک تر 

میشد و صدایم بلندتر و باز جوابی نمیشنیدم باعث 

 میشد پاهایم هم بلرزند.

هرچه تکانش میدادم جوابم را نمیداد. صدایم آنقدر 

 بلند بود که نورا هراسان دوییده بود باال.

 ._نورا ماهی جون جوابم رو نمیده

نورا وحشت زده به در چسبید. نتواسنت جلو بیاید. از 

صدای ما ماه بانو و حنا هم پیدایشان شد. همگی 
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شوکه شده بودیم. نریمان را انگار پایین گذاشته بود 

خودش از پله ها باال آمده بود، تا خواست وارد اتاق 

شود با دیدنش پریدم و بغلش کردم و اجازه ندادم 

 .ماهی جون را ببیند

گریه میکرد اما اجازه ندادم، با عجله پایین رفتم. اول 

به امبوالنس بعد به امیرمسعود زنگ زدم خودش را 

برساند. گفتم نویان را هم بیاورد. هرچه گفت چرا چه 

شده است، چرا گریه میکنم، فقط گفتم بیاید. به 

امیرواال هم زنگ زدم، فکر کرد برای نورا اتفاقی افتاده 

را ندادم، هیچ کداممان محال بود  است. جوابش

همچین فکری کنیم که ماهی جون بخواهد تنهایمان 

بگذارد. غصه ای این را میخوردم که دیشب چرا 

نیامدم پیشش. چرا همه دیدند او را غیر از من. نریمان 
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به بغل همانجادر سالن در حال گریه بودیم. امبوالنس 

من و نریمان  و دو برادر همزمان رسیدند. نویا با دیدن

به سمتمان آمد و دستش را دورم حلقه کرد. 

امیرمسعود نگاهی کرد، خواست بیاید اما صدای گریه 

و شیون را از باال میشنید. حاال هردو برادر میتوانستند 

 حدس بزنند چه شده است.

داشتیم ماهی جون را راهی میکردیم. امیرمسعود گریه 

اینکه چقدر  نمیکرد، داشت خودش را کنترل میکرد.

مادرش را دوست داشت را خیلی خوب میدانستم. با 

اصرار میگفت با بچه ها در خانه بمانم، اما مگر میشد. 

ناز خودشان را رساندند تهران، بچه ها را آرمان و مه

ناز و رفتم. هرچند نویان گریه هاش قطع سپردم به مه
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نمیشد و اصرار داشت همراهمان بیاید. لحظه ی دفن 

 توانستم اجازه بدهم ببیند.نمی

کردم حواسم به همه باشد. شلوغ بود واقع سعی می

مراسم تدفین خیلی شلوغی بود. تمام اقوام ماهی 

جون از مشهد آمده بودند... در آن هیایو من یک نفر 

را دیدم. از دور... آقا فرهاد! از کجا باخبر شده بود 

ا اقعهیچ فکری نداشتم. نمیدانم تصور من بود یا و

حس کردم شکسته تر دیده میشود... نه بخاطر این 

چند سالی که ندیده بودمش. غم را میتوانستم ببینم. 

خواستم بروم به سمتش و بگویم نزدیک تر بیاید اما 

دایی امیرمسعود دستم را گرفت، با سر گفت نه. حتما 

او هم دیده بود! چرا ممکن بود امیرمسعود یا امیرواال 

 اما اقا فرهاد باعثش نبود.ناراحت شوند؟ 
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 _بذار تنها باشه. االن وقت خوبی نیست.

بخاطر خود آقا فرهاد میگفت. از دور داشت با عشقی 

 نتوانسته بود داشته باشدش خداحافظی میکرد.
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دستم را دور امیرمسعود حلقه کردم، نگاهی کرد، 

عینک آفتابی زده بود. اما تیزی نگاهش را دیدم. 

ا او هماهنگ کرده بود. رستوران را هم. همه مسجد ر

چیز را برای مراسمی که شب قرار بود در خانه ماهی 

دانستم خانم جون باشد هماهنگ کرده بود. می

میرزائی کمکش کرده بود. بعد از تمام شدن همه چی 

 متوجهش شدم.

دیدن اقا فرهاد بغض و گریه ام را بیشتر میکرد. 

داشت تجربه میکرد  سخت بود... تصور چیزی که
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سخت بود چه برسد به اویی که داشت به چشم 

میدید. امیرمسعود حلقه ی دستم را باز کرد و دستم را 

در دستش گرفت، فشاری داد. نفهمیدم از عصبانیت 

دیدن آقا فرهاد است یا شدت غمی داشت تحمل 

 میکرد.

مهمان ها خیلی زیاد بودند، فرصت نمیکردم حواسم 

شد. آنها هم با سن کمشان اما درک به بچه ها با

میکردند نباید در این چند روز خیلی دنبال من و 

امیرمسعود باشند. تمام مدت پیش پرستارشان در خانه 

ی ما بودند. ما بحاطر مهمان ها هم که شده باید در 

 خانه ی ماهی جون میبودیم.

تا دیر وقت خیلی از مهمان ها نرفتند... تعدادی را هم 

 قصد رفتن نداشتد. که کال
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من، ماه بانو و زندایی امیرمسعود راهنمایی کردیم در 

اتاقی بخوابند. خبری از نورا و امیرواال نبود. حاال 

امیرواال خوب نبود، امیرمسعود اشاره کرد نورا ببرتش 

به اتاقشان و دیگر برنگشته بودند. حواسش به همه 

 بود، حتی زیاد سرپا بودن من، اما خودش...

 حاال فقط من و او بودیم و دایی و زندایی اش.

_برین شما هم خونه ی خودتون بخوابین، اینجا جا 

 نیست همه هم خسته ان فردا تا دیروقت خوابن.

من هم میخواستم همین را بگویم اما ترسیدم 

امیرمسعود ناراحت شود. از نه ای هم که به زندایی 

ده د ندااش گفت متوجه شدم کار خوبی کردم پیشنها

ام. نگاهی به من کرد و گفت من را میبرد خانه و 

خودش میخواهد در اتاق مادرش بخوابد. نمیخواستم 
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جدا بخوابیم اما بعد از این همه ساعتی که تحمل 

کرده بود و یک قطره اشک نریخته بود شاید نیاز 

 داشت تنها باشد.

 _میرم تو برو استراحت کن.

 _دیروقته.

دهد تنها برود، دایی اش جازه نمیدیروقته، یعنی ا

گفت او و زندایی من را تا دم در خانه همراهی 

میکنند. گفت نیاز دارد کمی قدم بزند. چه خوب بود 

که این نیازش را با همسرش، کنار همسرش رفع 

 میکرد نه تنها.

 _چیزی الزم نداری امیرمسعود؟

 _نه، برو بخواب.
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ه ی کافی خراب سرم را تکان دادم، حالش به انداز

 بود، جا نداشت من برایش اخم و تخم یا ناز کنم.

 دایی: ناراحت نشو عروس خانم، حالش...

 _ناراحت نشدم الزمه یکم خلوت کنه.

زن دایی: ماهی همیشه از درک باال و عشق زیادت به 

 امیرمسعود خوشحال بود  

لبم را گاز گرفتم باز به خاطر آوردم ندیدمش... من 

آخر ندیدیمش. نتواسنتم جلوی اشکم را بگیرم و بار 

شروع کرد به دانه دانه روی گونه ام افتادن. زندایی 

فقط خواسته بود قوت قلب بدهد با دیدن حالتم، 

گوشه ی چادرش را رها کرد به سمتم آمد و بغلم 

کرد. اما همین که بغلم کرد دلم گریه ی بیشتر 

در  خواست. همانجا نصف شب در خیابان جلوی
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خانه داشتم گریه میکردم. های های اشک میریختم و 

 سعی میکردم صدایش را خفه کنم.

 _شما برین قدم بزنین.

صدای امیرمسعود بود،  انگار که کار بدی باشم سریع 

زبانم را گاز گرفتم تا گریه ام را کنترل کنم از آغوش 

 زن دایی بیرون آمدم، دیدم دارد نگاهم میکند.

یی نگاهی به هم کردند و تنهایمان دایی و زندا

 گذاشتند.

 _میرم تو منم، بر...

 _بیا پیش من، تو اتاق مامان بخوابیم.

 اولین بار بود میگفت 'مامان'.



 

Romanzo_o 2578 

_نمیخوای با ماهی جون خلوت کنی؟ من خوبم 

 امیرمسعود.

 _من بدون تو خوب نیستم.

به سمتش رفتم سریع جای زندایی اش رو گرفت و 

 در اغوشش جای داد.محکم مرا 
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باهم به اتاق ماهی جون رفتیم. آنجا روی زانویش 

کنار تخت مادرش نشست و دستی رویش کشید. 

محال بود بتداند رویش دراز بکشد. حتی خیلی خوب 

میدانستم نمیتواند بخوابد. به سمتش رفتم و دستم را 

دور گردنش حلقه کردم. آرام شانه اش را نوازش 

ی که روی ساق دستم حس کردم نشان کردم و خیس

می داد گریه اش باالخره راه خودش را پیدا کرده بود. 
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شاید اولین و امیدوار بودم آخرین باری باشد که 

 اینطور گریه اش را میدیدم.

نورا میتوانست حال امیرواال را خوب کند، اما من 

نسبت به امیرمسعود این احساس را نداشتم. میگفت 

نبود.جز سیاه لباس دیگری نمیپوشید. خوب است اما 

حتی لباس های زیرش را دقت میکردم رنگ های 

تیره انتخاب میکرد. دست به ریشش نزده بود. 

حوصله ی بچه ها را نداشت... و من... نتوانسته بودم 

خبر بارداری ام را به او بدهم. سعی میکردم بچه ها را 

ود. نشسرگرم کنم، حتی تا آمدنش بخوابانم تا اذیت 

اما چهلم ماهی جون که گذشت، دیگر طاقتش را 

خودم هم نداشتم چه برسد به بچه ها. بعد از چهلم 

نورا دست امیرواال را گرفت و رفتند سفر، حنا و 
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مادرش همچنان در خانه ی ماهی جون بودند. من هم 

دوست داشتم تا وقتی اوایل بارداری ام است ما هم 

 سفر برویم.

 نپر، پات درد میگیره._مامان اونجوری 

 _نه مامان، من سوپرمنم، هیچیم نمیشه.

 کاش همینطور بود. هیچ وقت آسیب نمیدیدند.

_عزیزم سوپرمن هم هم سن تو بود مواظب بود، غذا 

 و میوه میخورد ورزش میکرد تا بشه سوپرمن.

 دویید سمتم و دستش را روی زانویم گذاشت.

 _پس بابا کو؟

معلوم بود که دوست داشتند حداقل امروز جمعه بود، 

یک روز تعطیلشان را بعد از مدت ها با پدرشان 
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بگذرانند. اما صبح تا چشم باز کردم امیرمسعود گفت 

کار دارد و باید برود. فرصت نداد بپرسم روز جمعه 

 چه کاری؟! 

 _بابا کار داره عزیزم. میخواین با مامان بریم پارک؟

الی و ذوق پارک رفتن چشم هایش برق زد. از خوشح

 به تپق زدن افتاد. 

_برو به داداش بگو حاضرشه اما به یه شرطی، نباید 

 بدویی.

باشه اش را گفت، دو سه قدم اولش را هم همانطور 

آرام برداشت اما دوباره شروع کرد به دوییدن. امروز 

تم از توانسپرستارشان هم نبود، دست تنها بودم. اما می

یان برای پارک رفتن شرط آورد، پسش بربیایم. نو

گفت برویم به ماهی جون سر بزنیم. خودم هم از 
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صبح دلم میخواست هم به ماهی جون هم به خانم 

جون سر بزنم. اما چون پرستارشان و امیرمسعود 

 نبودند نتوانستم.

 _باشه.

موقع حاضر شدن آرمان زنگ زد، بپرسد اگر شب 

ا ایند. گفتم بچه ها رناز برای شام بیخانه باشیم با مه

میبرم پارک اما بعد از پارک میتوانم در رستورانی برای 

 شام مهمانشان کنم.

دانستم میخواند یا نه، اما برای امیرمسعود پیامی نمی

فرستادم با بچه ها بیرون میرویم و احتماال شام را هم 

بیرون باشیم. تا زمانی که سوار ماشین شویم متتظر 

خبری نشد. موبایلم را سر دادم داخل جواب ماندم اما 

 کیفم.
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نویان دست نریمان را گرفته بود و جلویم راه میرفتند. 

دست گلهایی که خریده بودیم دست من بود. نریمان 

یک گلدان کاکتوس کوچک را در گل فروشی دستش 

گرفت و گفت اال و بال آن را میخواهد. کاکتوس توپی 

چیزی تصورش شکلی بود. خدا میدانست شبیه چه 

کرده بود، یا میخواست با ان چه کند، سنی نداشت اما 

آرام و قرار هم نداشت، هر لحظه در حال شیطنت 

 بود.

 _نریمان مامان ندو، نویان محکم بگیرش.

 _خسته شدم.

 _هنوز پارک نرفتیم، چه زود خسته شدی.

 _میخوام بدوام.

 راه رفتن خسته اش میکرد نه دوییدن.



 

Romanzo_o 2584 

هی جون تمیز و شسته شده بود، یک سنگ قبر ما

دست گل هم رویش بود، حتما کار امیرمسعودبود... 

 امیرواال اینجا نبود.

نویان دیگر دست نریمان را رها کرد، دستش را آرام 

روی سنگ قبر مادربزرگش کشید. فاتحه که خواندم 

در دلم داشتم با ماهی جون درد و دل میکردم. از 

یرمسعود میگفتم. اما تا قطره دلتنگی بچه ها و حال ام

ی اشک نویان که سرش را پایین برده بود و صورتش 

دیده نمیشد را روی سنگ قبر دیدم به سمتش رفتم و 

در آغوش کشیدمش. بچه ی معصومم در دلتنگی مادر 

بزرگش داشت اشک میریخت. چقدر واقعی و از ته 

دل بودند این اشک ها. چقدر قلبم را به درد می 

نریمان با دیدنمان به سمتمان امد. دستش را  آوردند،
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باز کرد، برای به اغوش گرفت هردویمان، اما زیادی 

 کوچک بود دست های پسرکم.

نگفتم گریه نکند، نگفتم اشک نریزد، اجازه دادم 

خودش را خالی کند. دوست نداشتم مثل امیرمسعود 

به جای خالی کردن خودش فقط کنترل کردو 

 رد.احساسش را یاد بگی

وقتی برگشتیم به ماشین خودش را جلو کشید و در 

 گوشم گفت 'ببخشید گریه کردم '.

_هیچ وقت بخاطر این کار از کسی معذرت نخواه. 

 باشه؟

وقتی صدای مطمئن و جمله ی قاطعم را شنید، 

مطیعانه سرش را تکان داد. در پارک مشغول بازی 

ا زی کند تبودند، در واقع نویان نریمان را برده بود با
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سدت از سرش بردارد، گوشی ام را برداشتم ببینم 

پیامی فرستاده است. اما خبری نبود. دیگر نمیدانستم 

 نگران شوم یا دلخور....

دستم را روی شکمم گذاشتم، بچه امان اینجا بود، 

 درون من اما پدرش خبری نداشت....
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 تاکی قرار بود بیخبر باشد؟! تا خودش نمیخواست،

 پرسید نیتی برای گفتن نداشتم.نمی

هوا داشت کم کم تاریک میشد. اما هرچه نرمیان و 

نویان را صدا میکردم نمی آمدند. نویان با چند نفر 

مشغول فوتبال شده بود، نریمان هم آن کنار معلوم 

نبود داشت چه کار میکرد. گاهی تشویق، گاهی 

ش میرفت بین آن ها، نویان دست می انداخت بلند
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میکرد و دوباره برمیگشت سر بازی. همان موقع مادر 

یکی دیگر از بچه ها به سراغش آمد تا پسرش را 

صدا کند اما تنها نبود. سگی در آغوشش بود، نریمان 

آنقدر کنجکاو و مشتاق نگاهش کرد که زن بیچاره 

سگش را روی زمین گذاشت تا نریمان به آن دست 

 بزند.

لمسش کرد سریع گفت انگار یک عروسک بود، تا 

'مامان منم میخوام'. من یک فرزند توراهی داشتم و 

خودشان، یک حیوان خانگی هم می آوردیم اصال 

 توانستم زنده بمانم. فقط لبخند زدم.می

ناز منتظر _بریم عزیزم دیره، دایی آرمان و زندایی مه

 ما موندن.
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آمدنش را آمد، اما جمله ی 'مامان منم سگ میخوام' 

ی برای نفس کشیدن هم قطع نشد. نویان کالفه حت

هدستش را برداشت و روی گوشش گذاشت، و این 

 من بودم که باید گوش میدادم.

 ماشین را که پارک کردم، جیغ زد مامان منم سگ.

_به بابا باید بگی عزیزم، من نمیدونم از کجا باید 

 سگ بگیرم.

 _بابا میدونه؟

 میپرسی._نمیدونم عزیزم. میریم خونه 

که ای کاش این جمله را نمیپرسیدم... دیگر قصد 

پیاده شدن نداشت، اولیا حضرت دستور دادند برویم 

خانه تا با پدرش صحبت کند. کالفه دیگر نمیدانستم 

 چه کنم.
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 _نریمان بابا االن خونه نیست.

 نویان: مامان بهه بابا زنگ بزن بده باهاس صحبت کنه.

 این فکر خوبی بود.

_باشه، بریم تو رستوران، دست هاتون رو بشورین 

 بعد زنگ میزنم.

ناز قبل از ما رسیده بودند، نویان با هردو آرمان و مه

روبوسی کرد، اما نریمان عجله داشت تا دست هایش 

 را بشورد و با پدرش صحبت کند.

 _چیشده؟

_ تو پارک یه خانمی سگش تو بغلش بود، تا دید ول 

 سگ میخوام.کن نیست. میگه 
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ناز: ای وای آبجی، من قبال داشتم خیلی زحمتش مه

 زیاده.

ناز از همان اوایل که با آرمان دوست بود، مرا آبجی مه

خطاب میکرد. مدتی به عنوان مدل برای امیرمسعود 

کار میکرد، همان جا با آرمان آشنا شدند. تا چند وقت 

بعد قبل عروسی اشان هم به کارش ادامه میداد، اما 

گفت خسته شده است میخواهد مدتی استراحت کند. 

نگاهش که میکردی به تیپ و قیافه ی کامال امروزی 

اش نمی آمد کسی را آبجی خطاب کند، اما این 

 قضاوتی بود از ظاهر، چون فوق العاده بود.

_نمیدونم، فعال ارجاعش دادم به امیرمسعود امیدوارم 

 بتونه از پسش بربیاد.
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چرخاندم دیدم دارد میدود به سمت ما. سرم را که 

آرمان بلند شد به سمتش رفت و بلندش کرد در هوا 

 نگهش داشت.

 _ دایی نه، االن نه، مامان بابا! بابا.

به جای من همان لحظه خود امیرمیعود زنگ زد. تا 

 جواب دادم پرسید کجاییم؟

 _بیرون.

 _یه خبر به آدم نباید بدی نگاه؟

 _پیام دادم.

 پیامت نیومده._

نمیشد در جمع بگویم من از کجا بدانم پیامم ارسال 

نشده، دنیا که به آخر نرسیده با بچه هایم بیرون آمده 
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ام. نمیخواستم هیچ وقت از دلخوری بینمان بچه ها 

 ذره ای بویی ببرند.

 ناز رستوران..._با آرمان و مه

 _مامان من حرف بزنم.

 _گوشی گوشی.

سمتش، با دست های کوچکش  گوشی را گرفتم

نگهش داشت و با صدای دلنشینش گفت ' الو بابا من 

ناز خندید گفت اول یک مقدمه سگ میخوام'. مه

ناز را نگاه کرد. معنی حرفش چینی کند بعد. سوالی مه

را معلوم بود نفهمیده است. اول گفت چینی اما 

نمیدانم امیرمسعود چه گفت که چشمی چرخاند 

 ت.سمت من و گف

 _مامان نه، من سگ میخوام.



 

Romanzo_o 2593 

 شاید گفته بود گوشی را به من بدهد.

_باشه عزیزم گفتی گوشی رو بده، غذا سفارش بدین 

 من بیام.

دهد، بلند شدم و به زور معلوم بود که گوشی را نمی

از دستش کشیدم، میترسیدم انگشت هایش اسیب 

 .ببیند، دبه همین دلیل با احتیاط این کار را میکردم

 _شما سفارش بدین منم دستهام رو بشورم.

دو قدمی که فاصله گرفتم دیدم تماس هنوز قطع 

 نشده است. گوشی را سمت گوشم بردم.

 _الو امیرمسعود؟

 _کدوم رستورانین؟

 _میخوای بیای؟
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 _خسته ام، با ماشینی؟

 _آره.

_باشه ، میرم یه سر به حنا و ماه بانو میزنم، یه چیزی 

 میخورم.همونجا 

به ما وقت میکرد سر بزند که به حنا و ماه بانو، دقیق 

و منظم سر میزد، بحثم دیدن آنها نبود. بحثم کم کاری 

 اش نسبت به ما بود، بی تفاوتی اش نسبت به ما بود. 

_باشه، لطفا وقت کردی یه سری هم به زن و بچه ی 

 خودت بزن.

نبود،  تماس را قطع کردم، نتیجه اش هرچه بود، مهم

یا قهر بود یا دعوا، هرچه که بود بهتر از بی تفاوتی 

 بود.
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امیرمسعود و گوشی لرزان در جیبم از یک طرف، 

گیردادن نریمان به سگ از طرف دیگر، نیمدانم باال 

پایین شدن هورمان هایم هم از یک طرف واقعا 

عصبی ام میکرد. داشتم به زور خودم را کنترل میکردم 

ناز پرسید خوب هستم... نبودم. با سر هتا داد نزنم. م

گفتم نه. سریع به آرمان گفت که بهتر است برویم. 

 اجازه ندادم آرمان حساب کند، قولش را داده بودم.
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 #چشم_های_تو

حاال چه در خانه، چه بیرون باید به حساب من بود. 

آرمان کمک کرد تا بچه ها سوار ماشین شوند و من 

گفتم بخاطر پریشانی حالم ببخشد، هیچ ناز آرام به مه

کس از بارداری ام خبر نداشت، اما برای اینکه برای 
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حال و احوال نداشته ام بهانه ای یا دلیلی بیاورم گفتم 

 باردارم.

 _وای، شوخی میکنی، تبریک میگم. پس باالخره...

او خوشحال بود، چون فکر میکرد برای دختردار 

ده ام. من... نمیدانم از شدن امیرمسعود را راضی کر

اینکه امیرمسعود خبر نداشت و با او نتوانسته بودم در 

 میان بگذارم، این حالم را بد میکرد.

 _به آرمان نگو، امیرمسعود هنوز نمیدونه.

 _چرا مشکلی هست؟

 _نه، اما... صحبت میکنیم حاال.

بغلم کرد و تبریک گفت. به شوخی گفتم ما کی به او 

یم گفت. او هم مثل نورا نمیخواست بچه تبریک خواه
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دار شود. سعی میکردم به تصمیمشان احترام بگذارم. 

 هرچند در مورد نورا همیشه هم اینکار را نمیکردم. 

 _بیام دنبالت آبجی؟

 _نه، دور نیست. نگران نباش برید شما.

چراغها  روشن بود، یا روشن گذاشته بود و رفته بود، 

نریمان خواب آلود بود، اما تا یا برگشته بود. 

امیرمسعود را روی مبل دید خواب از سرش پرید، 

 دویید سمتش.

 _بابا من سگ میخوام، کو؟

انگار خوابش برده بود که آنطور پریشان با صدای 

نریمان از خواب پرید. نگاهی به نریمان و بعد نگاهی 

اخمو به من کرد. چشم هایش را با انگشتش مالید و 
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و برد تا نرمیان را بغل کند. نویان به سمتش دست جل

 رفت، دو روز بود پدرش را ندیده بود.

 _بابا دلم برات تنگ شده بود، کجا بودی؟

با یک دستش نریمان را نگه داشت دست دیگرش را 

 روی سر نویان کشید.

 _می برم بچه ها رو بخوابونم.

این بیشتر به معنی این بود که نخوابم و منتظرش 

 انم.بم
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آرایشم را پاک کرده بودم و داشتم به صورت و دستم 

کرم میزدم تا بیاید. برای دعوا کردن خسته بودم. اما 

 باز ترجیح میدادم دعوا کنیم تا بی تفاوت باشد.
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داخل اتاق که آمد، به در تکیه داد. از آینه دیدم دارد 

 نگاه میکند. برگشتم سمتش.

 _خوابیدن؟

 _خوابیدن.

خواب آلود به نظر میرسید. انگار نریمان بدجوری از 

خواب بیدارش کرده بود. چون چیزی نگفت در 

کرمی که دستم بود را بستم بلند شدم و به سمت 

 تختمان رفتم.

 _نخواب صحبت کنیم.

 با زل زدن به هم قرار بود صحبت کنیم.

 نشستم روی تخت اومد کنارم با فاصله نشست.

 _بگو.
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 دم زودتر از این شاکی شی ازم._حدس میز

 اگه حدس میزد، چرا کاری نکرده بود. 

_شاکی نیستم امیرمسعود اما انگار خودت هم در 

جریانی هم  من رو رها کردی هم بچه ها رو از همه 

 مهم تر خودت رو...

 دستش را جلو آورد و گونه ام را لمس کرد.

 ی_مهم تر از تو و بچه ها برای من کسی نیست حت

 خودم.

_این رو با عمل نشون بده نه حرف. من... امیرمسعود 

من باردارم، تو حتی از این خبر نداری، بچه امون داره 

تو شکم من رشد میکنه بزرگ میشه بدون اینکه 

 پدرش از وجودش خبری داشته باشه.
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شوکه نگاه کرد! داشت دوماه میشد باردار بودم. و 

حدس هایی  هرچقدر هم قبل از فوت ماهی جون

 میزد، به هرحال با اطمینان نبود.

 _دختره؟

 _نمیدونم.

 دستی که روی گونه ام بود را روی شکمم گذاشت.

 _میای بغلم؟

کی خواسته بود و نه گفته بودم. بلند شدم و قدمی 

برداشتم و روی پاهایش نشستم. سرش را سمت 

گردنم برد، با بینی اش لمس کرد و بوسه ای به گردنم 

 زد.

 _رهات نکردم نگاه، حالم خوب نیست.
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_چرا حال بدت رو با ما خوب نمیکنی عزیزم؟ 

میدونی جونمم بخوای نه نمیارم. میدونی هرکاری 

 میکنم برات.

 _فقط میخوام یکم به خودم بیام...

دلم میخواست مسافرتی برویم، اما شاید نیاز داشت او 

 تنهایی کمی از ما و خانه دور شود.

 وای بری سفر؟_میخ

 سرش را عقب برد و نگاهم کرد.

_میخواستم بگم خانوادگی بریم حال و هوامون 

 عوض شه، اما شاید الزم تنها بری.

سکوتش میگفت خودش هم به این گزینه فکر کرده 

 است.
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 _ناراحت نمیشی؟

سعس کردم لبخندم رو حفظ کنم. دلتنگ میشدم شاید 

احتیاج دارد، پس  ته دل کمی هم ناراحت اما میدیدم

 باید کمی بیشتر درکش میکردم.

_من و بچه ها منتظر میمونیم وقتی برگشتی باماهم 

 بریم، اینطوری ناراحت نمیشیم.

 گونه ام را آرام بوسید.

 _میخوام... برم مشهد.

دانستم هیچ وقت مشهد نرفته است، مشهد؟! می

 چون... بخاطر مادرش بود...

 میگیرم._من برات بلیط 
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با تشکر نگاهم کرد و گفت جبران میکند. همین که 

خوب میشد کافی بود نیاز به جبران نداشت. وقتی 

دراز کشیدیم حال ماه بانو و حنا را پرسیدم، گفت 

 نرفته است. 

 _گشنه ای؟ 

 _نه. 

تازه داشتم چشممان گرم میشد که بخوابیم صدایی 

شنیدم، دستگیره ی در اتاق بود انگار یکی در تقال بود 

بازش کند. ترسیده سرجایم نشستم و امیرمسعود را 

 بیدار کردم. 

 _نریمانه؟ 

نریمان میتوانست راحت در را باز کند. االن مشکل 

 چه بود.
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را پشت در در را که باز کرد، نریمان خواب الود 

دیدم. نفسم را بیرون دادم. واقعا ترسیده بودم. 

امیرمسعود بغلش کرد و او سریع دستش را دور گردن 

پدرش حلقه کرد و گفت ' بابا من هاپو میخوام'. چه 

 خوبی دیده بود؟! کامال هوشیار نبود.

_داستان داریم با این شازده. میبرمش تو تختش 

 بخواب.

 ، بازم ممکنه بیدارشه._نه بیار اینجا بخوابه

 _عادت میکنه نگاه.

دانستم ،تالشم را هم میکردم. اما روحیات نریمان می

زمین تا آسمان با نویان فرق داشت. دلیل اینکه در 

یک اتاق بودند نریمان بود. میخواستم حواس نویان به 

 نریمان باشد تا کم کم اتاق جدا داشته باشند.
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برایش الالیی خواندم تا به آغوش کشیدمش و آرام 

 راحت بخوابد.

 _مواظب باشه بهت لگد نزنه.

 _نه.

 _نگاه؟

 _جانم؟

 _اگه دختر باشه اسمش رو...

 _ماهی میذارم.

 _ماهرخ؟

_برای ما ماهی جون بود... دوست دارم ماهی بذارم. 

 اما اگه تو ماهرخ بخوای...
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جواب نداد. من همان روزی که متوجه شدم باردار 

ستم تصمیمم همین بود اگر دختر باشد نامش را ه

 ماهی بگذارم.

صبح سر صبحانه به بچه ها گفتم پدرشان باید چند 

روزی برود مسافرت، نریمان واکنشش فقط سگ بود، 

که ایا میرود برای او هاپو بیاورد. نویان اما غمگین 

 نگاه کرد.

 _چی شد مامان؟

 _دلم برای بابا تنگ میشه.

 میدیدنت پدرشان را، حق داشت.کم 

 _میره هاپو بیاره داداش.

 امیرمسعود حواسش به نویان بود تا نریمان.
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 _زود میام بابا، بعدش همگی باهم میریم خوبه؟

نویانی که چیزی نمانده بود گریه کند سرش را تکان 

 داد.

 _هاپو رم میبریم؟

 با این عشق هاپوی او من قرار بود چه کنم؟!

بستن چمدانش بودم که بعد از صحبت با  مشغول

نویان و بازی با نریمان آمده بود به اتاق، از پشت سر 

 بغلم مرد و چانه اش را روی شانه ام گذاشت.

 _دلخوری؟

 _دلتنگ میشم منم.

 گوشم را بوسید.

 _میتونی حواست به خودتون باشه؟
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_نگران ما نباش مراقب خودتون باش. بهت هم زنگ 

 خودت هرموقع دوست داشتی زنگ بزن.نمیزنم، 
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 _زود برمیگردم.

 _منتظرتیم.

نه جلوی بچه ها نه جلوی خودش اجازه دادم اشک 

هایم بریزد. تز وقتی ازدواج کرده بودیم اولین بار بود 

از هم جدا میشدیم. همیشه همه جا باهم بودیم. به 

نویان سپرد حواسش هم به من هم به برادرش باشد، 

در طول مدتی که نیست. و خدا میداند نویان در میان 

رور کرد از مسئولیتی که گریه هایش چقدر احساس غ

پدرش به او داد. تنها فرد خوشحال نریمان بود، چون 

 فکر میکرد امیرمسعود با سگی که میخواهد برمیگردد. 
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بچه ها مشغول بازی بودن، به اتاقمون پناه بردم تا 

 کمی 

 _خاک تو سرت چرا تنها فرستادیش.

 _الزم بود نورا. شما ی میاین.

عال، من که اینجا به کارمم _به ما خوش میگذره ف

میرسم، همین از سفرم فیلم میگیرم و عکس میذارم 

خیلی هم استقبال میشه. امیرواال هم اونجا کارش راه 

 میفته، تصمیم داریم یه مدت بگردیم.

 _خوش بگذره، مراقب باشین.

 _باشه، شوهرت رفته نشسته عزا گرفتی؟

 کنم._نه داشتم میرفتم برای بچه ها غذا درست 

 _باشه برو، چیزی میخوای برات بخرم؟
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 _نه چیزی الزم ندارم. بهتون خوش بگذره کافیه.

 _باشه بابا مامان بزرگ. فعال بوس به کله ات.

تماس را که قطع کردم، پیامش آمد که رسیده است 

هتل نگران نباشم. خوب بود حداقل میدانست چشم 

 انتظار هستم.

 کنیم._پسرها باهم کیک درست 

 _برای هاپو هم، نگه داریم؟

 _ هاپو کیک نمیخوره.

 _پس منم نمیخورم.

 خدا باید به دادمون میرسید با این برنامه!

 _فعال هاپو نیومده.

 _کی میاد؟
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 _نمیدونم عزیزم. بیا فعال کمک، نویان ت...

 _مامان من میخوام بازی کنم.

 _نمیخوای کیک بپزیم؟ یا شیرینی؟

 میکنیم، تو خودت درست کن. _ما خراب

_اما من دوست داشتم با پسرهام کیک درست کنم. 

 اما خب باشه! خودم تنها درست میکنم.

با اون قیافه ی مظلومی که من به خودم گرفتم محال 

 بود نیاد. دنبالم راه افتاد تا بیاد.
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دلتنگی ام برای امیرمسعود نه با درست کردن کیک 

غذا پختن و بازی کردن با بچه ها. این  رفع میشد نه با

موقع ها شاید معموال سرکار بود، اما اینکه میدانستم 



 

Romanzo_o 2613 

تهران نیست، خودش برایم یک غم بزرگ  بود. گفته 

بودم زنگ نمیزنم تا راحت باشد، اما زمانی که سرکار 

بود تا برگردد با بهانه و بی بهانه بارها تماس میگرفتم. 

 حاال سخت بود.

ناز و آرمان را برای شام دعوت کردم. م و مهزنگ زد

مجبور بودم با چیزهایی خودم را سرگرم کنم. اگر... 

 ی کامل بماند، یا حتی بیشتر اگر میخواست یک هفته

 من باید چه میکردم؟!

ناز با بچه ها بازی میکرد و آرمان میگفت چرا ما مه

 هم نرفته ایم وقتی گفتم احتیاج داشت کمی تنها باشد

  با خنده گفت اون بدون تو میتونه اصال زنده باشه؟

 _مسخره نکن.

 _جدی میگم آبجی.
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ناز و بچه ها کرد، صدایش را کمی پایین نگاهی به مه

 آورد و گفت.

_من تاحاال کسی رو به اندازه ی امیرمسعود عاشق 

نددیدم. نه که چون زنشی مادر بچه هاشی میخوادت. 

  عاشقه! یه عشق واقعی.

من هم عاشق او بودم... یه عشق خالص که گاهی از 

حجم و وسعت زیاد این عشق نمیدانستم چه کنم. 

حرفهای آرمان دلنشین بود اما من االن فقط خودش را 

 میخواستم تا آرام شوم.

خوابم نبرد... تا خود صبح قدم زدم با خودم حرف 

زدم. آلبوم عکسهایمان را نگاه کردم. تمام پیام هایی 

برای هم ارسال کرده بودیم را چندباره خواندم، که 

تعدادشان زیاد نبود چون از پیام فرستادن را دوست 



 

Romanzo_o 2615 

نداشت. چندین رکعت نماز قضا خواندم تا کمی آرام 

 شوم.

  

صبحانه پسرها را آماده کردم تا نویان را به مدرسه 

ببرم. از روزی که امیرمسعود رفته بود به سرویس 

م نیاید دنبالش. البته عمال فقط مدرسه اش گفته بود

برای یکی دو روز در هفته آن سرویس را رزرو کرده 

بودیم. در روزهای دیگر هم اکثرا امیرمسعود یا خودم 

  تا مدرسه میرساندیم.

  _نویان بدو داره دیرت میشه.

نریمان قبل نویان پایین آمد، البته برای اینکه سراغ 

  پدرش و هاپویش را بگیرد.

 _بابا اومد؟
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  _نه عزیزم. برو لباس بپوش بریم داداش رو برسونیم.

اهمیتی به حرفم نداد بلکه به سمت تلفن دویید تا به 

  امیرمسعود زنگ زد.

 _نریمان بابا نگفت اینقدر بهش زنگ نزن.

 _هاپو!

_بابا باید بیاد بعد در مورد هاپو صحبت میکنیم. کجا 

 میخوای نگهش داری؟

 اتاقم._تو 

 _خودت کجا میخوای بخوابی؟

 _مامان!

 _دیگه بزرگ شدی نمیتونی پیش مامان بخوابی.
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سرش را کمی خم کرد و کمی بعد تاب وار از سمتی 

به سمت دیگر برد. نهایتا به این نتیجه رسید که نویان 

بزرگ نشده است و او میتواند بیاید و پیش من 

کشان نگه دارد. بخوابد و او هاپویش را در اتاق مشتر

در این چهار روزی که امیرمسهود نبود پسرها بیشتر 

از من با او صحبت کرده بودند. هر شب و هرروز 

صبح پیام میداد دلتنگنم اما خودش هم گفته بود 

جواب پیام هایش را ندهم. داشت چه کار میکرد 

  نمیدانستم...

دیشب وقتی نویان گفت بابا میخواهد با من صحبت 

ت خیسم را بهانه کردم و گفتم بگوید بعدا کند دس

تماس میگیرم. دلتنگ بودم. اینطور قسطی جواب 

تماس هایم را میداد دلتنگ ترم میکردم. خودم گفته 
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بودم برود و حال و هوایی عوض کند حتی خودم 

گفته بودم تا نخواهد تماس نمیگیریم تا اذیت نشود 

ر راحت اما حقیقتا انتظار این را نداشتم که اینقد

موافقت کند. نه با سفر رفتن با کمتر زنگ زدن. شب 

منتظر بودم دوباره تماس بگیرد، بارها چک کردم ببینم 

پیامی فرستاده است اما پیامی هم نبود. االن پشت 

تلفن برای ترجمه ی زبان نریمان نمیخواستم دست به 

  دامن من بشود.

با  مان رابعد از اینکه نویان را میرستاندم مدرسه و نری

کاری سرگرم میکردم دوست داشتم تماس بگیرم و 

  ببینم اصال کی میخواهد بیاید.

  _نریمان برو حاضرشو داداش رو هم بیدار کن.
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چون نتوانسته بود جوابی پیدا کند راهی شد وگرنه در 

حالت عادی اینقدر زودتسلیم نمیشد. نان تست ها را 

زئین با سس تداشتم که روی بشقابشان میگذاشتم تا 

کنم داغ بودند.صدایی را شنیدم که گفت : مراقب 

باش داغن. فکر کردم از شدت دلتنگی برایش دارم 

صدایش را میشنوم. اما گرمی دستش را روی پهلویم 

که حس کردم سرم را خیلی آرام به سمتش چرخاندم. 

شاید خواب بود ، اگر خواب بود دوست داشتم 

 کنم. گرمای دستش را کمی بیشتر حس
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 #چشم_های_تو

توانست خطای دید یا سراب باشد. تا این حد نمی

خودش بود... امیرمسعود بود. دیگر گرمی و داغی نان 
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تست ها برایم مهم نبود. مهم امیرمسعود بود. 

هرچیزی که در دستم بود رها کردم و دستهایم را 

هجوم. برد دور گردنش. صدای خنده اش را شنیدم و 

 خیلی محکم حلقه شد دور بدنم.دستی که 

 _دلم برات...

 _بابا!

چشم های درشت و درخشان نریمان بود. تا من از 

 امیرمسعود فاصله بگیرم پرسید سمتمان و گفت هاپو.

امیرمسعود خیلی سخت نگاهش را از من گرفت و 

 خم شد و نریمان را روی دستش بلند کرد.

با بگو نه که با _سالم بابا، خوبی بابا، اینهارو باید

 هاپو؟
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اما اصال هیچ کدام اینها برای نریمان مهم نبود. از 

باالی شانه ی امیرمسعود داشت اطراف را نگاه میکرد. 

 دنبال هاپوی سفارشی اش بود.

 _بابا هاپو کو؟

 _هاپو رو پیشی...

 _بابا!

گروه سرود بابا بود! نویان دنبال هیچ چیزی نبود. با 

سردلتنگی به سمت امیرمسعود رفت و ذوق و از 

 دستش را دور کمر او حلقه کرد.

 _بابا دلم برات تنگ شده بود.
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نریمان را زمین گذاشت و خم شد نویان را به آغوش 

کشید. نریمان اما در میان ما سه نفر دنبال سگی بود 

 که پدرش برایش نگرفته بود.

 م.ر_بشینین شما صبحونه بخورین، نگاه بیا کارت دا

 _بابا هاپو!

 _اول صبحونه.

 زد زیر گریه و با گریه گفت. 

 _نه اول هاپو!

مستاصل امیرمسعود را نگاه کردم. من هنوز رفع 

دلتنگی نکرده بودم حاال باید نریمان در حال گریه را 

آرام میکردم. خم شدم بلندش کنم اما خودش را زمین 

چیزی  انداخت و به گریه اش ادامه داد. نویان گفت
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خورد دیرش شده است با این سر و صدای نمی

 نریمان فقط میخواهد برود به مدرسه.

چه انتظاری از برگشتش داشتم و چه چیزی نصیبم 

 شد.

 _میتونی تو نویان رو ببری برسونی من...

 _تو ببر من نریمان رو آروم میکنم.

محال بود بتواند آرامش کند. تا چیزی را که 

نمیداد همینطور جیغ میزد. چون از میخواست به او 

 نقطه ای به بعد دیگر اشکی نداشت که بریزد. 

به اتاق رفتم تا مانتو و روسری ام را سر کنم اما، در 

اتاق که باز شد فکر کردم نویان باشد اما امیرمسعود 

 بود. 
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 _آروم ش... 

فرصت نداد قدم های بلند برداشت و خودش را به 

من رسید، سرش را جلو آورد و لب هایم را گرفت.  

دستش را روی کمرم گذاشت و به بوسیدنش ادامه 

داد. حتما خیالش راحت بود که پسرها نمی آیند و 

داشت اینطور میبوسید. همراهی اش کردم هرچند با 

 نگی کهتاخیر! هر ثانیه ای که میگذشت شدت دلت

داشتم را حاال بیشتر حس میکردم. گازی به لبم زد و 

فاصله کرد. سرش را روی پیشانی ام گذاشت و گفت 

 نویان را برسانم و زود برگردم. 

 _بابا عصبانی شد؟

کنم عزیزم، اما میدونم حریف نریمان هم _فکر نمی

 نمیشه.
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 _براش سگ میخرین؟

 _سخته نگه داشتنش. نمیدونه ن... 

 سریع گفت. 

 _منم کمک میکنم.

 نگاهی کردم.

 _توام دوست داری؟

 _آره.

پس چرا چیزی نمیگفت؟! مسئله سگ نبود، اما مدتی 

بود حس میکرد نویان خواسته هایش را به زبان نمی 

آورد. چقدر میترسیدم شبیه من شود و چقدر هر روز 

این را بیشتر حس میکردم. دوست داشتم هردویشان 

 رمسعود باشند.شبیه امی
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 _چرا نگفتی عزیزم؟

 _اگه برای نریمان ب...

 _فکر کردی برای تو نمیخریم؟

 _نه! تو دوست نداری.

داشت رعایت حال من را میکرد، مگر چند سالش 

 بود؟!

_تو خواسته ات رو بگو، من اگه نخوام نتونم میگم 

نه، دوست ندارم تو دلت نگه داری حرفهات رو 

من بفهمم چیزی الزم داری و نگفتی بیشتر عزیزم. 

 ناراحت میشم.
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رفت تو فکر، خواسته ام به مشکلش در مدرسه هم 

اشاره کنم. اما ترجیح دادم در یک فرصت مناسب 

 باهم مفصل در موردش صحبت کنیم.

 _مامان خودم میرم نیا تو.

 _باشه، شاید ظهر نتونم بیام.

 _باشه با سرویس مدرسه میام.

 ا باز کرد فرار کند اما صدایش کردم.در ر

 _بوس خداحافظی فراموش شد.

برگشتم سمتم و خیلی سریع بوسه ای به گونه ام زد 

 و پیاده شد. تا برود داخل مدرسه منتظر ماندم.

امیرمسعود نتوانسته بود حریف نریمان شود، اول 

صبحی خسته و از راه نرسیده دست پسر کوچولوی 
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د و رفته بود برایش سگ بخرد. شلوغش را گرفته بو

این ها را پرستار بچه ها گفت، گفت امیرمسعود زنگ 

 زده و گفته بیاید، وقتی رسیده با نریمان دم در بودند.

سگ پسرم از خود من واجب تر بود. چاره ای نبود 

باید منتظر می ماندم تا برگردند. اما با فکر اینکه نویان 

به امیرمسعود زنگ هم دوست دارد سگی داشته باشد 

 زدم.

 _نگاه دوتا رو چطوری میخوان نگه دارن؟

_همون یه دونه رم نمیتونن نگه دارن، به عهده ی 

 خودته، فقط نویان هم بچه ام میخواسته اما نمیگفته.

با اعتراض اینکه او هرگز همچین کاری نمیکند، دقیقا 

با دو سگ برگشتند. خوشگل بودند اما همون ابتدا 

اید بیرون خانه بمانند و اختالفمان از همانجا با گفتم ب
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نریمان شروع شد. حیغ میزد مریض میشود و من 

میگفتم خانه کثیف میشود. امیرمسعود میگفت برای 

 در حیاط ماندن زیادی کوچک هستند.

 _تو خونه بمونن؟

_یه ساعت دیگه یه نفر میاد یادشون بده چطوری 

 باهاشون کار کنن.

 ه نویان برنمیگرده._یه ساعت دیگ

کمی جلو امد، سرش را خم کرد و در گوشم گفت :' 

من چه گهی بخورم دارم از دلتنگی زنم میمیرم؟'. مثل 

 خودش آرام گفتم 'میخواستی نری'.

 _شازده ی شما وا میکرد مگه!
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به پرستارش گفت نریمان و سگ ها را ببرد خیاط 

ه د چآنجا بازی کنند، تا یکی دو ساعت دیگر ببین

میکند. دست من را هم گرفت و کشید دیدم که 

پرستار نریمان نگاه به دست ما کرد و بعد به نرمیان 

گفت برویم حیاط. صدای نریمان که میگفت 

 نمیگذارد سگهایش در خیاط بمانند را میشنیدم.

 _میخوایم کجا نگهشون داریم امیرمسعود؟

_خودت زنگ زدی دستوری دادی دوتا بخریم، 

 رو نکرده بودی؟فکرش 

_وقتی دیدم برای نریمان میخری گفتم برای نیوان هم 

 بخری. بچه ام حرفها و خواسته هاش رو نمیگه اصال.
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در اتاقمان را باز کرد، دستش را روی کمرم گذاشت 

تا داخل بروم. تا در را بست از پشت سر سریع بغلم 

 کرد.

 _فعال به خواسته های شوهرت گوش کن.

زدم، گونه ام را بوسید. برگرداند. کف دستش لبخندی 

 را روی گونه ام گذاشت و لمس کرد.

 _دلم برات...

ادامه نداد سرش را جلو آورد و شروع کرد به 

بوسیدنم. بوسه اش که محکم تر میشد ناخودآگاه من 

عقب عقب میرفتم. دستش را برد به روی کمرم تا 

لندم یم بکمکم کند بایستم. نهایتا دست برد زیر پا

کرد، پاهایم رو دور کمرش حلقه کردم و سریع سرم 

را برای بوسیدن دوباره اش جلو بردم. او بی طاقت 



 

Romanzo_o 2632 

بود، نه من بی طاقت تر بودم. لب هایم را رها کرد 

سر به گردنم برد برای بوسیدن، به سمت تختمان 

رفت، در همان حالت آرام آرام خم شد و روی تخت 

اد، پیراهن و شلوارش گذاشت. صاف سرجایش ایست

 را از تن کشید.

 _خوش گذشت بدون من؟

 _بدون تو...

شلوارس را انداخت، خم شد، پاهایش را کنار بدنم 

 ستون کرد و دستش را دور سرم گذاشت.

 _زندگیم بدون تو جهنمه.

سرش برای بوسیدن داشت پایین تر می امد اما دستم 

گاه کند. نرا روی قفسه ی سینه اش گذاشتم تا صبر 

 کرد... اما نگاه اعتراضی بود.
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 _االن نه نگاه، بعدا بازخواستم کن.

 _نخیر همین االن.

گونه ام را محکم بوسید، نفسش را بیرون داد و گفت 

 بگو.

 _چیکار کردی تو این چند روز؟

 _االن جاشه؟

 _االن نگی دیگه نمیگی.

 دلتنگیت._قول میدم بگم. بذار... دارم میمیرم از 
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من همیشه جلوی این مرد تسلیم بودم. حاال وقتی 

اینطور عاجزانه از دلتنگی اش میگفت چطور 

 میتوانستم نه بیاورم؟!

چشم ام به عقربه های ساعت بود، چیزی نماندا بود 

تا نویان از مدرسه برگردد، باید برایشان ناهار درست 

النی باهم بودیم، میکردم. اما بعد مدت های طو

جسمم کمی خسته شده بود، اما روحیه ام در حال و 

هوای خوبی بود. امیرمسعود خسته بود وقتی که 

رسیده بود، دیگر بعد از آن همه تقال که نسبتا طوالنی 

هم بود، بعدش تا بغلم کرد خوابش برد. بیشتر برای 

دوش گرفتن تنبلی ام میشد تا ناهار درست کردن، 

د شدید سرش با آن سگ گرم شده بود که نریمان بای

تا االن سراغ ما نیامده بود.  دستش را آرام بلند کردم 
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از روی شکمم، خواستم برگردم و بلند شوم که حس 

 کرد دوباره دستش را حلقه کرد.

 _امیرمسعود نویان االن میرسه بذار پاشم.

جوابم را نداد، شک نداشتم شنیده. در مقابل تقالیم 

 م تر نگهم میداشت.فقط محک

_امیرمسعود بذار برم دوش بگیرم. باید ناهار درست 

 کنم. 

 _بمون، یه چیز میخورن خودشون.

سرش را جلو آورد، گونه ام را بوسید و بینی اش را 

 به گونه ام مالید.

 _یه چیز هم بخورن باز میان اینجا، بذار برم.

 چشم هایش را باز کرد.
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نم یه ساعت زنم رو بغلم _من بعد چند روز نمیتو

 کنم؟

 _برم ناهار بدم، بخوابونمشون میام، قول میدم، باشه؟

لبش را بوسیدم تا شاید نرم شود. دستش را کمی شل 

 کرد تا خواستم بلند شوم، باز نظرش را عوض کرد.

 _یه بوس دیگه بده بعد.

بوسه دیگر از طرف من بود، اما فقط شروعش... چون 

دادنش نداشت، حتی داشت باز به نیتی به پایان 

جاهای دیگر کشیده میشد کار که با تمام قدرت از 

زیر دستش لیز خوردم. روی تخت چهاردست و 

پاشده بودم که پایم را گرفت و کشید. جیغ آرامی 

 زدم.

 _کجا خانم اونم با این پشت صحنه ی جذاب.
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 یکی روی ران پایش زدم.

 _تو مگه خواب نبودی؟

 خواب ندارم نگاه خانم._بدون تو 

 گردنم را سمت راست بوسید.

 _کم توجهی میکنی به شوهرت.

 با لجبازی جواب میدادم بدتر میشد...

 _زود میام قول، میام تا شب پیشتم خوبه؟

 _شب پیش کی ای؟

او داشت مرا بین دو پایش جا میداد، نیتش را 

میدانستم، اما واقعا اگر شروع میکرد فرصت نمیشد 

 رای بچه ها غذا درست کنم. ب

 _بازم تو، االن برم عزیزم؟ باشه؟
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 دستش را روی شکمم گذاشت.

 _حالش خوبه؟

 _خوبه.

شانه ام را بوسید و باالخره اجازه ی بلند شدن داد. 

دوشی سریع گرفتم، خوابش برده بود. فقط با یک 

هدف از خوابش میزد، وگرنه خستگی اش قابل 

 وصف نبود.

رفتم پرستار نریمان داخل بود، کتاب به  پایین که

 دست جلوی پنجره بود.

 _هنوز تو حیاط؟

 _بله، نمیاد داخل.

 _چیزی خورده؟
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 _براش میوه بردم با کمی آجیل.

_ممنون، من االن ناهار درست میکنم. سگها تمیز 

 بودن؟ 

 _بله. تمیز بودن. 

_یه نفر قرار بیاد نمیدونم چی بگه، امیدوارم بشه کال 

 تو حیاط نگهش داشت. حمله نکردن به نریمان؟ 

_نه نه، ارومن، آموزش دیده ان. فقط یکیشون نره 

 یکیشون ماده.

 _عقیم نشدن؟

 _نمیدونم.

 _تا یسال دیگه قراره پناهگاه کنیم خونه رو.
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نریمان را صدا لبخندی زد، چه میگفت بنده ی خدا. 

کردم بیاید داخل اما با لیپ های قرمز به سراغم آمد و 

گوشی ام را خواست تا به نورا زنگ بزند و خبر بدهد 

 دو هاپو آورده اند.

 _به دایی هم بگم.

_باشه، به همه خبر میدی، اول برو دست و صورتت 

 رو بشور، لباسهات کثیف شدن.

 _داداش میاد.

 ا داداش بیاد استراحت کن._تا نیم ساعت دیگه ت

باال پایین پرید و تکرار کرد خسته نیست. این همه 

ساعت بازی کرده بود و خسته نبود! نویان رسیده و 

نرسیده کوله پشتی اش را هم انداخت در حیاط روی 

 زمین.
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 _وای مامان دوتاست.

 نریمان: یکی من هاپو، یکی تو هاپو.

ویید سمتم با چشم های درخشان نگاهم کرد، د

 دستش دورم حلقه کرد.

 _مرسی مامان.

 دست بردم الی موهایش.

_قول بده از این به بعد هرچی خواستی بگی تو دلت 

 نگه نداری.

دردسر من تازه داشت شروع میشد، ناهار آماده بود، 

اما هرچه صدایشان میکردم توجهی نمیکردند. 

عصبانی سراغ امیرمسعود رفتم، خودش بیدار شده 
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بود، حوله اش به تن بود داشت آب گوش اش را 

 میگرفت.

 _چیه؟

_نمیان غذا بخورن، امیرمسعود بیا یه چیزی بهشون 

 بگو. خسته شدم از بس صداشون کردم.

بی توجه به من جرص خوردن من رویش را 

 برگرداند، از آینه نگاهم کرد و گفت.

_شوهرت رو ول میکنی میری سراغ بچه هات، 

از گوششون بگیر بیار تو خونه، تقصیر  همینه. برو

خودته خشونت خرج نمیکنی، خشونت هات فقط 

 ماله امیرمسعود بدبخت.

 دست به کمر بردم.
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_که خشونت هام فقط برای تو، باشه اقای شوهر 

 فراموش نکن چی گفتی.

همیشه از من سریع تر بود. من در را باز نکرده 

 دستش دور کمرم محکم حلقه شد.

 میشم ولم کن._خیس 

_یه بوس بده تا منم جای تو برم گوش پسرهات رو 

 بکشم.

 _نمیخوام، خودم میرم...

 _دلش رو داری؟ چونه نزن بوسه ات رو بده.

_من باج نمیدم، زود لباس بپوش بیا، این پرستار بنده 

 خدا هالک شد از گرسنگی.
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 _کی باج خواست، بوس خواستم.

در را بست من را کمی عقب  برم گرداند، با دست

عقب برد. سرش کم کم پایین آمد و بوسه اش را 

گرفت. آنقدر طوالنی شد که ناخودآگاه دستم دور 

گردنش حلقه شد و خودم را به او چسباندم. اما 

 دانستم نمیشود بچه ها بیشتر از این گرسنه بمانند.می

 _لباس عوض کن بیا پایین.

 _این بار دوم امروز نگاه.

 خنده ام گرفت.

 _چیکار کردم؟ چی رو میشمری؟

رویش را برگرداند سمت کمد رفت و گفت 'پسم 

میزنی'. او همیشه اینقدر حساس بود، یا این چند روز 
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ندیدنمان باعث شده بود. بعد از سالها زندگی مشترک 

اولین باری بود که، از هم دور مانده بودیم. حتی اگر 

 دیدن و صحبت نکردن...کم همدیگر را میدیدم باز ن

گویا از نریمان زهر چشم گرفته بود که تا در را باز 

 کرد و گفت' بیایین ناهار' هردو سریع داخل آمدند.

_زود برین دست و صورت بشورین، لباس عوض 

 کنین.

ها لباس عوض کنن یه سر به ماه بانو و حنا _تا بچه

 بزنم بیام.

 سرم را تکان خفیفی دادم.

 _دیدیشون این چند روز؟

 _نه با تو بیشتر صحبت کردن.
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 _اخم نکن، زود میام.

نریمان و نویان از نبود امیرمسعود استفاده کردند و با 

نورا تماس گرفتند برای خبر دادن هدیه ی فوق العاده 

ی پدرشان. امیرمسعودی که قرار بود زود برگردد 

با تلخی خبری از او نبود. ناهار بچه ها را دادم، 

مجبورشان کردم بروند تا بخوابند، به پرستار بچه ها 

هم گفتم میتواند زودتر برود. ناهار نخوردم منتظر 

ماندم تا امیرمسعود بیاید... اما برگشتنش آنقدر طوالنی 

 شد که دیگر عصبانیت و حسادتی نبود، نگران بودم...

گوشی تلفن را برداشتم... نگرانی تم بی مورد نبود... 

 اه بانو...م

با همه ی روزهای تلخی از زندگی ام که حنا نقش 

زیادی در آن ها داشت، دلم برایش میسوخت..  من 
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درد و غم از دست دادن مادر را چشیده بودم... او 

فقط مادرش نه، همه ی کسی را که داشت از دست 

 داده بود.

امیرمسعود نازنینم مگر چند وقت بود مادرش رفته 

.. ماه بانو برایش کم از یک دایه، یک بود که حاال.

 دانستم برایشخاله نبود. میدانستم دوستش دارد، می

 عزیز است.

حس میکرد مردم زیر بار این دو عزا شکسته شده، 

موهایش سفید شده است. بخاطر بارداری ام اجازه 

نمیداد خیلی سرپا باشم... شاید خیلی از مهمان هایی 

بانو نه بخاطر امیرمسعود که آمده بودند بخاطر ماه 

آمده بودند، اما هرچه بود من خوشحال بودم. شاید 

این... حس غریبگی ، حس تنهایی به حنا نمیداد. 
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امیرمسعود پیشش بود... تا آمدن پدر و عمه هایش... 

 بعد از آن سپرد به پدرش.

 _خوبی؟

 _بچه ها؟

 _خوابن، چرا اینقدر طول کشید؟

تصمیم بگیرند، پدرش قرار بود در مورد حنا 

میخواست با خودش ببرد، حنا مخالف بود و میگفت 

میخواهد بماند. هفتم ماه بانو هم گذشته بود، من گفته 

بودم، به او فشار نیاورند در شرایط خوبی نیست، اما 

چون عموی امیرمسعود اصرار داشت نتوانسته بودند 

حریف شوند. امیرمسعود هم تمایل به رفتن حنا 

میگفت نمیشود تنها بیاید، نورا محال بود داشت. 
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حواسش به او باشد. از من هم نمیتوانست همچین 

 خواسته ای داشته باشد.

 _قشقرق به پا کرده بود.

 _میبرنش؟

_به زور. باز زده به سرش تهدید میکنه ببرن خودش 

 رو میکشه.

 چشمم به زخم روی گردنش افتاد. جای ناخن بود....

 _کار حناس؟

 متوجه شد... اما نادیده گرفت.

 _نورا اگه میره خونه ببرمش، کجاست؟

 _نه خوابید، گفت میگه امیرواال بیاد اینجا.

 _امیرواال هم اونجا گرفت خوابید.
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 بدون شک پا به پای داد و بیدادهای حنا ننشسته بود.

 _برو بخواب خسته ای.

 دستم را گرفت 'تو؟'.

 م. تو برو میام._یکم شیر گرم میکنم بخور

 دنبالم به آشپزخانه آمد و گفت او هم شیر میخواهد.

 _سرم داره منفجر میشه.

 _به جای شیر آرام بخش بدم؟

 _نه.

شیردوش را روی شعله قرار دادم و پشت سرش رفتم 

و دستم را روس شقیقه هایش گذاشتم و آرام ارام 

 ماساژ دادم.
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ناخن. چه کار گردنش هم قرمز بود، پر بود از رد 

کرده بود، به امیرمسعود حمله؟! شقیقه اش را رها 

کردم، زیر شیری که داشت سر می امد را خاموش 

کردم. در یک لیوان برایش کمی ریختم گذاشتم روی 

 میز.

 _خودت؟

بتادین را برداشتم کمی به پنبه زدم و پشت سرش تا 

 روی زخمش گذاشتم صدای اخش بلند شد.

 بدتر میسوزه._نمیخواد نگاه 

 _مجبور بودی خودت رو... چرا جلوش را نگرفتی؟

 _عصبی بود، بدتر میشد. خوبه دست نزن.
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اما گوش نکردم، نه برای لجبازی... نه واقعا نگران 

 بودم...

هرچند که کشان کشان بردنش اما برای خداحافظی 

نرفتم، میدانستم دیدنم برایش خوشحال کننده نیست، 

دن من میخواست قشقرق راه سرخاک هم با دی

بیندازد، اما امیرمسعود خیلی سریع جلویش را گرفته، 

دلیل نداشت دوباره این اتفاق بیفتد. طالع ما باهم 

نحس بود... نمیتوانستیم همدیگر را دوست داشته 

توانستیم تالش کنیم همدیگر را عذاب باشیم، اما می

 ندهیم.

 _نگران نباش.

 _حالش خوب نیست.

 فتی ببرنش پیش مشاور، کلینیکی جایی._میگ



 

Romanzo_o 2653 

 _قرار شد ببرن، اما داره بدتر میکنه.

 نگاهی به شکمم کرد.

 _میترسم نگاه.

 _ازچی؟

 _من بلد... من نمیتونم پدر یه دختر باشم.
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با نهایت حیرت نگاهش کردم، نکند... نکند بخاطر 

همین بود که دلش نمیخواست بچه دار شویم. 

دختر داشته باشم. میدانستم دوست دارد،  نمیخواست

میدانستم عاشق دخترهاست اما... حنا... او حنا را 

دخترش دیده بود اما حنا او را نه. همین باعث مشکل 

شده بود. قرار نبود در مورد دخترمون... من اصال به 
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او نگفته بودم جنسیتش دختر است. خودم تنهایی 

سونوگرافی ها. اما  رفته بودم، برای تمام ویزیت ها و

 خب میدانست حس کرده بود.

 _امیرمسعود...

_ میترسم نگاه. من... میدونم میری دکتر میبینم حالت 

رو. میبینم جلوی من حتی نمیری دستشویی باال 

 نیاری... من... بدم نمیاد ، من عاشقشم اما میترسم.

  رفتم جلو تا بغلش کنم.

ن و تو... تو _قربونت برم. من هستم پیش هردوتو

بهترین بابای دنیایی امیرمسعود. دختر و پسرش چه 

فرقی داره. حنا دختر تو نبود امیرمسعود... نتونست تو 

رو هم به عنوان پدرش قبول کنه. اما بچه هامون... 

  عاشقتن.
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 دستم رو روی گونه اش گذاشتم.

_این فکر رو نکن. خواهش میکنم. قول میدم... میبینم 

  فوق العاده ای هستی. تو چقدر پدر

همانطور خیره زل زد به چشم هایم. به چیزی که 

گفته بودم اطمینان کافی داشتم. برای دل خوش 

کردنش نگفته بودم. میتوانست خیلی راحت از چشم 

هایم بخواند. بوسه ی آرامی روی گونه ام زد و بلندم 

  کرد روی پایش نشاند.

  _بدون تو من...

  و گردنم رو در دستش گرفت. دستش را بلند کرد

_سرخاک مامان... فرهاد رو از دور که دیدم... برای 

اولین بار حس کردم خیلی آدم خوش شانسی ام... 

برای داشتنت... تمام مدتی که مشهد بودم... هر 
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خیابون و کوچه ای که راه میرفتم... وقتی فرهاد رو 

اونجا دیدم... مرسی که هستی ، بداخالقی هام رو 

تحمل میکنی... خودم رو... جز دوست داشتن و 

  عاشقت بودن کاری ازم برنمیاد.

این همه ی چیزی بود که در زندگی ام میخواستم... 

این تنها عشقی بود که دوست داشتم برای من باشد... 

  فقط و فقط برای من.

 فصل آخر

 بیست سال بعد...

 _امیرواال چه خبرته؟

 _کم بهش گفتم؟
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داد و بیدادهای امیرواال و ماهی سردرد گرفته از دست 

بودم. امیرواال برای نریمان و نویان همیشه یک عمو 

بود اما برای ماهی پدر. راه و روشش با امیرمسعود 

فرق داشت. اما مثل یک دوست به ماهی نزدیک شده 

بود. هیچ وقت حتی اجازه نداده بود او را عمو صدا 

داشتند فقط داد و کند. سرموضوعی هم که اختالف 

بیداد میکردند. امیرواال به قول نورا میخواست ماهی را 

قدیس بزرگ کند. هر خطایی که او در زندگی اش 

تجربه کرده بود را از ماهی دور نگاه دارد. حاال چه 

شده بود چه کرده بودند متوجهش نمیشدم تنها چیزی 

که از یک ربع قبل نصیبم شده بود داد و بیدادهایشان 

ود و چون به زبان فرانسوی بود اگر میخواستم هم ب

عمال چیزی نمیفهمیدم. امیرواال خودش به ماهی 
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فرانسوی یاد داده بود. واقعا ماهی برایش بچه ی 

نداشته اش بود... بچه ای که نه خودش خواست 

داشته باشد نه نورا. هردو معتقد بودند نمیتوانند پدر و 

ی عقده ای بار مادر باشند و بهتر است یک بچه 

نیاورند. سر اصرارهای بی جای من گفته بود " اگه 

فقط زاییدن باشه من بزام اما من بزرگش نمیکنم 

  میتونی چهارتا بچه رو بزرگ کنی بیارمش".

_به منم بگی قضیه چیه شاید بتونم کمکتون کنم جای 

  این داد و بیدادها به یه نتیجه برسین.

امیرواال جمله ای دیگر ماهی با عصبانیت بیشتر به 

  گفت و ما را تنها گذاشت.

  _این دختر میخواد من رو سکته بده زن داداش.



 

Romanzo_o 2659 

_منم از دست شما دونفر خسته شدم، امیرمسعود بیاد 

   باهم حل کنین.

 _امیرمسعود بفهمه که زنده اش نمیذاره؟

  متعجب برگشتم سمتش.

 _چی؟ چیشده مگه؟

مورد مثل همیشه است فکر کرده بودم یک بحث بی 

اما این جمله خیلی معنی ها داشت. امیرمسعود از گل 

نازکتر به ماهی نمیگفت. تا به حال برای هیچ خواسته 

اش نه نیاورده بود. حتی یک بار هم نشده بود 

صدایش را باال ببرد. حاال حتی اگر منظورش کشتن او 

هم نباشد یعنی عصبانی میشد... یعنی یکی از خط 

ی امیرمسعود بود. امیرمسعود در هر دوره ی قرمزها

سنی ماهی برای اون چند خط قرمز مشخص کرده 
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بود و گفته بود به غیر از اینها میتواند هرجور که 

 میخواهد زندگی کند، هرکاری که میخواهد بکند.

 _چیشده؟

 _شازده خانمت رو از ماشین یه پسر پیاده کردم.

مخالفش  با چشم های گرد شده نگاهش کردم.

 نبودم... اما دوست نداشتم االن باشد. کمی زمان ...

 _کجا؟
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  _دم در.
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قلبم تند تند میزد. بی دلیل نگران شدم. اگر نورا بود 

میگفت خب سوار شده باشد اما من... نگرانی غلبه 

  اش بیشتر بود.

 _ببین کی بود از زیر زبونش بکش.

 ماشینش شده؟_کی بود پسره؟ چرا سوار 

ناز _نمیدونم اما یه جا دیدمش. آشنا بود. آرمان و مه

 دم به دیقه مهمونی میگیرن شاید خونه ی اونها دیدم.

چقدر امیرواال تغییر کرده بود. نه جدایی از نارملیا نه 

حتی نورا تغییرش نداده بود... بلکه آمدن ماهی او را 

 تغییر داده بود.

 _رفت امیرواال؟

  بیا پایین._آره 
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با دستش موهایش را پشت سرش تکان میداد. 

دخترکم از دست خیلی ها جرات نمیکرد موهایش را 

کوتاه کند، نه برادرهایش موافقش بودند نه 

امیرمسعود. آرمان که بدتر از همه ی اینها بود. نقش 

دختر نداشته ی چند نفر را ایفا میکرد. برایش 

 نمیتوانست آسان باشد.

 ت؟_گفت به

  _بله.

 _نمیپرسی کی بود؟

سرم را با چای ریختن گرم کرده بودم. معلوم بود که 

  میخواستم بپرسم.

 _ترجیح میدم خودت بگی اگه الزمه.
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_نه بابا. دوست داداش نویان بود. رفته بودم پیشش 

 گفت کوهیار میرسونتت.

 همین؟ برای همین امیرواال را حرص داده بود.

 فتی؟_چرا به عموت نگ

_آخه مامان ندیدی چجوری اومد در ماشین رو باز 

کرد اون بنده خدا رو پیاده کرد. االن فکر میکنه ما کی 

  هستیم؟ بذار بابا بیاد.

 _میخوای چیکار؟

  _امیرواال تو همه چیز دخالت میکنه.

دوست داشتم بگوید عمو... اما وقتی خود امیرواال 

 آمد. دوست نداشت چه کاری از دستم برمی
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_اصال من از این به بعد میگم عمو. برگشتم گفتم 

امیرواال بعد به دوست داداش میگم امیرواال عمومه با 

چشهای گرد شده نگاه... وای مامان آبروم رو برد. 

  آبروی داداش نویان رو هم برد.

 _واقعا از ماشین پیاده اش کرد؟

_اوه باید میدیدی واقعا. خیلی خجالت کشیدم. 

ازه فکر میکنه فقط من و اون تو دنیا فرانسوی بعدت

  بلدیم.

 _چرا؟

_داشت برای من خط و نشون میکشید اونم به 

  فرانسوی گفت اشتباه برداشت کردین.

  نتوانستم جلوی خنده ام را بگیرم.
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 _میخواستم زمین دهن باز کنه. مامان...

  خودش هم بلند بلند خندید.

نه عمو دیدنی بود. وقتی دید _مامان قیافه ی امیرو... 

  کوهیار جوابش رو فرانسوی داد کپ کرد.

_چه اسم قشنگی داره، کوهیار. تاحاال اسمش رو از 

  نویان نشنیدم.

  _تازه آشنا شدن انگار دارن باهم کار میکنن.

 _تو کی رفتی پیش نویان؟

_امروز کالسم کنسل شد، با دوستهام بیرون بودم 

  شش.نزدیک بود رفتم پی

 _که اونم... ماشین میگرفتی خب.
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_خونشون انگار نزدیک ماست. خونه ی پدر و 

  مادرش.

 نورا: چه آماری هم گرفتی ورپریده.

 هین بلندی گفتم.

  _کی در رو باز کردم.

_شوهر من رو حرص داده این دخترت کم مونده 

 سکته کنه. گیس هات رو میکنم چیزیش بشه.

رو میدیدی چه آبروریزی _خاله میومدی شوهرت 

  کرد خودت همونجا سکته میکردی.

_ننت فقط برای من از بچگی معلم اخالق بود. االن 

به دخترت هم بگو خب این چه طرز حرف زدن با 

  خاله اشه.
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 _تازه فهمیدی چطور حرف میزنه!

_موهات رو از ته تراش میکنم یه بار دیگه با من 

بود  و ببینم پسره کیاینطوری حرف بزنی. بیا حاال بگ

 خوش تیپ بود.

  _خیلی زیاد.

  _آدرس میدادی تشریف میاورد منزلتون ماهی خانم.

فکر میکنم هرسه هم زمان لبهایمان را گاز گرفتیم و 

یکی به پیشانی زدیم. در خانه ی ما امروز قرار نبود 

بسته شود. اصال این ساعت امیرمسعود چرا خانه بود. 

جورش میکردیم. ماهی سریع چطور باید جمع و 

 بیرون رفت.

  _باباجون خسته نباشی خوش اومدی.
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 _خوش که اومدم. پسر خوشتیپ هم...

 _عزیزم. چه زود اومدی؟

 _مزاحم بحث چشم چرونیتون شدم نگاه خانم؟

من و ماهی نورا را چپ چپ نگاه میکردیم. 

امیرمسعود چیزی نگفت همانطور کیف به دست باال 

 رفت.

 _وای مامان بابا شنید.

  _خودشم اینجا بود.

 _عصبانی نشه؟

_چرا عصبانیت شوهر من به کون مبارکت نیست االن 

 وای بابا عصبانی نشه؟

  به نورا که ادایش را درآورده بود خندید.
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_نترس بابا االن ننت میره یه بوس میده بهش 

 عصبانیت بابا...

 _نورا!

  _چیه؟ خب بوس نده.

میخندید و همینطور بی پروا به شوخی هایش ماهی 

ادامه میداد. به ماهی گفتم چایی را برای امیرمسعود 

 عوض کند تا تازه دم باشد و خودم سراغش رفتم.

_دیدی گفتم میره بوس میده، هزارتا کار خاک 

 برسری دیگه. تا دم کشیدن چای کارتون تمومه؟

ف. تاسبرنگشتم به عقب فقط سرم را تکان دادم از 

حرف قبول نمیکرد حاال من هرچه میگفتم جلوی 

  ماهی رعایت کن.



 

Romanzo_o 2670 

 _چه زود اومدی؟

دکمه های پیراهنش را باز کرده بود گوشی به دست 

 وسط اتاق بود.

 _برگردم؟

 _نه فقط تعجب کردم.

_نویان گفت ماهی اومده خونه اومدم برای شام 

  ببرمتون. به خواهرتم بگو اگه میخواد بیاد.
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به سمتش رفتم و روی نوک پایم ایستادم تا گونه اش 

را ببوسم. سرش را عقب کشید و سرش را تکان داد 

 که یعنی داری چیکار میکنی؟
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  _خواستم تشکر کنم.

_االن نه برگشتیم تشکر میکنی االن به نفعته خیلی 

  نزدیک نیای.

 _امیرمسعود؟!

 بوسید.سرش را خم کرد و خودش گونه ام را آرام 

 _پسر خوشتیپی که دخترت میگفت کی بود؟

 _اجازه نداره در مورد پسری نظر بده؟

_من شوهرش نمیدم این رو در نظر بگیره بعد نظر 

 بده.

خندیدم، از وقتی ماهی به دنیا آمده بود این را تکرار 

  میکرد و گاهی آنقدر جدی میگفت که میترسیدم.

  _برم خبر بدم حاضرشن.
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گفت امیرواال منتظرش است و نمی آید، اما ماهی نورا 

خوشحال گفت میرود لباسش را عوض کند، داشتم 

نورا را بدرقه میکردم صدای خنده ی ماهی و 

امیرمسعود را میشنیدم. این چه لباس عوض کردنی 

بود؟! در حالی که خودش را برای پدرش لوس 

 میکرد.

 _لباسهات اینجاست مامان؟

  من حسودی میکنه._بابا خانمت به 

امیرمسعود نگاهی به من کرد و گونه ی ماهی را آرام 

  کشید.

_میدونه کسی نمیتونه جاش رو بگیره، زن من 

 حسادت بلد نیست برو حاضرشو.
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ماهی با لبخند بزرگی به سمتم آمد گونه ام را بوسید 

و گفت " برمنکرش لعنت" و به من گفت همون 

ه میگفت سرنماز دعای خیر رو برام بکن. همیش

برایش دعا کنم کسی مثل امیرمسعود عاشقش شود. 

  همینقدر مطمئن و همینقدر راسخ.

 _خودت لباس عوض نمیکنی؟

 _نه بو میدم؟

  _نه نه فقط پرسیدم.

در ماشین بودیم که گفت با نویان و نریمان هم تماس 

گرفته تا بیایند، که مثل همیشه نریمان در رفته بود از 

  جمع خانوادگی اما نویان هم در راه بود. زیر این

 _نمیخوای یاد بگیری؟
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نگاهی به امیرمسعود کردم، داشت از آینه ماهی را 

نگاه میکرد. امیرمسعود هرکاری میکرد ماهی رانندگی 

یاد بگیرد برایش ماشین بخرد ماهی قبول نمیکرد. 

میگفت میترسد و دوست ندارد رانندگی کند. 

و آمدش هم امیرمسعود حساس میدانستم سر رفت 

است. هم پسرها و هم امیرواال را راننده ی شخصی 

دخترش میکرد. من ترجیح میدادم به انتخابش احترام 

  بگذارم و مجبورش نکنم برای کاری.

 _بابا تا کی میخوایم این بحث رو داشته باشیم؟

 _خودت هم میبینی رفت و آمد سخته برات.

 تویی که حس میکنی سخته._نیست. من راحتم، فقط 

شصت سال را رد کرده بود اما چیزهایی بود که تغییر 

  نمیکرد فرقی نمیکرد در چه سن و سالی باشد.
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  _من حریف شما دوتا نمیشم.

 _با دخترت کنار نمیای من رو چرا قاطی میکنی؟

  لبخند با معنایی زد، اما چیزی نگفت.

توران یه _برید تو ماشین رو پارک کنم این رس

 پارکینگ درست حسابی هم نداره.

  ماهی: غذاش خوشمزه اس.

وقتی رفتیم داخل متوجه شدم میز رزرو کرده است. 

 همیشه حواسش به همه چیز بود.

 _مامان بابا چیزی گفت؟

 _در مورد؟

 _کوهیار.

 _مگه میشناستش؟
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 _نه گفتم پسر خوشتیپ.

گذاری بود که حساسیت مادرانه بود یا دیدار تاثیر 

  اینطور در مورد این پسر صحبت میکرد.

 _گفت بگم شوهرنمیده تورو حواست باشه.

 _هنوز بیست سالم نشده چه شوهری!

چیزی هم تا بیست سالگیش نمانده بود. انگار همین 

 دیروز بود در آغوشش گرفتم.

  _دارم پیر میشم میخوام نوه هام رو ببینم.

  _به داداش نویان بگو.

به نویان ... بارها گفته بودم و بارها گفته بود نه. سالها 

پیش عاشق دختری شد... نمیدانم چه شد و چه 

اتفاقی افتاد هیچ وقت برایم تعریف نکرد اما بعد از 
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آن هم دیگر نه تمایلی داشت عاشق کسی شود نه 

  ازدواج کند.

 _نریمان زودتر از اون ازدواج میکنه.

 _بلهههه میدونم.

 خبریه؟_

  _بین خودمون باشه دوست دختر داره.

  این را میدانستم.

  _میدونم.

 _چرا همه چی رو میدونی مامان؟

 _چون مامانه. حاال چی رو میدونه؟

ماهی پشتش به ورودی بود داخل آمدن امیرمسعود را 

  ندید.
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  _همه چی! تازه همیشه خونسرد هم هست.

میکردم خودم را من ... خونسرد نبودم فقط تالش 

  کنترل کنم. زود واکنش نشان ندهم.

 _نویان کی میاد؟

  _میرسه، شما سفارش بدین.

  _نه من یه چیزی بگم بعد.

 _خیر باشه.

_میشه من امسال برای تولدم... با دوستهام برم سفر؟ 

 وایستین همزمان جواب بدین. یک دو سه...

 _آره.

 _نه.
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میکرد. من گفته  سرش بین هردومون رفت و آمد

بودم آره، چون مشکلی نبود. دوست داشت آن زمان 

 را با دوستهایش بگذراند. چه ایرادی داشت؟!

 _بابا!

  _نمیشه.

کمی زیرچشمی با اخم امیرمسعود را نگاه کردم. بارها 

گفته بودم اینقدر قاطع در مورد چیزی به بچه ها نه 

خوب نگوید. زمان بخواهد برای فکر کردن. دلیل 

  بیاورد و بعد رد کند.

 _چرا نشه؟ تو رو خدا بابا. مامان؟

 _بعدا صحبت میکنیم.

 امیرمسعود: باهم میریم.
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_من میخوام با دوستهام برم بابا. بچه که نیستم. بیست 

  سالمه.

تا چند دقیقه ی قبل بیست سالش نشده بود اما االن... 

چشمم به نویان خورد که با پسری داشت صحبت 

میکرد. نمیدانم با هم بودند یا آشنایی بود که اتفاقی 

دیده بود. با من که چشم تو چشم شد لبخندی به 

رویم زد جلوتر آمد و سالم داد. سرماهی را که در 

حال چانه زنی با امیرمسعود بود گرفت و روی سرش 

 را بوسید.

 _چیشده ته تغاری؟

 _داداش خوب شد اومدی ب... اا...
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  ش به پسر کناری نویان افتاد که گفت اا.چشم

_کوهیار رئیسی دوستم، ماهی که باهاش آشنا شدی، 

این خانم زیبا و دلبر مادرم نگاه، ایشونم پدرم جناب 

  امیرمسعودخان.

کوهیار خوشبختمی گفت و امیرمسعود با او دست داد 

اما من حواسم به دخترم و واکنشش به دیدن دوباره 

خان بود. خوش چهره بود اغراقی در ی این کوهیار 

 موردش اتفاق نیفتاده بود.

 _من به نویان گفتم مزاحم جمع خانوادگیتون نشم...

  _بفرمایین بشینین ما خوشحال میشم.

لبخندی به رویم زد و صندلی را کشید. ماهی بین دو 

  پسر قرار گرفت.
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_بابت امروز من از طرف برادر همسرم معذرت 

  میخوام.

گونه های ماهی گل انداخت و امیرمسعود با 

کنجکاوی سرش سمت من برگشت. نویان با خنده 

  برای امیرمسعود توضیح داد چه اتفاقی افتاده.

_یه نفر اگه رانندگی یاد بگیره از این مشکل ها پیش 

 نمیاد. اینطور نیست؟

 ماهی حتی در اوج خجالتش از فرصت استفاده کرد.

  اد میگیرم ددی._برم برگردم چشم ی

با نویان خنده امان را قورت دادیم. امیرمسعود از واژه 

ی ددی متنفر بود. امیرمسعودچیزی در جواب 

 کجا از پرسید نویان و کوهیار از  دخترش نگفت فقط

  .میشناسند را همدیگر
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 _تصادف کردیم باهم.

دو هفته ی قبل نویان در حال دوچرخه سواری در 

گربه ای را زیرنگیرد با دوچرخه پارک برای اینکه 

  سوار دیگری تصادف کرده بود.

 _پس شمایین؟ آسیب جدی ندیدیدین؟

 _نه من خوبم، باعث آشنایی خوبی شد.

_کوهیار موسیقی خونده مامان. االن داریم باهم روی 

  پروژه ای کار میکنیم.

نویان آهنگسازی میکرد. در همان دوران و زمان 

گفت دوست دارد موسیقی بخواند. انتخاب رشته اش 

  پیانو و فلوت میزد و ما هم فقط تشویقش کردیم.

  _البته بگم قهرمان ملی هم هست.
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داشتم فکر میکردم قهرمان ملی چه معنی دارد اما 

امیرمسعود که پرسید چه رشته ای متوجه شدم 

 ورزشکار است.

  _شناگره.

د با پرسیامیرمسعود دستی به پیشانی اش کشید و 

کاپیتان نسبتی دارد؟! نمیدانستم کاپیتان کیست اما 

کوهیار گفت پدرش است. نویان هم از این موضوع 

بی اطالع بود، چشم های حیرت زده اش این را نشان 

  میداد.

  _چهره اتون برای من آشنا بود. پس ورزشکارین.

خیلی دوست داشتم بپرسم کاپیتان کیست اما نتوانستم 

کوهیار بپرسم. اما چیزی که مشخص بود پیش خود 

پسر بی نهایت مودبی بود و از آن مهم تر بسیار 
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خونگرم بود. حس میکردم بار اولم نیست که دیده 

  ام.

 _پس میخوای کم کم بازنشست بشی؟

 _بله تو فکرشم.

  نویان: کارت خیلی خوبه.

_مرسی. از سن کم شروع کردم و االن واقعا این حس 

  ه کنار بذارمش ، یعنی به صورت حرفه ای.رو دارم ک

 امیرمسعود: پدر مادرت موافق نیستن؟

_نه نه برای اونها مشکلی نیست، به انتخاب هام یعنی 

 چه من چه خواهرو برادرهام احترام میذارن.

  ماهی: چه خوب ، بابا دقیقا مثل تو.
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بابت یک سفر به پدرش متلک می انداخت... از این 

  داشت. پس زیادی برایش مهم بود.اخالق ها ن

 نویان: راستی چندتا خواهر و برادر داری؟

  _چهارتا!

  ماهی: چهار؟ پس فقط مامان من نبوده.

سرش را تکان دادو گفت دوقلو هستند خواهر 

 برادرهایش.

 _همشون؟ یعنی دوتا دوتا؟

_بله. یه خواهر و برادر دوقلوی بزرگتر دارم یه 

 دوقلوی کوچیکتر.خواهر و برادر 

 _چه خوب، چه باحال. نه مامان؟
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چون بدون دعوت به قول خودش به جمعمان اضافه 

شده بود از امیرمسعود اجازه خواست تا شام را مهمان 

او باشیم و او حساب کند. امیرمسعود اجازه نداد اما 

  متوجه شدم از این پیشنهاد کوهیار خوشش آمده.

ام میریم یه سفر یه روزه. در _ما آخر هفته با خونواده 

واقع به مناسبت تولد برادرزاده ام، خوشحال میشیم 

  شما هم تشریف بیارین.

_ممنون از دعوتت اما فکر نمیکنم دعوت یهویی 

 برای...

_نه نه خونواده ام هم خوشحال میشن. فقط تو 

گرگان اگه براتون ممکن باشه... خیلی خوشحال 

  میشیم.
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بزنم چند درصد این دعوت بخاطر نمیتوانستم حدس 

ماهی است. فقط نگاهی دختر من نبود که گاهی لیز 

میخورد سمت این پسر مودبی که همراهمان بود. نگاه 

های او را هم نسبت به دخترم میدیدم و حس 

  میکردم.

 _من با داداش نویان برمیگردم.

دستش را دور بازوی نویان حلقه کرد و با آن دو 

ود تا سوار ماشین شدیم نظرم را پرسید رفت. امیرمسع

  در مورد دعوت کوهیار.

 _زشت نیست؟

 _نه، پدرش...

 _میشناسیش؟
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 _کاپیتان تیم ملی بود. اسطوره ی فوتبال.

 پس فوتبالیست بود.

_تو این سن و سال دلت میخواد کاپیتان سابق تیم 

 ملی رو ببینی؟

  _خونواده ی خوبی داره.

نداره. اما اگه نریمان نیاد نمیام، _برای من مشکلی 

  تنهاش نمیذارم اینجا.

 _داره با دوستهاش وقت میگذرونه.

_چرا به ماهی میگی نه برای وقت گذروندن با 

 دوست هاش؟

_نریمان هم بخواد بره میگم نه. کی به ماهی گفتم با 

 دوستهاش بیرون نره؟ سفر قضیه اش فرق داره.
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 _من اجازه میدم بره.

م پدرشم اگه منم به عنوان پدر قبول کنی نگاه _من

  خانم.

_اذیتش نکن امیرمسعود. دوست ندارم محدودش 

کنم. خیلی جدی به نظر میومد مخالفت کنی دلش 

  میشکنه.

_برای چیزی که به صالحش نباشه دلش بشکنه هم 

  اشکالی نداره.

 _یه سفر چرا به صالحش نباشه؟
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 تنهایی برن سفر؟_چندتا دختر جوون 
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با بدجنسی گفتم از کجا معلوم فقط چندتا دخترن؟ 

شدت تعجبش خیلی زیاد بود که ماشین را نگه 

 داشت.

  _نشنیدم؟

 _چی رو؟

  _حرف رو نپیچون نگاه.

 _ حرفم واضحه؟

 _با همون پسر خوشتیپ که امروز داشتی...

 _اون یه بحث دیگه بود.

قط دم غیرت من رو _نمیدونمم چرا بحث های شما ف

 میگیره.
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_چه ربطی به غیرت داره؟ دخترت میخواد بره سفر، 

  تو سنی هم هست که بتونه مراقب خودش باشه.

وسط خیابان ما مشغول بحث بودیم. هیچ کدام به 

فکرمان خطور نمیکرد که برویم خانه و آنجا ادمه 

دهیم. ماهی و نویان که رسیده بودند و دیده بودند ما 

نرسیدیم نگران تماس گرفته بودند تا بفهمند هنوز 

 کجاییم!

 _خوبیم عزیزم، یکم دیگه میایم نگران نباشین.

 _مامان چیزی شده؟ تصادف کردین؟

  _نه عزیزم. خوبیم یکم گفتیم بگردیم هوا خوبه.

ساعت یازده بود و نریمان برنگشته بود. عصبانی 

ن شماره اش را گرفتم. نمیدانستم از دست نریما
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عصبانی بودم یا امیرمسعود اما به چهارچوب اتاقش 

 تکیه دادم و منتظر ماندم جواب بدهد.

 _جوونم نگاه خانمم.

 _نریمان ساعت چنده؟

 _یه لحظه... یازده و سه دقیقه.

 _و االن شما کجایی این ساعت؟

  _گوشی گوشی.

 چندثانیه بعد شنیدم که گفت.

 سالمه؟_مامان شوخیت گرفته؟ من چند 

_نریمان داره نصف شب میشه معلوم نیست از صبح 

 کجایی؟
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_بیرونم با دوستهام و خوشحال میشم قبول کنی من 

 بچه نیستم!

قطع کرد. بدون اینکه منتظر بماند جوابی بدهم تلفن 

را روی من قطع کرد. اولین بار بود که از دست بچه 

هایم اینقدر ناراحت شده بودم. حتی از شدت بغض 

 ناراحتی چانه ام لرزید. و

 _مامان چیشده؟

همین سوال کافی بود تا اشک هایم جاری شود. نویان 

 ترسیده جلوتر آمد و بغلم کرد.

 _چیشده؟ نریمان طوریش شده؟

سرم را به معنی نه تکان دادم. دستی زیر چشمم 

 کشیدم.
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 _نه چیزی نیست برو بخواب عزیزم.

 _چیکار کرده؟

گفتم تلفن را به رویم قطع کرد.  دوباره بغض کرده

 لبخندی به رویم زد و دوباره بغلم کرد.

  _قربونت برم گریه نکن خودم گوشهاش رو میکشم.

_نمیخواد قربون زن من بری، گوش کی رو میخوای 

 بکشی؟

در گوشم نویان گفت " شوهر حسودی داری نگاه 

جون". از بغل نویان که جدا شدم امیرمسعود با دیدن 

روی صورتم قدم تند کرد و به سمتمان آمد ،  اشک

 بازویم را گرفت و کشید سمت خودش.

 _چیشد؟ از دست من پناه بردی بغل پسرت؟
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  _ چیزی نیست. نویان مامان برو بخواب.

  _مامان تازه ساعت یازده.

 _راست میگی خیلی دارم تو زندگیتون دخالت میکنم.

 _مامان منظورم این...

رفتم و در را بستم. چرا کودک شده بودم؟ به اتاق 

اینکه امیرمسعود پشت سرم نیامد یعنی نویان را گرفته 

بود تا بپرسد چه شده. چند دقیقه بعد داخل شد، به 

  سمت گوشی اش رفت.

 _"کجایی؟"

 _"نریمان گفتم کجایی؟"

_"تا یک ربع دیگه خونه ای. به من ربطی نداره این 

زدی فکرش رو میکردی، یه رو وقتی سر مادرت داد 
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ربع دیگه خونه نباشی ماشین و همه ی کارتهای 

  بانکیت رو ازت میگیرم."

_امیرمسعود عجله میکنه زبونم الل تصادف میکنه. 

  بگو عجله نکنه.

کنارم روی تخت نشست و دستش را دورم حلقه 

 کرد.

_نمیدونی حسودم گله ها و اشکت رو میبری بغل 

 یکی دیگه.

 ._پسرمه

_شوهرت اینجاس. پیر شدم دیگه برات جذاب 

 نیستم؟

  نفس عمیقی کشیدم.
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 _میدونی خیلی هم دیر نیست برای برگشتن نریمان؟

_نگرانشم امیرمسعود نمیدونم با کی میره با کی 

میگرده. هرموقع میاد بوی سیگار و الکل و قلیون 

 میده.

 دستش را پایین برد و دور شکمم حلقه کرد.

حواسم بهش هست. اون چیزهایی رو هم که _من 

  شمردی از حد و اندازه اش خارج نمیشه.

 _خبر داری؟

  _خبر دارم. نگران نباش.

آروم آروم پیراهنم را باال کشید و دستش را زیر لباسم 

 برد.

 _نمیشه فقط نگران من باشی؟
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کف دستش را روی شکمم گذاشت و آرام آرام ماساژ 

" م؟هومرفت و بخاطر سکوتم یک "داد. دستش باالتر 

 را ما سینه و برد زیرم لباس زیر را دستش. کرد زمزمه

  .فشرد کمی و گرفت دست در

 _افتخار میدی نگاه خانم؟

من ذهنم پیش نریمان بود. نگرانش بودم. اگر نگرانی 

من بی جا هم بود باز نباید تلفن را رویم قطع میکرد. 

ر رفت و قفل کرد. امیرمسعود بلند شد و به سمت د

به سمتم آمد و مقابلم ایستاد و لباسهایش را در آورد. 

کمی شکم آورده بود! دستش را جلو آورد و چانه ام 

را گرفت و خم شد لب هایم را ببوسد اما با کمی 

 فاصله ایستاد.

 _نشنیدم جوابت رو!



 

Romanzo_o 2700 

لخت شده بود و تازه جواب میخواست؟ خواستم 

کند اما روش خوبی بود بگویم اگر بگویم نه چه می

کمی خودم را آرام کنم. جای جواب من فاصله را 

  سفر کردم و بوسیدمش.

نفس نفس زنان بودیم که تقه ای به در اتاق خورد. 

امیرمسعود مکثی کرد، نگاهی به ساعتش کرد بلند 

 گفت.

_نیم ساعت شد نریمان کارتها و سوئیچت رو بذار 

 جلوی در صبح برمیدارم.

  رافیک بود._بابا ت
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بخاطر من نه... بخاطر کارت بانکی و ماشینش آمده 

بود. دستم را روی قفسه ی سینه ام گذاشتم، تمام 

بدنم سرد شد. به اندازه ی کافی نزدیک بود که این 

تغییر دمای بدنم را حس کند. پهلویم را گرفت و 

 لبهایم را محکم بوسید.

  _تنبیهش میکنم ناراحت نباش.

_زورکی چیزی نمیخوام. اصال براش مهم نیست من 

  ناراحت شدم.

چونه ام را بوسید و دوباره و آرام آرام شروع کرد به 

ضربه زدن و نزدیک شدن. سینه هایم فشرد و گفت " 

جوونه و خام". اما بیشترش در حال و احوال دیگری 

بود تا ناراحتی بین من نریمان. میدانستم بدش می آید 

نزدیک میشویم حواسم جای دیگری  وقتی بهم
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باشد... یک بار فقط یک بار اتفاق افتاده بود و آنقدر 

ناراحت شده بود از دستم که حد و اندازه نداشت... 

گفته بود اگر دلم نمیخواست قبل از شروع اجازه 

نمیدادم... ساق پاهایم را دورش پایش قفل کردم تا 

زدیک بفهمد حواسم به اوست و خودم را بیشتر ن

کردم. فاصله گرفت سرجلو برد و سینه هایم رو به 

نوبت به دندان گرفت. کنار رفت به پهلو دراز کشید 

کنار و مرا هم به پهلوی چپ پشت به خودش 

برگرداند. دستش را روی رانم گذاشت و نزدیک شد. 

نفس هایش را مستقیم رد گوشم فوت میکرد. دستم 

گذاشتم و  را ناخودآگاه عقب بردم و روی باسنش

 بیشتر فشردم.
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_دیوونه ام میکنی نگاه، سی ساله زنمی. هنوزم که 

  هنوز مثل بار اول دیوونه ام میکنی.

مشغول درست کردن صبحونه بودم که کسی از پشت 

سربی هوا بغلم کرد. فکر هزار جا بود ترسیده جیغی 

زدم. جیغم آنقدرها هم بلند نبود که امیرمسعود حوله 

 ین بدود. نریمان بود که بغلم کرده بود.به تن تا پای

  _مامان بغلت کردم.

  _گه خوردی، قلبش اومد تو دهنش.

 _خوبم حواسم اینجا نبود.

  _صد دفعه بهت گفتم نریمان اینقدر نترسونشون.

عادت بد ترساندن نریمان... چه من را چه ماهی را. با 

 عصبانیت زیاد امیرمسعود دیگر ترک شده بود.
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  _نترسوندم.

  _خوبم امیرمسعود حواسم پرت بود.

امیرمسعود رفت لباس بپوشد با رفتنش نریمان گفت: 

 قهری مامان؟

 _نه، اگه زحمتی نیست میز رو بچین.

 _مامان نمیخواستم م...

_نگران نباش میتونی ماشینت و کارتهات رو برداری 

  با بابات صحبت میکنم.

  _من ماشین نخواستم از تو.

_من فقط نگرانتم نریمان. اما اگه نگرانیم برات ... 

 دیگه دخالتی نمیکنم.
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_بخدا منظورم این نبود. پیش دوستهام فقط خجالت 

کشیدم. بیست و چهارسالمه تازه سرشب مامانم زنگ 

 زده کجایی!

_مادرهای دوستهات نگرانشون نمیشن؟ چی نگرانی 

 یه مادر خجالت آوره؟

 دی؟ماهی: باز چیکار کر

 _فضول خانم اومد.

 _نریمان! این چه طرز صحبت با خواهرته؟

ماهی چون طرف او را گرفته بودم زبانش را برای 

  نریمان درآورد.

  _مامان من ده کالس دارم.
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نریمان نگاهی به باالی پله ها کرد و سریع گفت: من 

  میرسونمت.

  _نمیخوام. با بوی فرندم میرم.

امیرمسعود پشت سرش بود که نریمان شک نداشتم 

  هم داشت همچین لبخند شیطانی میزد.

  _انگار خیلی موضوع دیگه جدیه.

ماهی با کف دستش روی دهانش زد چشم غره ای 

 برای نریمان رفت و برگشت پشت سرش.

 _صبح بخیر بابایی. نرفتی سرکار؟

_اینجور که معلومه از این به بعد نباید برم، باید 

  گارد دخترم بشم.بادی
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ماهی نیازی به کمک من نداشت خوب میدانست 

   چطور دل پدرش را ببرد.

 نریمان: مامان آشتی؟

  _قهر نیستم میز رو بچین.

 نویان: مامان... بابا نرفتی؟

ساعت هشت و نیم بود خیلی هم دیر نبود چرا اینقدر 

  از خانه بودن امیرمسعود تعجب میکردند.

همتون، آره نگاه خانم؟ چی میگن این  _انگار مزاحم

  بچه هات همش میخوان من رو بفرستن برم.

، مامان کوهیار آدرس 8_نه گفته بودی جلسه داری 

 باغشون رو فرستاد.

 گرگان؟  ماهی: تو
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  _آره.

  نریمان: همون پسر شناگره؟

 _آره. مامان میریم؟

 نریمان: کجا؟

  _دعوتمون کرد باغشون.

  من نمیام از االن بگم.نریمان: 

  امیرمسعود: شما از االن بیخود میکنی.

به امیرمسعود گفته بودم نریمان نیاید من هم نمیروم. 

معلوم بود خیلی دلش میخواهد تا با این جناب 

 کاپیتان آشنا شود.

 _آقا من بچه سرراهی ام چرا با من اینجوری میکنین؟

 ماهی: اضافی اضافی.
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وجه اردک زشت. مامان من نمیام _اون که تویی ج

 باشه؟

  امیرمسعود: منم جوابت رو دادم.

  _بابا!

 _از مادرت معذرت خواستی؟

 ماهی: چیکار کرده؟

نریمان میز را نچید فقط وقت و دست و بالم را 

  گرفت.

  _بیاین صبحونه بخورین برین همتون.

 _مامان تو به بابا بگو من نمیخوام بیام.

  میدادم نشنیده بگیرم مکالماتشان را.ترجیح 

  _بابا کار دارم من.
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_اندازه ی یه آخر هفته برای خونواده ات وقت 

 نداری؟

_بیست و چهارسالم با شما بوده خب یکمشم برای 

  خودم باشه.

دیشب امیرمسعود گفت سی سال است همسرش 

هستم... پسرم بیست و چهارسال هم نه که زمان 

در مدرسه و دانشگاه و با دوستهایش  زیادی از آن را

  بود ... اما همینقدر راحت خسته شده بود.

 _یکم زود نیست برای خسته شدن؟

با ناراحتی گفتم. لحنم نه معمولی بود نه بیخیال. بلکه 

  با غم بود.
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کمی سکوت کردند، سکوت سنگینی بود به حدی که 

  ماهی م نتوانست در موردش شوخی کند.

_حاال که ... حرف تا اینجا کشیده شده من میخوام یه 

چیزی بگم. حاال که بچه ی بد من شدم... من... 

  میخوام جدا زندگی کنم.

ترسیده نگاهش کردم. واکنش نویان و ماهی هم پر 

بود از تعجب و حیرت اما امیرمسعود خیلی خونسرد 

  داشت صبحانه اش را میخورد.

 ی._بابا! نمیخوای چیزی بگ

  _تصمیمت رو گرفتی. هرکاری میخوای بکن.



 

Romanzo_o 2712 

 واقعا؟! واقعا حتی نمیخواست نظر من را بداند.

_امیدوارم دوست هات به اندازه ی کافی پول داشته 

باشن که بتونن برات خونه بگیرن. از بین شماها هم 

کسی به نریمان به هزاری بده من از خونه بیرونش 

  میکنم.

اتوم جدی اش کشید و بلند صندلی اش را با اولتیم

  شد.

_من دارم میرم نگاه، شب دیرمیام، کاری داشتی زنگ 

  بزن.

  نویان: اول فکر کن نریمان بعد حرف بزن.

 _خیلی وقته دارم بهش فکر میکنم.
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ماهی: مامان و بابا مگه چیکارت کردن؟ هرجا 

میخوای میری هرموقع میخوای برمیگردی. من و 

 داداش نویا

دارم مستقل زندگی کنم. ربطی نداره شما _دوست 

دوست دارین اینجا باشین منم حتما باید بخوام اینجا 

 زندگی کنم؟

_ماهی کافیه برو به کالست برس. نویان بی زحمت 

  ماهی رو برسون.

باید کمی فقط کمی به خودم مسلط میشدم تا بتوانم 

  صحبت کنم.

 از من شروع نویان و ماهی تا در را بستند. نریمان قبل

 به صحبت کردم.
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_مامان حرفم رو بد برداشت نکن. من... حس میکنم 

  نیاز دارم مستقل باشم.

 نتوانستم سریع مسلط شوم.

  _میشه بعدا در موردش صحبت کنیم، شب یا فردا.

  _باشه.

بلند شد قدمش را برنداشته برگشت سمتم و روی 

 سرم را بوسید.

  _بابت دیشب ببخشد.

  دستم را چند بار روی بازویش زدم. آرام

به یک ساعت نکشیده بود امیرمسعود چیزی را بهانه 

کرده بود تا حالم را بپرسد. خوب بودم فقط مضطرب 
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بودم. گفت نگران نباشم اما نمیتوانستم. خیلی سخت 

 بود این نگران نبودن.

امیرمسعود برای هدیه ای که میخواست برای 

رد چندباری پرسید. هرچه فکر برادرزاده ی کوهیار بخ

  میکردیم به نتیجه نمیرسیدیم.

 _میخوای یه گردنبند وان یکاد بخریم؟

 _طال؟

 سرم را تکان دادم.

_یا چشم نظر نمیدونم چیزی مناسب 

  ب...چندسالشه؟

چهره اش میگفت نمیداند. بی دلیل هردویمان فکر 

خودم کرده بودیم تازه به دنیا آمده است اما بعد با 
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فکر کردم برای بچه ای که تازه به دنیا آمده این همه 

 راه را سفر نمیروند.

  _مریض میشه بچه برای یه تولد ببرن.

 _پس بزرگتره.

 _از نویان میپرسم. کاش بدونه!

  گونه ام را محکم بوسید.

  _بهم خبر بده عشقم.

 لبخندی به عشقمی که گفت زدم.

 چندساله کوهیار ی برادرزاده که نداشت خبر نویان 

پیشنهاد داد یک سکه ی طال بخریم و با  ماهی. است

مقداری اسباب بازی. این معقول تر بود. به امیرمسعود 
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گفتم با ماهی برای خرید میرویم چون خودش هم 

  خرید داشت.

  _این بچه هات فقط تو رو از من بگیرن باشه؟

اشتنش. لبخندی زدم. چقدر خوشبخت بودم برای د

همین که خرید ماهی تمام شد رساندمش به استودیو 

نویان و خودم رفتم پیش امیرمسعود. مهمون داشت، 

شرکتش دیگه شرکت سابق نبود. باتوجه به شرایط 

روز خیلی چیزها تغییرمیکنه. اما خب محصول اصلی 

  لوازم آرایشی بود.

  _صیغه کرده.

 سرم ناخودآگاه برگشت سمت صدا.

یگی! جدی؟ بیچاره زنش. خیلی زنش _دروغ م

  خوبه.
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زیادی ناراحت بودند برای زنی که شوهرش به او 

  خیانت کرده بود.

  _بچه هاشم بزرگن نه.

_آره بابا دوتا پسر داره یه دختر. دخترشم شبیه زنشه 

خیلی خوشگله. وای آدم های پولدار هم همینن. تا 

  پول میفته دستشون هرجور میخوان میتازن.

 _آخه این عقل نداره زن صیغه ایش رو آورده اینجا؟

با چنان هیجانی برای هم تعریف میکردند که واقعا 

من هم کنجکاو شدم بدانم کیست. از شرکت... 

پولدار، دو پسر و یک دختر. دلشوره ای وجودم را 

گرفت. منظورشان امیرمسعود؟ زن صیغه ای؟ نه 

را اینقدر ممکن نبود. امیرمسعود نه من... خودش 

خوار و خفیف نمیکرد. مگر میشد؟ صدای تند تند 
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کوبیده شدن قلبم را میشنیدم. احساس درد خفیفی را 

در قلبم کردم. دستم را روی قلبم گذاشتم. باالخره در 

اتاقش باز شد و زنی بیرون آمد. جوانتر از من بود و 

  بی نهایت چهره اش آشنا بود.

رد شد. حنا بود... دیر  با دیدنم او هم مکث کرد و بعد

 شناختم اما ...

  _نگاه؟

برگشتم و امیرمسعود را دیدم چرا از دیدنم ترسیده 

بود به جای خوشحال شدن! درد خفیف بیشتر و 

  بیشتر شد و دیگر همه چیز برایم تاریک بود.

صداهایی میشنیدم اما دقیق نمیدانستم چه بود. هم 

واضح تر  سکوت بود هم صدا بود، کم کم صداها

میشد، انگار کسی داشت دماغش را باال میکشید. پلکم 
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لرزید داشتم باز میکردم که چند صدا را باهم شنیدم. 

 تعدادی همزمان گفتند مامان و یک نفر گفت نگاه!

 بچه ها بودند و امی...

_مامان ، مامان جون خوبی؟ قربونت برم من 

  چیشدی؟ تو که خوب بودی.

 باشد.پسرها گفتند آرام 

 نویان: مامان ؟ صدام رو میشنوی؟ خوبی؟

  _خوبم. چرا نبردینم خونه.
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  نریمان: ما نصفه جون شدیم تا چشم باز کنی.
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امیرمسعود را نگاه نمیکردم. چشم دزدیدنم عمدی 

بود. آن ترسی که در چشم هایش دیده بودم ، بخاطر 

 این بود که حرف های ان دو نفر در موردش درست

 بود... صیغه کرده بود زنی را و آن هم حنا.

 _مامان؟

 _خوبم بچه ها کی میریم خونه؟

_نمیریم شب اینجا میمونی. دکترها حواسشون بهت 

 باشه.

  _من خوبم، نویان برو مرخص کن بریم.

تقه ای به در خورد و پزشکی داخل شد، پشت سرش 

 کوهیار را دیدم. او اینجا چه کار میکرد!

 وش اومدین بهترین؟_به ه
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 _ممنون چرا زحمت کشیدی؟

_خواهش میکنم. خواهرم پناه. پزشک هستن گفتم یه 

  سری بهتون بزنه.

خواهرش را برای معاینه کردن من آورده بودف 

مهربان بود اما نیازی نبود زحمت بدهد. خواهرش 

 سالم و احوال پرسی کرد و جلوتر آمد برای معاینه ام.

 اده کوهیار جان، من اطالع..._به شما زحمت د

  _مشکلی نیست ، من تو همین بیمارستان کار میکنم.

امیرمسعود معاینه کردن خواهر کوهیار را بهانه کرد و 

از همه خواست بیرون بروند. خودش تنها کسی بود 

 که در اتاق بود.
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من از شوک اتفاقی که برایم افتاده بود بیهوش شده 

  موضوع جدی و مهمی باشد.بودم ، حس نمیکردم 

دکتر هم کم و بیش حرف من راگفت اما برای 

اطمینان گفت چند روز دیگر برای معاینه و آزمایش 

  به مطبش بروم.

در را باز کرده بود که بیرون برود اما روی پاشنه ی 

پایش برگشت و برای این پیک نیک خانوادگیشان 

کته ای که دعوتمان کرد. او اسمی از تولد نبرد اما ن

جالب بود این بود که برادرش هیجان زده است. 

حدس دلیلش سخت نبود اما ... چطور میتوانستم در 

  این شرایط.

 _نگاه، عزیزم من...

 _چند وقته؟
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 _فقط نخواستم ناراحت شی. نمیخواستم بازم ...

خبر ازدواج و بعد طالقش را چند سال بعد اینکه 

 انجا پیش پدرش بود.رفت پیش پدرش شنیدیم اما هم

من حتی نمیدانستم تهران آمده و االن شوهرم، نفسم ، 

 عشقم تنها تکیه گاهم در زندگی اقرار میکرد...

 _تا حرف حنا میشه ناراحت میشی نخواست...

 _برای همین...

چطور حتی به زبان می آوردم که تو با من همچین 

کاری کردی... کسی را که میگفتی دخترت بود. 

  ت داشتی دخترت باشد.دوس

 در ناگهانی باز شد و ماهی داخل آمد.
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_مامان واقعا نمیخوای بمونی؟ حداقل تا صبح، نه 

 بابا؟

  _خوبم دخترم نگران نباش. به نویان بگو بیاد کمکم.

  _نمیخواد من خودم میارمش.

ماهی رفت به بقیه خبر بدهد تا نمیمانم. دست 

  زدم.امیرمسعود را برای کمک پس 

  _خودم میتونم.

 _نگاه تو خونه صحبت میکنیم، اینج...

_چی رو صحبت میکنیم اینکه زن صیغه ای داری 

 اونم حنا؟

چی بلند امیرمسعود هم نوا شد با صدای نریمان. 

 ماهی در رو کامل نبسته بود.
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 _چی؟ مامان چی می... بابا چه خبره؟

  گفت.امیرمسعود با قیافه ای عصبانی 

 _منم میخوام بدونم چه خبره؟ چی گفتی االن؟

عصبانی و دلخور نگاهش کردم، حق داشت این را 

بپرسد؟ جلوتر آمد سرش را کمی خم کرد تا واضح 

 تر با چشم های برق زده زل بزند به من.

 _نشنیدم نگاه.

نریمان در را بست و روبروی پدرش دقیقا کنار دست 

 من ایستاد.

 مامان؟ یعنی..._چی گفتی 

 _نویان رو رفت برای مر...
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 _نگاه جواب من رو بده.

 نریمان : بابا تو نمیخوای بگی چیشده؟

 در جواب نریمان با صدای بلند گفت. 

 _باید بدونم چی شده تا بگم؟

ماهی در را باز کرد و صدای بلند امیرمسعود را محال 

 بود نشنیده باشد.

 زنی؟_بابا؟ چیشده؟ چرا داد می

نمیخواستمم ماهی هم متوجه جریان شود. تا همه 

چیز مشخص نمیشد ترجیح میدادم در مورد پدرشان 

 فکر بدی نکنند.

 _چیزی نیست.

 نریمان: چطور چیزی نیست؟



 

Romanzo_o 2728 

 _نریمان اینجا نه!

اجازه نداد سوار ماشین بچه ها شوم. اما به سمت 

خانه هم نرفت. چشم هایم را تمام راه بسته بودم 

قتی نگه داشت چشم باز کردم خانه ی ما نبود. و

 بیرون شهر بود.

 _چی گفتی اونجا؟

 _اینجا کجا...

 _جواب من رو بده؟ چی چی صیغه کردم؟

 نگاهش کردم عصبانی داشت من را نگاه میکرد.

_حنا از اتاق من بیرون اومد شد صیغه ی من؟ آره؟ 

 اونم...
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و کف دستش را روی دهانش گذاشت به ریش 

 سیبیلش کشید و دوباره عصبانی ادامه داد.

_باتوام نگاه؟ من یکی دو سال دیگه دختر خودم رو 

باید شوهر بدم. پسرهام تو سن ازدواج... من صیغه 

کردم؟ حنارو؟ آره؟ بی انصاف کی دیدی غیر تو 

چشم... تو این سن و سال یاد هندستون کردم؟ برای 

ه؟ چجوری؟ این بیهوش شدی؟ برای این فکر احمقان

 چجوری این به فکرت رسید؟

در عرض چند ساعت زندگی میتونست یک روی، 

 یک حال و احوال دیگر را نشانت بدهد.

_نگفتم حنا تهرانه، نخواستم بیخودی ذهنت درگیر 

بشه. هیچ وقت میونتون خوب نشد، حنا بهت هیچ 

وقت خوبی نکرد که... نخواستم بی دلیل فکرت رو 
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وابش اینه از اتاق کارم بیرون اومده مشغول کنم، اما ج

صیغه اش کردم؟ تو تخت مچم رو باهاش گرفتی؟ تو 

 خونه... چجوری این اصال به ذهنت رسید؟

عصبانی بود، حرفهایش را با عصبانیت نمیتوانست 

 درست به زبان بیاورد.

 _کارمندهات همشون خبر دارن.

_کارمندهام؟ کارمندهای من گه میخورن. از کی 

مندهای من افتادن پی زندگی من؟ کدوم دیوثی کار

 اومده به تو این رو گفته؟

چشم از او گرفتم و به روبرو خیره شدم. حرف 

کارمندش را من ترس چشم هایش را باور کردم. او 

 وقتی در را باز کرد و من او و حنا را دیدم ترسید.

 بازویم را گرفت اما خیلی آرام. 
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 نه ام میکنی؟ _حرف بزن نگاه، چرا دیوو

 _چرا تا من رو دیدی ترسیدی؟

 _نمیخواستم حنا رو ببینی.

 _چرا؟

 _نگاه!

 _چرا؟چرا اینجاست که پنهون کردی؟ کی اومده؟

 نفسش را محکم از دماغش بیرون میداد بیرون.

 _یه ماهی میشه.

 _یه ماه!

 _براش خونه گرفتی؟

 _نگاه، چی دا...

 گرفتی؟_جوابم رو بده، براش خونه 
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 آرام روی فرمان ماشین زد و گفت آره.

 _من رو ببر خونه.

 داد زد. 

 _براش خونه گرفتم یعنی صیغه اش کردم؟

قلبم درد میکرد، من یکساعت هم نبود مرخص شده 

 بودم.

 _حالم خوب نیست من... بگو نویان بیاد دنبالم.

بعد از چند ثانیه ماشین را روشن کرد و حرکت کرد. 

 چندباری صدای موبایلش را شنیده بودم. حنا بود؟

 _حتما حناست جوابش رو بده.

خیلی ناگهانی ترمز کرد. گوشی را برداشت و صفحه 

 اش را نشان داد، نویان بود. عصبانی جوابش را داد. 
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 _چیه نویان؟

_به شما باید جواب پس بدم زنم رو کجا بردم؟... 

 نخیر... داریم میام.

هنم مرور میکردم هیچ وقت عطر زن هرچه در ذ

دیگر... کاری... حسی... یا حتی تماس و پیامی ندیده 

بودم، چطور متوجه نشده بودم؟! داشتم اشتباه 

 میکردم؟!

هرسه در حیاط بودند، مثل اسپند روی آتش. ماهی 

چشم هایش قرمز بود وقتی به سمتم آمد و در را باز 

 ت.کرد. صدای نویان بود که به پدرش گف

 _بابا نریمان چی میگه؟

_نه خوبه، فقط زنم نیست، بچه هامم من رو یه 

 دیوث میدونن!
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برگشت نگاه عصبانی به من کرد و رفت داخل، حاال 

هرسه نگاهشان به من بود تا توضیح دهم چه شده، 

 قضیه چیست.

 _من یکم باید بخوابم.

 نریمان: مامان نمیخوای بگی چیشده؟

 حناست؟ماهی: حنا همون 

حنا را هیچ وقت ندیده بود، چندباری اسمش را از 

 نورا شنیده بود.

 نویان دستم را گرفت تا داخل برویم.

_نمیدونم چی شده اما من... من به عشق بابا به تو 

 شک ندارم.
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ماهی از پشت سر گفت : منم، همیشه بهت نگاه 

 میکنه چشم هاش شبیه قلب میشه.

ندیدم یا جمله اش. نریمان به لحن گریانش باید میخ

نتوانسته بود یکی دو ساعتی صبرکند، کمی تحمل کند 

 و آبروی پدرش را اینقدر زود نبرد.

در تراس اتاق بود، سیگار دستش را دیدم، نگاهی به 

 ما کرد و چرخید.

 نریمان : اینجا راحتی میخوای بیای اتاق من؟

 نویان: چرت نگو نریمان!

 قتی..._چجوری بمونه پیشش و

 عصبانی توپید به برادرش.

 _وقتی چی؟
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عاقل بود، صبور بود، هیچ وقت احساسی و 

 غیرمنطقی برخورد نمیکرد. حتی وقتی بچه بود.
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 _برین یه چیزی درست کنین مامان بخوره.

 خواهر و برادرش را که راهی کرد.

 _میخوای برام تعریف کنی مامان؟

 _بعدا.

 صحبت میکنم._اول با بابا 

بلند شد روی سرم را بوسید. به سمت تراس رفت، 

در را بست. پسرکم چقدر بزرگ شده بود، حتی از 

امیرمسعود هم قدبلندتر بود، اما الغرتر. امیرمسعود 

سیگار بود که پشت سرهم میکشید... فقط نریمان بود 
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که مثال دور از چشم من سیگار میکشید نه ماهی نه 

 طرفش نرفتند.نویان هیچ کدام 

نگاه خیره خیره ام به پدر و پسر باعث شد خوابم 

 ببرد.

یکی داشت به موهایم دست میکشید. دست مردانه 

بود اما امیرمسعود نبود. دست او را حتی نحوه ی 

نوازش کردنش را خیلی خوب میشناختم. چشم که 

 باز کردم... آرمان بود.

 _آرمان. کی اومدی؟

 _خوبی آبجی؟

 م خیز شدم.کمی نی

 _خوبم، خوش اومدی، چرا بیدارم نکردین.
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 _االن اومدم. چیشدی؟

 _خوبم چیز خاصی نیست. تنها اومدی؟

 ناز و نورا و امیرواال._نه همه هستن، مه

 _لباس عوض ک...

 _نمیخوای صحبت کنیم؟

بچه ها چیزی به آرمان گفته بودند؟! با کمی ترس 

 پرسیدم. 

 _درمورد چی؟

 سالم بی دلیل قلبش میگیره و از هوش میره؟_آدم 

_چیز خاصی نی.... االن وقتش هم نیست. بعدا 

 صحبت میکنیم. 

 _االن کامال هم وقشه. هیچی مهم تر از تو نیست.



 

Romanzo_o 2739 

 آب گلوم رو قورت دادم.

_نمیدونم آرمان. یه چیزی شنیدم،تو شوک شنیده 

 هامم. قلبم نتونست قبول کنه باور کنه.

 میگفت خبر دارد.چشم هایش 

 _میدونی؟

سرش را تکان داد. ناخودآگاه بغض کرده گفتم 'کی 

 گفت؟'.

 _امیرمسعود.

 امیرمسعود گفته بود؟!

 _چی گفت؟

 _تو اول بگو چی شنیدی؟
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من... حکم مرگ خودم را شنیدم. برایش تعریف 

 کردم. در سکوت گوش داد.

ینها ا_زود قضاوت نکردی؟ امیرمسعود باید بیشتر از 

 پیش تو اعتبار داشته باشه.

 داشت... داره؟ دار...

 _چی بهت گفت؟

_یکم شاکی بود از دست آبجیم. میخواست بفرستت 

 خونه ی من.

آرمان با لبخند میگفت، حتی وقتی نگاهش میکردم، 

میشنیدم، متوجه بودم دارد شوخی میکند اما قلبم بود 

ه شروع که نمیپذیرفت. با همین شوخی هم ناخودآگا

 کردم به گریه کردن.
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_آبجی... آبجی شوخی کردم به خدا. بخ جون خودت 

 شوخی بود...

تقه ای به در زده شد. آرمان گفت بیاید داخل... 

 نریمان بود. آرمان پرسید. 

 _دایی مامان بیدار شد؟

آرمان مستاصل نگاهی به من کرد. نریمان داخل اتاق 

به اشک چشم آمد تا خواست در را ببندد چشمش 

 های من افتاد.

 _مامان؟ چیشد؟

 سریع کنارم نشست و دستش را دور شانه ام انداخت.
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_مامان نگران نباش. خودم ته توش رو درمیارم. 

گوشیش رو باال پایین کردم هیچی نبود. اما قول میدم 

 پیدا...

آرمان: مزخرف نگو بچه، داری در مورد بابات 

 صحبت میکنی.
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 ف هم مادرمه._اینطر

 آرمان گوش نریمان را گرفت و محکم کشید.

 _دایی نکن. دایی! مامان... مامان یه چی بگو.

از روی تخت بلند شدم، به آرمان گفتم رهایش کند. 

دست نریمان رو گرفتم تا با او صحبت کنم. آرمان 

 متوجه شد، قبل از ما رفت طبقه ی پایین.
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ندارم در موردش بد _این بین من و پدرت. دوست 

 فکر کنین و بهش بی احترامی کنی.

 _برای تو اگه اتفاق بدی...

_پدرت همچین آدمی نیست... من فقط یکم قبلش 

 هم حالم بد بود. شوکه شدم همین.

هرچه که بین من و امیرمسعود، بین ما بود، دوست 

 نداشتم هیچ حس منفی ای را به بچه ها انتقال دهم.

 پایین من یه دوش بگیرم بیام._حاال هم برو 

 _بگم ماهی بیاد کمک؟

 چپ چپ نگاهش کردم. به سمت حمام رفتم. 

 _مامان زیاد تو حموم نمون.

 _چشم آقای دکتر.
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به خودم دلگرمی میدادم، بخاطر آرامشی که آرمان 

داشت... بخاطر جمله ی بی اهمیتی که نریمان گفت 

تمام این چیزی در گوشی اش نبود. بخاطر اینکه 

مدت اگر چیزی بود من بدون شک حس میکردم. 

سعی کردم برای تک تک این دلیل ها یا بهانه تراشی 

ها به خودم قوت قلب دهم که چیزی بین او و رعنا 

 نیست...

پایین که رفتم امرمسعود دور از بقیه گوشه ی حال 

پذیرایی مشغول صحبت با آرمان بود. نگاهی به من 

بی اهمیت نشان داد. اما مگر میشد کرد اما خودش را 

بعد از این همه سال متوجه نشوم... مگر میشد کسی 

ناز در زندگی اش باشد و من متوجه نشوم؟! نورا، مه

 و ماهی هرسه همزمان بلند شدند و به سمتم آمدند. 
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 _مامان خوبی؟

 _خوبم عزیزه دلم، خوش اومدین. 

 نورا: چت شده تو یهو؟ 

 جی نگاه؟ناز: خوبی آبمه

 _خوبم، بشینین. شام سفارش دادین؟

 نورا: داشتی میمردی فکر شام مایی؟

 ماهی: زبونت رو گاز بگیر. این چه حرفیه؟

_تو بگو چرا این پس افتاده تا منم اینجوری نگم. 

  منکه میدونم خبریه.

 امیرواال: زن داداش بهتری؟

  _خوبم چیزی نیست.
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داخل با دیدنم به سمتم آمد نویان تو حیاط بود اومد 

و دستش را انداخت دور شانه ام و بوسه ای به سرم 

  زد.

 _خوبی؟

  _خوبم فدات شم، همتون رو نگران کردم خوبم.

به بهانه ای به آشپزخانه رفتم نورا به سراغم آمد تا 

بداند داستان چیست. میگفت همین که امیرمسعود باال 

 ک جای کار میلنگد ودر اتاق پیشم نبوده این یعنی ی

مربوط است به امیرمسعود. اگر میفهمید قشقرق به پا 

میکرد. تا وقتی مطمئن نشده بودم ترجیح میدادم 

 هرکسی بداند اما نورا نه!

_نه چیزی نیست بزرگش نکن از صبح بی حال 

  بودم.
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برای عادی ساختن اوضاع گفتم خوش شانسی بود 

ب مگر نورا به پیش امیرمسعود حالم بد شده. اما خ

 این راحتی ها باورش میشد.

_برو خودت رو رنگ حاال نگو منکه آخرش میفهمم. 

  راستی حامله ام.

 _چی؟

 شوخی میکرد؟! خبر حاملگی را اینطور میدادند.

 _چی چی حامله ام خب.

 _نورا شوخی میکنی؟

  _نه؛ اما هیجان زده نشو میندازم.

 _نورا!
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نرو رو منبر، این بچه ننه  _نمیتونم بزرگ کنم نگاه

اش منم باباش امیرواال به نظرت از ما دوتا ننه بابا 

 درمیاد؟

 _چه ربط...

_داره. حاال ولش کن... میخواستم فردا برم میترسیدم 

گفتم توام باهام بیای که حالت اینطوریه... با امیرواال 

 میرم.

_نورا خوب فکر کن... عجله نکن یکم به خودتون 

 ..وقت بد.

  _سخترش نکن ما تصمیممون رو گرفتیم.
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 _سخته اینقدر راحت داری میگی سق...
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_نگاه حال نداری االن منم یه چی میگم غش میکنی! 

 ول کن...

  _فردا نرو خواهش میکنم.

_بیا بشین. برای چی سرپایی؟ این شوهرت یه حال 

 ازت نپرسه؟ 

 _چرا گیر دادی به امیرمسعود؟

زیر سر اونه. وگرنه االن داشت خودش رو  _میدونم

 میکشت چرا سرپایی چرا داری حرف میز...

  _ولش کنی میاد میشینه حرف نمیزنه.

سرم برگشت پشت سر نورا. با فاصله بود انگار جمله 

ی آخر نورا را شنیده بود که فکر میکرد خطاب به من 
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است جمله ی نورا. با اخم بود، جدی و خشک بود و 

  به من نبود. نگاهش

_چیکارش کردی به این روز و حال افتاده، حاال 

  هرچی بگه نه منکه میدونم زیر سر توا.

 _نورا!

  _چیه باالخره که میفهمم. االن نگین...

از کنار امیرمسعود رد شد تنهامون گذاشت. اما 

امیرمسعود هم پشت سرش رفت فقط رو به ماهی 

ست؟! حتی اگه گفت مادرت با این حالش چرا سرپا

کسی شکی داشت که چیزی بین من و امیرمسعود 

 است االن دیگر اطمینان پیدا میکردند.
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برای گرفتن شام ، اجازه نداد نویان برود خودش 

رفت... به احتمال زیاد میخواست در حیاط سیگار 

 بکشد.

_آبجی... حتی روم نمیشه ازش مستقیم بپرسم... 

  امیرمسعود اهلش نیست.

 آگاه در جوابش گفتم.ناخود

 _چرا وقتی من رو دید ترسید؟

_به من گفت تو رو دیده جا خورده ترسیده از دیدن 

حنا ناراحت بشی. اونداالن شاکی تره، داره رعایت 

حالت رو میکنه، آماده است تا طوفان به پا کنه بخاطر 

  حرفی که بهش گفتی. 

_نمیدونم آرمان. شوک شدم. فقط ترس تو چشم 

 و قیافه ی رعنا یادمه همین...هاش 
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_امروز رو استراحت کن فردا با آرامش صحبت 

 میکنیم.

فقط میتوانستم تایید کنم. انتخاب دیگری نبود. 

برخورد امیرمسعود هم نشان میداد فقط میخواهد از 

من دورباشد... ظاهر نشان میداد از دلخوری است اما 

 د.حقیقت باشته دل میترسیدم از ترس مواجه شدن با 

هرکسی چیزی ته ذهنش بود که غذا نمیخورد... اما 

 سعی میکرد چیزی هم نشان ندهد.

_مامان کوهیار میخواست با پدر و مادرش بیاد عیادت 

 گفتم نیان.

 ماهی: چرا؟

 نورا: چرا گفتی نیان؟
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ماهی را میتوانستم حدس بزنم دلیل چرا گفتنش 

 چیست، اما نورا را نه.

ن خوب نبود، خواب بود. حاال فردا اگه _حال ماما

 خواستن بگم بیان؟

_نه مامان جان من خوبم، به زحمت نیفتن، قدمشون 

 رو چشم اگه بخوان بیان اما عیادتی الزم نیست.

 نورا: آخر هفته میرین باغشون؟

 نریمان: نه!

 ؟ مگه کادو و اینها نخریدین؟نورا: چرا

اهی دستپاچه گفت ' این را از من و ماهی میپرسید. م

 بستگی به حال مامان داره اگه حالش بهتر شد که...'.
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نریمان عصبانی به ماهی توپید، که با این حال مامان 

چطور میتواند به سفر رفتن فکر کند. غذای نخورده 

اش را پس زد، شب بخیری به همه گفت و رفت به 

اتاقش. به نویان نگاه کردم برود سراغش... حالم بد 

د اما آنقدرها هم احساس قدرت نمیکردم که بتوانم نبو

 با او صحبت کنم.

اتفاق ها نورا را مشکوک تر میکرد. با همان شک و 

تردید هایش هم رفت، آرمان هم گفت استراحت 

 کنم، صبح می آید راحت صحبت کنیم.

همینکه بدرقه اشان کردیم امیرمسعود به هیچ حرفی 

 تنهایمان گذاشت و رفت باال.

 _میخوای پیش من بخوابی مامان؟

 _نه عزیزم برو استراحت کن، خسته شدی.
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 _تو نمیخوابی؟

 _چرا منم میخوابم.

بوسه ای به گونه ی من، بوسه ای دیگه به گونه ی 

برادرش زد. نویان باالی سرش را بوسید و شب بخیر 

 گفت.

 _خوبی؟

ز اسرم را تکان دادم. با نویان راحت بودم... منطقی تر 

ماهی و نریمان برخورد میکرد. زود جوش نمی آورد. 

 احساساتش را کنترل میکرد.

 دستش را دور شانه ام انداخت، تا آشپزخانه برد.

 _ به یه شکالت داغ نویان پز چی میگی؟

 لبخندی به رویش زدم. 
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 _نه نمیگم.

 پشت به من شروع کرد به صحبت کردن.

 _مامان، بابا هم خوب نیست حالش.

 متوجه بودم. 

_مچ نریمان رو گرفت وقتی داشت گوشیش رو باال 

 پایین میکرد.

آخ نریمان... شاید حال من، حسادتم یا شوکه شدنم 

 را هضم میکرد اما بچه هایش را نه!

_من... راستش... نمیتونم باور کنم بابا همچین کاری 

کرده باشه... نه بخاطر تو یا ما... بابا خودش رو اینقدر 

 حقیر نمیکنه.

 من هم به همه ی اینها فکر میکردم.
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 _حاال عشقی که به تو داره رو هم در نظر بگیریم...

حرفش را نصفه نیمه رها کرد، از کابینت دست 

راستش دوتا لیوان پایه دار برداشت، با لیوان های پر 

 از شکالت داغ برگشت سمتم.

 _مرسی مامان جان.

 _نوش جان.

او هم حرف هایش را بیشتر مزه مزه  کمی مزه کردم.

 کرد.

_مامان بابا عاشقته میدونی؟ من... من هیچ مردی رو 

ندیدم اینقدر عاشق زنی باشه... بابا برای من... برای 

من همیشه الگو بوده. هرکاری میکنه میبینم داره 

نهایت تالشش رو میکنه تو خوشحال باشی، الویت 

اش اینه، یه همه چیزش تویی. خیلی خیلی ساده 
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چیزی میخره برای شرکت، در جعبه رو باز نکرده به 

نریمان میگه، ببین اگه مناسب پوست و سلیقه ی 

 مامانت باشه براش ببریم.

من هم عاشقش بودم... بیشتر از چیزی که کسی 

 بخواهد تصور کند.
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 _باهاش صحبت کن، باشه؟

 _باشه.

نمیخوام بخاطر ما _میدونم تو صبورترین آدم جهانی، 

صبور باشی، اما... ازم ناراحت نشو مامان، من اونقدر 

به بابا اطمینان دارم که... نمیتونم بهش بی احترامی 

کنم برم دنبالش، چه میدونم گوشی و حسابش رو 
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چک کنم. این به معنی نیست که تو رو دوست ندارم 

 یا...

 _الزم نیست توضیح بدی. درک میکنم.

م نریمان هم همچین کاری بکند، اینها من نمیخواست

بدون شک فکرها و پیشنهادهای نریمان بود. 

امیرمسعود هیچ وقت به من دروغ نگفته بود... فقط 

کافی بود از او بپرسم... جوابش را در چشم هایش 

 میدیدم.

 صندلی را کشیدم و بلند شدم. 

 _مرسی خوشمزه بود.

 _نمیخوری همه رو؟
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وان ها رو بذار تو سینک صبح _نه جا ندارم، لی

 میشورم.

 سریع از جایش بلند شد و بغلم کرد.

 _دوست دارم مامان.

_منم پسرم، منم. نگران نباشین. این بین من و 

 پدرتون، من نمیخواستم شماها بفهمین...

_قرار نیست چیزی رو تنهایی تحمل کنی، ما هرسه 

 مون همیشه پیشتیم.

برمیداشتم... نمیدانستم خوابیده است یا آرام آرام قدم 

منتظر من. دستم را روی دستگیره ی در گذاشتم و 

نفس عمیقی کشیدم. در را که باز کردم قدمی کوچک 

به سمت داخل برداشتم رو برویم نبود، سری 

چرخاندم دیدم روی تخت نشسته، تکیه داده و 
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پاهایش را دراز کرده است، خیره بود به نقطه ای.  

جه من که شد نگاه نکرد فقط کمی در جایش جا متو

 به جا شد.

به سمت کمد رفتم، لباس خوابم را برداشتم و لباسم 

را عوض کردم. به سمت تخت که برگشتم پشت به 

من دراز کشیده بود. این یعنی نمیخواست با من 

صحبت کند. آرام پشت به او روی تخت نشستم. 

داشت برایش می  زندگی ام در این نقطه... چه اتفاقی

افتاد. االن زمانی بود که بچه هایم ازدواج کنند، کم کم 

نوه هایم به خانه ام رفت و آمد کنند امیرمسعود 

 بازنشسته شود. اما ما داشتیم....
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خوابم نمی آمد. دراز نکشیدم... خیره خیره مانده بودم 

به کمد، نهایتا در اتاق احساس خفگی کردم بلند شدم 

 رفتم. به سمت تراس

دو سه دقیقه بیشتر نبود که بیرون بودم در با شدت باز 

 شد.

 _بیا تو، با این وضعت سرما هم بخوری...

 نگاهش که کردم چشم تو چشم شدیم.

_باید حال داشته باشی زن های صیغه ای من رو 

 تحمل کنی.

زبان تلخش را سالها بود برای مو استفاده نمیکرد... 

م این مرد... شاید عادت کرده حتی فراموش کرده بود

 بودم!
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 _این جای توضیح و عذرخواهیته؟

 یک پایش را بیرون آورد.

_ از چی عذربخوام؟ از چی نگاه؟ من زن صیغه 

 کردم؟ آره نگاه خانم؟

 عصبانی میگفت اما با صدای پایین...

 کامل از اتاق بیرون آمد.

_تو چشم هام رو نگاه من، غیر خودت ِکی یکی 

دیگه رو دیدی؟ صیغه ی چی؟ من از تو سیر نمیشم، 

سی سال از زن خودم سیر نیمشم، هرموقع باهاشم 

انگار بار اولمه، بعد من زن دیگه رو گرفتم چیکار؟ 

 عروسکم باشه باهاش بازی کنم.

 چشم هایم را بستم.
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 _ترسیدی من رو دیدی!

_ترسیدم چون همیشه ترس ناراحت شدنت، دل 

دارم. ترسیدم یعنی زن صیغه... اونم شکستنت رو 

حنا؟ من حنا رو بزرگ کردم نگاه، من رو اینقدر 

 پفیوز و دیوث میدونی؟ اینطور شناختیم؟

 نمیدانستم فقط ترس چشم هایش...

_حرفهایی که زدن رو باور نکردم... من ترس چشم 

هات رو که دیدم... ترسیدم امیرمسعود... از... از از 

بدون تو میمیرم، خودت... خودت  دست دادنت... من

 دیدی.

نرم شدنش را از چشم هایش خواندم هرچند مقاومت 

میکرد. مچ دستم را گرفت و داخل اتاق کشید. در را 

 بست.
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 _بگیر بخواب.

_نه، اول این رو حل کنیم، بیشتر از این طاقتش رو 

 ندارم.

_چی رو حل کنم برات نگاه؟ وقتی باور کردی من 

 نه قبول میکنی؟هزاری بگم 

 _حنا چرا اینجاست؟

دستی روی صورتش کشید محکم. به سمت کتش که 

روی صندلی بود رفت، سیگارش را برداشت در 

 تراس را باز کرد.

 _ برو اونور میخوام سیگار بکشم.

روی تخت، روبرویش نشستم تکیه دادم به پشتی اش 

 و نگاهش کردم. چند پوکی به سیگارش زد.
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چ وقت کنار نیومدن. اومده اینجا تا جدا _با عمو هی

زندگی کنه. اومد شرکت گفت براش خونه بگیرم، 

گفت تو هتل میمونه، منم چندتا بنگاه سپردم براش 

 خونه گرفتن.

سیگارش را ال انگشتش گرفت و دشتش را بیرون به 

 سمت تراس نگه داشت.

_خونه گرفتن، میشنوی نه رفتم، نه دیدم نه میدونم 

سمته. به این پسر نمک نشناس من بگی میتونه کدوم 

بگرده پیدا کنه بپرسه، بگه بابای دیوث من رو این 

 دور و برا دیدین؟

نریمان را میگفت... چند پوک محکم دیگر به 

 سیگارش زد.
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_یه بار هم گفت براش یه جا بگیرم سالن زیبایی باز 

کنه، برای خرید جنس اومده این چندبار رو هم. که 

گفتم دیگه خودش نیاد نمیخواستم باهاش بهش 

 روبروشی ناراحت شی که...

پس کارمندهایش بیخود و بی جهت میگفتند او زن 

 صیغه کرده، وقتی برای کار آمده.

 _کارمندهات...

 _میخوای حرف اونهارو باور کنی، باور کن نگاه.

ته سیگارش را در زیرسیگاری انداخت، در تراس را 

خت، در جای قبلی اش دراز بست و آمد سمت ت

 کشید و دوباره پشتش را به من کرد.

 صبح که بیدار شدم نبود... اتاق خالی بود.
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روی سرم را حتما نبوسیده بود... چون حتی اگر 

خواب میماندم، صبح ها قبل رفتن گونه ام یا سرم را 

 میبوسید..  محال بود متوجهش نشوم.

باشد و باز یک ناراحتی و با ترس اینکه نریمان رفته 

دلخوری دیگر ایجاد کند از جایم پریدم. سریع لباس 

 عوض کردم و به اتاقش رفتم، نبود!

شماره اش را چند بار گرفتم اما جواب نمیداد، هشت 

و نیم بود، برای نریمان تنبل من زود بود... در اتاق 

 نویان را زدم.

 _یه لحظه!

برعکس نریمان جلوی من و ماهی با نیم تنه ی لخت 

ظاهر نمیشد. میدانستم لباس نمیپوشد موقع خواب... 
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همانطور با موهای ژولیده در حال مرتب کردن تی 

 شرتش در را باز کرد. 

 _صبح بخیر جونم مامان؟ خوبی؟

 _خوبم عزیزم، نریمان کجاست تو اتاقش نیست!

 _چیشده؟

ره یه کاری بکنه... پدرتون خیلی _هیچی میترسم باز ب

 ناراحت شده بود.

 _نگران نباش شاید کالس داشته.

نداشت امروز کالس نداشت، برنامه هایش را 

میدانستم، تا من زنگ نمیزدم یادآوری کنم اصال 

 سرکالس نمیرفت.

 _نه، زنگ زدم جواب نداد.
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_نگران نباش قربونت برم. آروم باش. االن زنگ 

 میزنم.

ب تماس نویان را داد گفته بود بیرون است و جوا

 جایی نمی رود.

 _خوبی؟ رنگ پریده.

 _خوبم نمیدونم چه طوفانی بود یهو افتاد به زندگیم.

 دستش را سریع انداخت دور شانه ام.

 _حل شد؟

دانستم منظورش این است به نتیجه از حل شد نمی

درش با پرسیده ام که اشتباه برداشت کرده ام یا اینکه 

 مشکل حل شد.

 _امیرمسعود هیچ وقت نمیبخشه من رو نه؟
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 _فکر نمیکنم طاقت بیاره.

 به این اندازه از پدرش و حسش مطمئن بود؟!

_این تولد رو بریم حال و هوای همموو هم عوض 

 میشه. اینطوری فرصت داری از دل بابا دربیاری.

 _تو شک نکردی بهش نه؟

 شک نکردم هیچ وقت! _به عشقی که به تو داره

 _منم اما...

_شاید اونجا اون لحظه... منم جای تو بودم بد 

 برداشت میکردم. اما...

 مکثش باعث شد سرم را باال ببرم تا صورتش را ببینم.

_مطمئنی از ته دل باور کردی فقط یه برداشت غلط 

 بوده؟
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_من مطمئن نبودم هم چیزی هست فقط شوکه 

چون حالم بد شد همه فهمیدن. نویان... شدم... اما 

 میخوام در مورد چیزی باهات مشورت کنم.

_جانم؟ اما قبلش صبحونه، گشنمه مامان، دلم 

 نیمروهای تو رو میخواد.

_قربونت برم من، االن درست میکنم تو آبی به دست 

و صورتت بزن. آبجی تنبلت رو هم سر راه بیدار کن. 

 ظهر کالس داره!اونم صبحونه بخوره بعداز 

نیمروها را برای هردو آماده کردم، به هوس دوران 

کودکیشان با سس قرمز روی هردو شکلکی کشیدم. 

همین که یک لبخند به لبشان می آورد برایم کافی 

 بود.
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 _چه کردی مامان خانم.

 من همین لبخند از ته دل را میخواستم.

 _نوش جونت عزیزم، ماهی بیدار نشد؟

تو رو پرسید گفت یکم دیوه میخوابه. منم _نه حال 

 اصرار نکردم گفتم راحت صحبت کنیم.

 _بخور صحبت میکنیم.

 _برای خودت درست نکردی؟

 _نه میل نداشتم.

 _ماهی نمیاد این رو تو بخور.

بشقاب را هول داد سمتم، چنگال را دستم گرفتم تا 

 فکر کند نیستی به خوردن دارم.

 له اس._راستش... نورا حام
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چشم هایش را گرد کرد و بی هیچ حرکتی ثابت 

 سرجایش نگاهم کرد.

 _چیه؟

 _هیچی چون... نمیدونم بچه نمیخواست... 

_االنم نمیخواد. میخواد... اگه تا االن نرفته باشه 

 میخواد سقط کنه.

 _تو مخالفی.

 _نباشم؟

 چنگالش را داخل بشقابش گذاشت.

شدم حتی اگه فرض کنم _مامان، من االن که بزرگ 

تو مامانم نیستی از نظرم باز یه مادر فوق العاده ای، یه 

همسر فوق العاده ای، نمیدونم چقدر میتونی حسش 
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کنی اما من به این شک ندارم. اما به هرحال بحث بد 

و خوب بودن نیست. تو این مادر شدن رو این همسر 

شدن رو خودت خواستی... خاله نورا این رو 

 د.نمیخوا

 _یعنی اینقدر راحت اجازه بدم بره...

_این تصمیمی نیست که ما بتونیم دخالت کنیم. منم 

خوشحال میشم بچه دار شن. اما برای خوشحالی من 

 بچه دار شدنشون درسته؟

 _منظورم این نیست...

_بعد این همه سال هنوز هم قاطعانه بچه نمیخواد. 

رو عوض پس... فکر نکنم حرفهای تو یا من نظرش 

 کنه.
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چرا همیشه اینطور بود... چند اتفاق چند مشکل 

کردند همزمان پیدا میشد. ذهنم را به حدی خسته می

 دانستم تصمیم درست چیست.که نمی

 _گناه داره اون االن...

_اگه بیاد و نخوانش... محبت نبینه درست تربیت 

نشه، براش وقت نذارن... همیشه یه موجود ناخواسته 

این گناه نداره؟ میدونی چقدر بچه اینجا همه باشه 

جای دنیا قربانی خودخواهی ها و بی فکری های پدر 

و مادرهاشون شدن؟ طرد شدن، رها شدن... مراقبت 

 نشده ازشون.

 _من هستم م...
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_تو خاله ی فوق العاده ای هستی اما مادرش نه... 

هیچ کس نمیتونه مادرش رو بی مهریش رو ببینه و 

 بده یکی دیگه براش جبران کنه.اجازه 

جوابی نداشتم... حرفهایش همیشه مثل پدرش منطقی 

بود، فقط او همیشه با آرامش میگفت، با بهترین 

کلمات امیرمسعود گاهی با گوش تلخی گاهی با 

 حرفهای نامناسب.

_من نمیگم راه درست سقط کردن بچه اس. اصال 

ونم تا همیچن اجازه ای ندارم... اما این رو مید

خودشون نخوان بچه رو داشته باشن زندگی اون بچه 

 سختر خواهد بود.
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نورا همیشه کار خودش را میکرد... حتی زمانی که من 

داشتم با نویام در مورد اینکه کار درستی است یا نه، 

چطور میتوانم متقاعد کنم این کار را نکنند، او و 

زد و فقط امیرواال کار خودش را کرده بود. زنگ 

خبرش را به من داد. هیچ چیز نتوانستم بگویم... دیگر 

بعد از صحبت هایمان با نویان به خودم بیشتر از این 

 اجازه نمیدادم حرفی بزنم.

 _هر چی خیره.

 _چه عجب!

 _حالت چطوره؟

 _یکم درد، یکم حالت تهوع، خوبم زنده میمونم.

 اینجا؟_برات غذا درست میکنم میارم، میخوای بیای 
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_نه میخوام بخوابم، غذای چرب درست نک... تو 

 خوب شدی میخوای آشپزی کنی؟

 _آره خوبم. نگران نباش.

با دستم اشک چشمم را از گوشه ی چشمم بخاطر 

بچه ی خواهرم که اصال حضور و رفتنش را به اندازه 

ی بیست چهار ساعت هم متوجه نشده بودم پاک 

 کردم.

امیرمسعود تماس میگرفتم با چند جمله اگر االن با 

خیلی راحت خیالم را راحت میکرد. اما خجالت 

میکشیدم... واقعا خجالت میکشیدم. هر لحظه که 

بیشتر میگذشت، بیشتر احساس خجالت میکردم. اگر 

حالم خراب نمیشد قرار نبود چیزی بگویم قرار نبود 

به رویش بیاورم تا زمانی که درست یا غلط بودنش 
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ابت شود. اما قلبم... دست خودم نبود. کنترلش دست ث

 خودم نبود.

_مامان من میرم این ته تغاری رو برسونم دانشگاه 

 چیزی الزم داری؟

 _نه عزیزم. مواظب باشین.

 ها._باز انگار رنگت پریده

 _نه با نورا صحبت کردم.

از چشم هایم خواند چه شده است. جلو آمد و بی 

 غلم کرد.هیچ حرفی فقط ب

 _منم بغل...
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قدم از نویان کوتاه تر بود، صدای ماهی بود اما ندیدم 

کجا بود. نویا جدا شد برگشت سمتش و دست هایش 

 را به سمت خواهرش باز کرد.

 _بیا اینجا ته تغاری.

اول خودش را در آغوش برادرش جا کرد و بعد 

 گفت.

 _ مامان مطمئنی برم؟ میتونی تنها بمونی؟

 عزیزم. برو خیالت راحت. _آره

 نویان: من استدیو کاری ندارم، زود برمیگردم.

 ماهی: خب با آژانس برم.

 _نه جانم. زود میام.
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فاصله گرفتم... گفتم نیازی به هیچ کدامشان نیست 

 حالم کامال خوب است.

با حس دردی در دستم به خودم آمدم، ذهنم جوری 

حتی متوجه پرواز کرده بود سمت امیرمسعود که 

 نشده بودم دستم را گذاشتم روی قابلمه ی داغ.

نمیشد طاقت نمی آوردم، شعله ی گاز را خاموش 

کردم. با عجله به اتاق رفتم و لباس پوشیدم، سوئیچم 

را دستم گرفتم، کمی پریشان به نظر میرسیدم اما حتی 

طاقت اینکه آرایش کنم و بعد بروم را هم نداشتم. 

 کت رانندگی کردم.مستقیم به سمت شر

 _امیرمسعود هست؟

 _بله خوش اومدین، حالتون...

 _خوبم، میتونم برم داخل؟
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 _بله البته...

قدمی به سمت در برداشته بودم با کلمه ی البته ی او 

 از حرکت ایستادم.

_امروز یکم عصبانی بودن، دونفر رو هم اخراج 

 کردن.

شوکه قابل حدس بود، چیزی نبود که از شنیدنش 

شوم. مگر میشد کاری نکند. فقط سرم را تکان دادم، 

دستم را روی دستگیره گذاشتم نفس عمیقی کشیدم و 

 در را باز کردم.

 _در زدن هم فراموش ش...

چشمش که به من افتاد جمله ی عصبانی اش همانجا 

قطع شد. ترسید انگار از جایش پرید اما قبل از بیان 

 رد.حرفی سریع خودش را کنترل ک
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 _اینجا چیکار میکنی؟

 در را بستم و داخل رفتم.

 _میبینی کسی نیست، حنا او...

 _امیرمسعود!

_امیرمسعود چی نگاه؟ امیرمسعود چی؟ از دیروز 

 فهمیدی چه بالیی سر من آوردی؟

 _داد نزن میشنوم.

_ من دیگه صدای خودم رو نمیشنوم، حتی داد میزنم 

 هم نمیشنوم. با...

 رفتم لبه ی کتش را در دستم گرفتم.جلوتر 
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_من شوکه شدم... قلبم فقط نتونست تحملش کنه، 

حتی تصورش رو سوتفاهمش رو نتونست تحمل کنه 

 من...

 مچ دستم را گرفت.

_اون قلبی که تحملش رو نداره به حدی به من 

 اعتماد نداره که... بعد این همه سال آره بی انصاف؟

ی انصاف صدایش برای صدایش لرزید وقتی گفت ب

اولین بار بود که لرزید... چشم هایم پر از اشک شد. 

آرام گفتم ببخشید اما دوباره درد بدی را در قلبم 

حس کردم. دستم رو که ناخودآگاه مشت کردم متوجه 

 شد.

 _بیا بشین.
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روی مبل نشستم، به مبل تکیه دادم. توی لیوان اب 

 ریخت کنارم نشست و آورد سمت دهانم.

 _یکم بخور بریم بیمارستان. 

قبل از اینکه از آب بچشم، گفتم خوبم. چندبار نفس 

 عمیق کشیدم.

 _میرم خونه شب اومدی صحبت میکنیم.

 _ با این حالت جایی نمیتونی بری، با کی اومدی؟

 _تنها.

_اون پسر نفهم نمیدونست نباید اجازه بده رانندگی 

 کنی.

من باهاش بد نشو _نریمان خونه نبود، بخاطر 

 امیرمسعود، خواهش میکنم.
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_من چی؟ من چطور خواهش کنم، التماس میکردم 

 که بهم...

_ترسیدم، من از ترس از دست دادنت حالم بد شد، 

من چیزی نمیخواستم بگم فقط حالم بد شد دست 

خودم نبود. من نمیخواستم که بچه ها بدونن یا 

 اصال...

بچه هاست؟ کاش _فکر میکنی من دردم فهمیدن 

اندازه ی ماهی و نویان بهم اعتماد داشتی، اونها فقط 

دیدی، اما تو چی؟ تو زندگی کردی، تجربه کردی. 

 اما...

_امایی نیست امیرمسعود. من فقط... تو ببین از ترس 

 از دست دادن تو بود نه...

 نتوانستم، دوباره بغض کردم.
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 خواستم بلند شوم اما اجازه نداد.

 _بشین حالت خوب نیست میگم. نویان بیاد دنبالت.

 _خوبم میتونم رانندگی کنم، نویان رفته ما...

صدای گوشی اش از روی میزش به صدا در آمد، از 

جایش بلند شد و به سمت میز رفت. دستش را روی 

صفحه کشید، گوشی را روی گوشش گذاشت اما 

 چیزی نگفت.

حرفت رو... اینجاست... _'چی؟... نه بگو.... نپیچون، 

نه اینجاست نگران نباش بیا دنبالش تنها رانندگی 

 کرده...

 به احتمال زیاد نویان بود.
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 _اگه نویانه نگو بیاد، من خودم میرم.

 نگاهم کرد. 

 _نمیتونی رانندگی کنی. بهش خبر ندادی نگران شده.

 _با آژانس میرم.

نه خودم  _'نویان نمیخواد بیای خودم میرسونمش...

 میرسونمش. '

 تماس را قطع کرد انداختش روی میزش.

 _یه سیگار بکشم میرسونمت.

از اتاق بیرون رفت، حالم اگر واقعا مساعد بود شاید 

ماندم نه برای اینکه لجبازی کنم، فقط برای منتظر نمی

اینکه اذیتش نکنم. میدانستم او فکر کرده است برای 

 ه ام نیاید.اینکه نویان اذیت نشود گفت
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نزدیک یک ربع برگشتنش به اتاق طول کشید، در را 

باز کرد و فقط گفت 'بیا'. حس میکردم شبیه به جوجه 

اردک زشت پشت سرش در حال راه رفتن هستم. در 

آسانسور با قد رعنایش ایستاد و زل زد به رو به رو. 

آمدنم خیلی هم دردی را دوا نکرده بود. در طبقه ی 

ایستاد تا خواستم قدم بردارم در باز  همکف آسانسور

شد و در اولین نگاه ناخودآگاهم به روبرو حنا را 

دیدم. این بار حنا هم به اندازه ی من جا خورده بود. 

شاید فکر میکرد مرده باشم... یا به حدی حالم بد 

 باشد که این طرف ها پیدایم نشود.

 _برو برای چی وایستادی؟ تو اینجا چیکار میکنی؟

حنا قدمی به عقب برداشت، من هم با همه ی قدرت 

به پاهایم دستور دادم تا قدم بردارند. نوک انگشت 
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های امیرمسعود را روی کمرم حس کردم که کمی 

هلم داد به جلو. سعی میکردم نفس عمیق بکشم تا 

بتوانم به حال خودم مسلط باشم. در آسانسور را رها 

 اینجا چه میکند.کرد و دوباره خطاب به حنا پرسید 

 _اومدم... چیز...

 او چرا واقعا جا خورده بود؟!

 _هیچی برای همون بحث دیروز گفتم صح...

_دیروز هم گفتم الزم نیست خودت بیای، یا تلفنی 

هماهنگ کن یا یکی دیگه رو بفرست، خودت 

میخوای بیای میری بخش خرید الزم نیست بیای 

 پیش من.

کمرم گذاشت و گفت این بار کف دستش را روی 

 بریم.
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قدم برمیداشتم اما نه برای اینکه بروم برای اینکه از 

حنا دور باشم. بزرگتر شده بود، زیباتر شده بود، جا 

افتاده تر. دیگر آن چهره ی کودکانه را نداشت. خیلی 

 زیبا آرایش کرده بود!

 _کجاست ماشینت؟

 _خودم میرم، الزم نیست بیای میتونم رانن...

_تا چند دقیقه پیش هم که فرضا میتونستی االن دیگه 

 نمیتونی.

 براق شدم. 

 _چرا نمیتونم ؟

 کمی خم شد به سمتم. 
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ی کافی ریدی به اعصابم، راه _نگاه از دیروز به اندازه

 بیفت.

دوست داشتم در ماشین را محکم بکوبم، حاال دیگر 

ه نمن طلبکار بودم، کسی که پنهان کرده بود او بود 

من، مگر من کف دستم را بو کرده بودم؟! به جای 

توضیح دادن و روشن کردن هم فقط عصبانی و 

دلخور بود. من با این شرایطم تا اینجا آمده بودم اما 

بیخیال نمیشد. پس من هم بیخیال نمیشدم. ماشین را 

داخل حیاط برد، نگه داشته و نگه نداشته در را باز 

داد زد صبر کن پارک کردم پیاده شوم. پشت سرم 

 کنم. بی توجه به سمت خانه رفتم نویان دم در بود.

 _مامان سکته ام دادی.

 _چرا عزیزم؟
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 _برگشتم نبودی هرچی زنگ زدم جواب ندادی.

دانستم موبایلم کجاست که بخواهم جواب اصال نمی

 بدهم.

 _نویان بیا من رو برسون شرکت.

ان بعید بود این از من بعید بود... حداقل جلوی نوی

 حرف را بزنم اما یک واکنش شاید احمقانه بود.

 _آره زود برگرد، اونجا منتظرته.

نویان را کنار زدم تا بروم داخل، صدایش را شنیدم که 

 حیرت زده میپرسد چیشده؟!

چیزی نشده بود، فقط حنا خانم در هر مقطعی از 

زندگی ام جوری سر و مله اش پیدا میشد، سم پاشی 

ه زندگی ام میکرد و میرفت. با عصبانیت، عصبانیت ب
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از اینکه چرا رفته ام، چرا من داوطلب شده ام مشکل 

را حل کنم لباس هایم را گوشه ای پرت کردم و روی 

تخت نشستم. اما در اتاق سریع باز شد و قامتش را 

 در کسری از ثانیه وسط اتاق دیدم.

خانم؟ فقط _مگه تو نیومدی برای... اینجوریه نگاه 

محض اطالعت میگم، بخوام کسی رو صیغه کنم 

گزینه های خیلی بهتر هست، صیغه چرا، عقد میکنم 

 که...

چیزی در صورتم دید که ادامه نداد، در اتاق دوباره 

 باز شد.

 _ بابا لطفا، بیا بذار مامان هم استراحت کنه.

نویان پدرش را برده بود اما من تنها مانده بودم و 

زار زار به حالم گریه میکردم. من باید  داشتم



 

Romanzo_o 2796 

پاسخگوی قلب ضعیفم میبودم؟! مگر تقصیر من بود 

حنا آنجا بود، تقصیر من بود چشم های او با دیدن 

من ترسید، تقصیر من بود نرمیان حرفهایمان را شنید؟ 

من کی خواستم قضیه را بزرگ کنم؟! اصال اگر 

بد  عاشقش نبودم، اگر دوستش نداشتم مگر حالم

 میشد، مگر غصه میخوردم.

 _مامان... پاشو لطفا این رو بخور.

 بینی ام را باال کشیدم. 

 _میل ندارم.

 _بخاطر من مامان.
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 _هردوتون یکم زیاده روی کردین میدونی؟
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دستم را دوباره زیر چشمم کشیدم، خم شد از روی 

میز دستمالی کشید و دستم داد. لیوان را از دستم 

 ت.گرف

 _رفتم حلش کنم اما بدتر شد. باز اونجا بود...

 _مامان!

 _نشنیدی چی گفت؟

_بابا هم خوب صحبت نکرد، یکم آروم بشید 

هردوتون بعد باهم صحبت کنین، نریمان و ماهی 

 باخبر نشن بهتره، باشه مامان؟

 _نرفته؟

 لبخندی زد به سوالم.

 _نه نرفته نگرانته، کجا بره؟



 

Romanzo_o 2798 

 میخواد._هرجا 

_خودتم میدونی عصبانی میشه بد صحبت میکنه. این 

 حرفشم به دل نگیر لطفا.

_میشه زیر قابلمه رو روشن کنی؟ یکم دراز بکشم 

 بیام، شعله اش رو زیاد نکن.

 _با بابا صحبت...

 _صحبت میکنیم نگران نباش!

صحبت نکردیم... هردو از صحبت فرار کردیم. من 

ر شده بود او بدتر از من. قهر حاال دلخوری ام بیشت

نبودیم اما حرفی هم باهم نمی زدیم. شب ها تا 

دیروقت بیدار میماندم و فقط خودم را به خواب 

کند اما بغل نمیکرد و میزدم تا ببینم شاید بغلم می
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همین هرروز بیشتر از روز قبل ناراحتی ام را بیشتر 

 میکرد.

ار داشت نویان برای عوض شدن حال و هوایمان اصر

برای تولد برادرزاده ی دوستش برویم. بیشتر از نویان 

 نتوانستم التماس چشم های ماهی را نادیده بگیرم.

 _مامان خوب شدم؟

 خدا میدانست ساعت چند بیدار شده است.

 _خیلی.

 _حتما؟ حس میک...

امیرمسعود که از دستشویی بیرون آمد، سریع چرخید 

 سمت پدرش.

 شدم؟ آرایشم خوبه؟_ بابا خوب 
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 _فکر میکردم یه تولد ساده اس.

 _بده؟

 کنم نیاز به این همه..._فکر نمی

 نفسش را حبس کرد.

_خوشگل شدی، یکم زیادی خوشگل شدی. اما 

 میخوای کل مهمونی پیش من بمونی؟

ماهی بادش خوابید آرام گفت چرا؟ نویان دم در تقه 

ن با دیدنش ای به در زد ماهی برگشت سمتش. نویا

 لبخندی زد. 

 _چه خوشگل شدی عزیزم.

 ماهی سریع به سمتش رفت. 

 _اما بابا میگه کل مهمونی باید پیشش بمونم. 
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 نویان با همان لبخندی نگاهی به پدرش کرد. 

 _راست میگه میترسه ته تغاریش رو کسی بدزده.

در گوش ماهی هم گفت نگران نباشد اجازه نمیدهد 

 نگهش دارد. بابا پیش او 

من اگر روزی میمردم از بابت نریمان و ماهی نگرانی 

نداشتم حتی از بابت امیرمسعود هم اما، امیدوار بودم 

 نویان به همان اندازه از پس خودش هم بربیاید.

 _مامان توام دست کمی از دخترت نداری ها.

لبخندم عمیق تر شد. به سمتم آمد و خم شد روی 

 سرم را بوسید.

_خواستم بپرسم آماده این؟ و اینکه بابا من و ماهی و 

 نریمان با ماشین من بیایم شما و مامان باهم.
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نگاهی به امیرمسعود کردم نگاهش به دست نویان 

دور شانه ی من بود، نگاه گرفت صورتم را خیره 

 خیره نگاه کرد و در همان حال گفت :باشه.

 _پس اگه حاضرین راه بیفتیم.

زم من آماده ام، االن مانتو و شالم رو _آره عزی

 میپوشم.

نویان که از اتاق رفت، جلوی آینه به منی که جلوی 

 کمد بودم گفت.

 _یقه ات خیلی بازه خط سینه ات دیده میشه.

لباسم را هنوز عوض نکرده بودم، سوای آن من کی با 

همچین لباسی جایی رفته بودم که بخواهد تذکر 

ادم، قبل از من بیرون رفت، بدهد؟! جوابش را ند

جلوی آینه نگاه کردم، یقه ام باز نبود، چه دیده بود م 
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چه فکری کرده بود خدا میدانست چون حتی جلوی 

 بچه ها رعایت میکردم.

امیدواربودم فضای ماشین بچه ها بهتر از مال ما باشد. 

در سکوت حتی بدون هیچ موسیقی فقط در جاده 

 بودیم.
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 میخریدیم؟ دست خالی داریم میخریم. _باید گل

حواسم نبود، هرچند در باغ بودند، شیرینی شاید بهتر 

بود از گل. به جای جواب دادن به او گوشی ام را 

 برداشتم و شماره ی ماهی را گرفتم.

 _جونم نگاهم؟

 لبخندی زدم.
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 _خیلی خوش میگذره؟

 _جات خالی بگم نگه داره بیای پیش ما؟

به شما خوش بگذره به منم خوش _نه عزیزم 

گذشته، به نویان بگو رسیدیم شهر یکم شیرینی 

 بخریم بعد بریم باغشون.

حرفم را سریع تکرار کرد، شنیدم که نویان جواب داد 

 خریده است و در صندوق عقب است.

_شنیدم عزیزم باشه مراقب باشین. حواس نویانم 

 پرت نکنین راحت رانندگی کنه.

 _چششششم.
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وشی را سر دادم در کیفم و دستگاه پخش ماشینش گ

را روشن کردم. میتوانست حداقل کمی فضای سنگین 

 داخل را لطیف تر کند.

تعدادشان زیاد بود، نویان گفته بود خانوادگی است، 

 هرچند مثل خود ما پرجمعیت بودند.

کوهیار با عجله جلو آمد، دستش را برای دست دادن 

ن پسرم بود، با همچین جمله به من دراز کرد، هم س

ای دستش را رد نکردم اما خیلی سریع دستم را 

 کشیدم.

پدر و مادرش یه سمتمان آمدند و او شروع کرد به 

معرفی کردنشان، اسم مادرشان سارای بود. زیبا بود، 

اما بی نهایت جوان بود... شاید خود کوهیار را 

نه.  امیتوانستم تصور کنم اما پسر و دختر بزرگترش ر
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همسرش هم جوان بود به نسبت سن و سال بچه 

 هایشان جوان و خوب مانده بودند.

_خیلی خوش اومدین، وقتی کوهیار گفت تشریف 

 میارین خوشحال شدم.

 _ممنون از دعوتتون.

امیرمسعود رو به همسر سارای گفت باعث افتخار 

است او را از نزدیک میبیند. تعداد آنقدر زیاد بود که 

نتواسنتم اسم ها و نسبت ها را دقیق در ذهن حفظ 

کنم، هیجان و خجالت صورت ماهی هم اجازه نمیداد 

از او چشم بگیرم و بقیه را بشناسم. واکنشش وقتی با 

 سارای دست میداد هم برایم جالب بود.

خیلی زود هرکسی یار گیری کرد و چند گروه شدند 

د و پرسی و شروع به صحبت کردند. دخترشان حالم را
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همسرش را مجددا معرفی کرد. اوهم از نوع حال و 

 احوالی که از من پرسید نشان میداد پزشک است.

 _ما یکم پرجمعیتیم.

_خیلی هم خوبه، دست من بود شاید منم االن پنج تا 

 بودن بچه هام. شاید هم بیشتر.

لبخندی به رویم زد. دو تا دو تا دوقلو داشت تنها 

کوهیار بود. اختالف سنی دوقلوهای بچه ی تکش 

آخرش با دوقلوهای اولش هم زیاد بود. اما همه گی 

خیلی صمیمی و راحت بودند باهم. این حس را بین 

 بچه های خودم هم حس میکردم.

 _حس میکنم زود مامان بزرگ شدم.

دوقلوهای آخرش نوجوان بودند، شاید چهارده پانزده. 

 ا هم جوان نبودند.اما خب بچه های بزرگش انقدره
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 _دست راستتون به سر من.

لبخندش گشادتر شد. جمعشان واقعا دلنشین بود... اما 

چیزی که رفته رفته باعث نگاه حسرت بارم میشد... 

محبت همسرش به سارای بود. کاپیتانی که دیدنش 

باعث افتخار همسرم بود، به چه زیبایی به همسرش 

د. امیرمسعود هیچ محبت میکرد و با او برخورد میکر

وقت کاری نکرده بود که حسرت زندگی یا عشق 

کس دیگری را بخورم... اما این چند روز قهر و 

 دلخوری ما انوار تاثیر عمیقی رویم داشت.

 _مامان راحتی؟ همه چی خوبه؟

 _آره عزیزم.

 _پس چرا تنهایی؟
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_سارای خانم اینجا بود، رفت پیش دخترش تنها 

 نیستم.

 _مامان... یه چیزی...

دستی به چانه اش کشید به چپ و راست و پشت 

 سرش نگاه کرد و گفت.

_یه چیزی رو حس میکنم، میدونم توام حس میکنی، 

 نادیده بگیرم؟ یا واکنش نشون بدم؟

ماهی را میگفت... دخترک بی تجربه ی من داشت کم 

کم کاری میکرد امیرمسعود هم متوجه شود. هرچند 

االن آقا آبان هم صحبتش نبود و حواسش به  اگر تا

 صحبتشان نبود، هزار بار متوجه شده بود.

 _بخاطر بابا میگم. روش حساس میدونی.
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میدانستم... مگر میشد ندانم. خیلی اتفاقی بود یا دلیلی 

داشت... یکهو قدای امیرمسعود را شنیدیم که ماهی را 

صدا میکرد پیشش. وحشت زده هردو برگشتیم 

متشان اما وقتی دیدم دستش را دور شانه ی س

دخترش انداخت و بوسه ای به سرش زد، نفسم را 

بیرون دادم، شاید در مورد چیزی صحبت میکردند که 

 ماهی را صدا کرده بود.

 نویان با خنده گفت. 

 _خدا به خیر بگذرونه.

 نگاهی به کوهیار کردم و پرسیدم؟ 

 _پسر خوبیه؟

و بکوب خونه ی داماد خبری _خونه ی عروس بزن 

 نیست؟
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خنده ام گرفت، راست میگفت... هنوز نه به بار بود نه 

به دار، اصال شاید تمام حدس های ما غلط بود بعد... 

 خنده ام با خوده ی نویان بیشتر شد.

 _با بابا هنوز شکرآبین؟

 خنده ام متوقف شد، آه عمیقی کشیدم.

 هست..._زیرزیرکی یجوری حواسش بهت 

_توام پسر همون پدری زیرزیرکی حواست به همه 

 هست. کی میخوای حواست به خودت باشه؟

 _به خودم؟ چرا مگه چیشده؟

 _منم نوه میخوام.

_برای شما زوده نگاه خانم، از این هوس ها نکن، یا 

 روی من حساب نکن.
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 _چرا؟

 _مامان شوخیت گرفته؟ اونم اینجا؟

ما نویان فرصت را غنیمت با برگشتن سارای پیش 

شمرد و فرار کرد. شروع کرد به گفتن اینکه دوست 

دارد دیگر بازنشسته شود، با این همه مسئولیت خیلی 

 زود خسته شده است، شغلش را پرسیدم.
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میتوانستم بگویم جز فعال ترین انسان هایی بود که در 

عال فزندگی ام دیده بودم. او با پنج بچه به این اندازه 

بود و من با سه بچه دیگر کار کردن را رها کرده 

بودم. با مقایسه کردن نمیخواستم اعتماد به نفس 

 خودم را نابود کنم اما از ته دل تحسینش کردم.
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جشن تولد با ساز و آواز نویان و کوهیار شروع و 

ادامه داشت. هرچند بعد از تبریک ها و عکاسی ها 

ن و نواختن ادامه دادند، جوانترها با فاصله به خواند

اما ما در گوشه ای دیگر نشستیم. آبان نوه اش را در 

آغوش گرفته کنار همسرش نشست، امیرمسعود چاره 

ی دیگری نداشت او هم آمد سمت من و کنارم 

 نشست.

 نریمان از همان فاصله داد زد.

 _مامان میخونی؟

 _نه عزیزم.

 سارای: میخونین؟

 ها، یعنی به زور بچه ها._نه، گاهی برای بچه 
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 آبان: همسرتون هم میگفت صدای زیبایی دارین.

 سارای: واقعا نگاه جان؟ چه خوب ما رو هم...

نیمتوانستم جلوی آن ها بخوانم، از اینکه امیرمسعود 

از من تعریف کرده بود خوشحالم میکرد اما واقعا 

 توانستم جلوی همچین جمع شلوغی بخوانم.نمی

نمیتونم... یعنی خیلی هم اعتماد به نفس  _نه واقعا

 ندارم.

ماهی بلند شد به سمتمان آمد، میخواست او هم مرا 

قانع کند. اما همان جواب را دادم و راهی اش کردم. 

 سارای پشت سرش گفت ' دختر خیلی زیبایی دارین'.

جوانترها انگار خستگی نمیفهمیدند، ما هم از صحبت 

آنها کم و بیش خسته  کردن و هم از سر و صدای

بودیم. چیزی نمیگفتم اما سارای هم حس مرا داشت، 
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 توانیم استراحت کنیم.او پینشهاد داد اگر بخواهیم می

هوا تاریک شده بود، ناهار را هم خیلی وقت بود 

خورده بودیم اما دراز نکشیده بودیم. با نظر بچه ها 

تصمیم گرفته بودیم شب را بمانیم. پس به یکی دو 

اعت خواب نه نمیگفتم، اتاق را سارای نشانم داد، س

امیرمسعود رفته بود سیگار بکشد صدایش نکردم، اما 

متوجه شد آمدم داخل ساختمان، اگر میخواست می 

 آمد پیشم.

احساس گرما میکردم، از زیر تاپی به تن داشتم. دکمه 

های لباسم را باز کردم تا خواستم از تن بکشم در 

شت زده لبه های لباسم را گرفتم و اتاق باز شد وح

بهم نزدیک کردم اما با دیدن امیرمسعود دست هایم را 

 شل کردم. نگاهی به من و دست هایم کرد.
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بلوزم را درآوردم و روی صندلی گذاشتم به سمت 

تختی که در اتاق بود رفتم، با شنیدن صدای قفل 

سری چرخاندم، دیدم در اتاق را قفل کرد. فقط نویان 

وجه نگاه های زیرزیرکی پدرش نشده بود..  من هم مت

بودم، سوای آن نوع نگاهش را هم میشناختم با 

دلتنگی شروع شده بود اما االن رنگ های دیگری هم 

 گرفته بود.

دراز کشیدم و چشم هایم را بستم. سمت دیگر تخت 

که بعد از دقایقی باال و پایین شد پشت کردم به آن 

 میکشید... و رفته رفته نفسشسمت. بلند بلند نفس 

نزدیک تر شد. از پشت کامل مرا احاطه کرد... دست 

برد به کمر شلوارم و پایین کشید. جلویش را نگرفتم. 

درست بود مه حرفی نگفته بود، اما شاید اینطور او 
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هم فراموش میکرد و این دلخوری بینمان تمامی پیدا 

کلمات میکرد... من با این مرد خیلی هم نیازی به 

 نداشتم... 

چانه اش را بین گردن و شانه ام گذاشت و نزدیک 

شد و شروع کرد به آرام آرام ضربه زدن... صدای 

نفس هایش باعث شد دستم را عقب ببرم تا صورتش 

را لمس کنم، ضربه هایش که محکم تر شد الله ی 

گوشم را لیسید و به دندان کشید انگار دیگر نتوانست 

 امه دهد گفت.به این سکوتش اد

 _از دلتنگیت کشتی من رو.

 _من یا تو؟

دستش را برد سمت زیر تاپم و از زیر لباس زیرم 

یکی از سینه هایم را به چنگ گرفت. فشاری داد کم 
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کم ضربه هایش را آرام کرد و جداشد برمگرداند، تاپم 

را تا یقه ام باال برد و سینه ای که الی مشتش گرفته 

بود را به کام گرفت، و با دستش تالش کرد شلوارم را 

ه تمام تنم را لیسید و بوسید باالتر ککامل از تنم بکند. 

 آمد خواست لبهایم راببوسید اجازه ندادم. 

 _مگه نمیخواستی زن دیگه عقد کنی.

چانه ام را بوسید دوباره نزدیک شد صدای آخم را در 

آورد محکم تر از چند دقیقه ی قبل ضربه زد آه 

بلندی گفتم و چنگ زدم به پشتش در گوشم نفس 

هرموقع از تو سیر شدمش تو جمله نفس زنان گفت: 

 ام جا افتاده بود.

قبل از به دنیا آمدن بچه ها هرجای خانه احساس 

راحتی میکردیم برای ما بود... اما با آمدن آنها هرروز 
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بیشتر از روز قبل تمام عاشقانه های ما، روابطمان... 

معاشقه هایمان خالصه شده بود به اتاقمان... حاال در 

دیگری... یک جای جدید... حس  خانه و اتاق

  جدیدی را هم به ما انتقال میداد.

برگشتم سمتش دست هایم رو در هم گره کردم و 

  زیر سرم قرار دادم.

 _بخشیدی؟

 _میتونم نبخشم؟

  شونه هام رو باال انداختم.

 _نمیدونم. من اون روز فقط از...

  دستش را جلو آورد و من را در آغوش گرفت.

  وش کن._فرام
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  من هم همین را میخواستم، چه بهتر از این.

نخوابیدیم فقط کمی در آغوشش ماندم و بعد با 

  پیشنهاد خودش بلند شدیم برویم پیش بقیه.

 _ما چرا اینجاییم؟

  _چی؟

 _فکر نکن متوجه نیستم.

 نمیدانم چرا خنده ام گرفت.

 _متوجه چی؟

 برنگردیم._حواست باشه. با اعصاب داغون 
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 _منظورت چیه؟ خب یه جور بگو بفهمم.

کمربندش را بست به سمتم آمد، چانه ام را محکم 

بین انگشت هایش گرفت و سرش را خم کرد و 

شروع کرد به بوسیدنم. کمی فاصله گرفت در چشم 

  هایم زل زد.

_خوب میدونی... من دختر به کسی نمیدم... حتی 

نه! به دخترتم بگو اینقدر دلبری نکپسر کاپیتان این رو 

  فکر نکنین پیر شدم نمیفهمم.

تیز بود این را میدانستم... پس بی دلیل نبود ماهی را 

  میکشید سمت خودش...

  _تا آخر عمر که قرار نیست بمونه خونه ی پدرش.

_فعال همینه، من به ماهی بگم میشینه یه ماه گریه 

  میکنه خودت حلش کن.
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 قهر میکنه._با من 

 اخمی کرد.

 _نه انگار خبریه؟

 لبخندم بزرگ شد.

   _نه جون تو، من کلی گفتم.

 مثل. بود کرده مشکوکش بیشتر من حرف و خنده 

 پیش را ماهی جوری. میکرد برخورد بادیگارت یک

 شاکی هم را پسرها دیگر که بود داشته نگه خودش

 .کرد

 _مامان چی شده؟

 ی برین پیش بقیه._هیچی عزیزم. با ماه

 _مطمئنی؟
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_آره عزیزم. ماهی مامان برو پیش بقیه چرا اینجا 

 نشستی عزیزم.

کاپیتان بود که گفت هم صحبتی با ماهی لذت بخش 

است و همین باعث شده حواسشان نباشد که شاید 

برای او خسته کننده باشد. ماهی به قول امیرمسعود با 

بزرگ شده  دلبری کردن برای پدرش و برادرهایش

 قرار بعدی ردیف در را آرمان و امیرواال اگربود_

 این حتی که ندهد جواب جوری میشد مگر_ میدادیم

  .ندهد قرار تاثیر تحت را بزرگ کاپیتان

امیرمسعود آن میان فقط برای من چشم و ابرو می 

آمد! نمیدانم چرا واقعا از این عصبی شدنش خنده ام 

  ساب ببرم.میگرفت جای اینکه بخواهم ح
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حاصل این مهمانی اگر برای امیرمسعود کمی اعصاب 

خوردی داشت برای بقیه لذت و صمیمیت داشت. 

رفتار صمیمانه آنها باعث شده بود که کسی احساس 

  غریبگی نکند.

_از این به بعد خوشحال میشیم همگی شما هم به 

این دورهمی های چند وقته ی ما اضافه بشین. بچه 

جدید دیدن حال و هواشون خیلی  ها اصال جمع

  تغییر کرده.

امیدوار بودم منظورش فقط کوهیار نباشد. اما همانجا 

این دعوت را اجابت کردم هم به خانه و هم به 

ویالیمان دعوتشان کردم. گفتم تنوعی باشد بار بعدی 

در ویالی ما باشد. چهره ی امیرمسعود نشان میداد که 

ماهی راضی نبود  راضی نیست ، بدون شک بخاطر
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وگرنه با همه ی کم صحبتی هایش لحظه ای پیش 

 کاپیتان ساکت نمانده بود.

 کوهیار: مامان سردته؟

 سارای: جانم؟ نه خوبم!

نگاهی به سارای کردم، معلوم بود سرده اش شده 

است، نگاهی به من هم کرد، داخل رفت و برای 

 هردویمان یک روسری بزرگ آورد تا روی شانه امان

بیندازیم. این حرکتش برایم یک معنی داشت... با 

مالحظه بود. چه کسی خوشش نمی آمد تنها دخترش 

  را به یک فرد بامالحظه ندهد.

نیشگون ریزی که امیرمسعود دور از چشم بقیه از 

روی دستم گرفت باعث شد نگاهش کنم. واقعا فکر 

 میکرد ماهی تا آخر عمر قرار است پیش ما بماند؟!
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شب موقع خواب، ماهی تا اتاق دنبالمان آمد.  آخر

همین که امیرمسعود در را بست رو به پدرش گفت : 

 بابا چیزی شده؟ من کار بدی کردم؟

چانه اش را امیرمسعود کشید و گفت: دختر بابا امروز 

زیادی دلبر شده، گاهی هم یادش میره بابای حسود 

  داره.

گشادی کمی خودش را لوس کرد، لبخند گل و 

  تحویل امیرمسعود داد و گونه اش را بوسید.

_آدم بابای به این جذابی داره خب چیکار کنه؟ 

ناخودآگاه احساس جذابیت میکنه. میخوای من اصال 

چادر سرکنم بشینم تو خونه جایی نرم باباییم خیالش 

  راحت باشه؟ میدونی که من به بابام نه نمیگم.
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د با ابرو اشاره کردم سری تکان دادم برای امیرمسعو

تحویل بگیرد. حاال یا دلش را که دخترش داشت قند 

قند آب میکرد را جمع کند یا همان پدری باشد که 

  دختر به کسی نمیدهد ببینم از پس کدام برمی آید.

دستم روی سرش بود. از وقتی ماهی شب بخیر گفته 

 و رفته بود شدیدا ذهنش درگیر بود. یکهو پرسید.

 بینشونه؟_چیزی 

_نه عزیزم. چرا باورت نمیشه؟ خب دختر خوشگله 

 جذابه. طبیعی هر مردی ببینتش ...

  _هرمردی گه میخوره به دختر من نگاه کنه.

  نفسم رو محکم با دهانم بیرون دادم.

  _نمیدونم خودت میدونی و ماهی.
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 _نه داشتی میگفتی چی بینشونه؟
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اصرار داری چیزی باشه؟ _من دقیقا گفتم هیچی، 

دختر جوون خواستگار داره خواهان داره، به زور 

  میگی نباشه.

_اون پسرها رو من بی غیرت بار آوردم. انگار نه 

 انگار...

از جام بلند شدم و نشستم ، حرفش نصفه ماند، خیره 

 نگاهش کردم.
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_امیرمسعود من همه ی اینها رو به پای شوخی و 

یذارم. اما فرضا روزی همچین حساسیت پدرانه ات م

چیزی تو زندگی ماهی اتفاق بیفته هم من اجازه 

  نمیدم که خرابش کنی.

 _من چغندرم؟ پدرشون نیستم ک...

_پدرشون هم که باشی دلیل نمیشه بچه ی من رو 

  محدود کنی.

 _بچه ی تو؟ بچه ی من نیست.

 پشت کرده دراز کشیدم.

 میخواستی االن..._تو که از اولش هم بچه ی سوم ن

خودش را نزدیک کرد. دستش را محکم حلقه کرد 

  دورم. آرام در گوش گفت.
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_من از اولش هم فقط تو رو میخواستم. که االن داری 

  اینطوری دهنم رو سرویس میکنی.

حلقه ی دستش را باز کرد و کف دستش را روی 

باسنم گذاشت و محکم فشار داد. جلوتر آورد تا زیپ 

  ی شلوارم را باز کند. و دکمه

 _چیکار میکنی؟

_بعد سی سال هنوز اگه نمیدونی شوهرت اگه داره 

  زیپت رو باز میکنه یعنی چی که باید برم من بمیرم.

صبح بی نهایت حس سرزندگی میکردم، حتی هوس 

کردم برای بچه ها صبحانه ی مفصلی درست کنم. 

اتاق  امیرمسعود غرق در خواب را تنها گذاشتم و از

بیرون رفتم. کاپیتان و سارای هردو بیدار بودند. 

 مشغول آماده کردن صبحانه بودند.
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 _ما سر و صدا کردیم؟

 _نه نه من خیلی وقته بیدار شدم. کمک کنم؟

سارای استقبال کرد. کمی نیمرو و کمی املت درست 

کردم. مچ خوبی بودیم برای آشپزی باهم به همین 

ذاشت، گفت بیشتر زیر دلیل همسرش تنهایمان گ

 دست و پایمان است تا کمک حال.

  لبخندی به روم زد و گفت.

سارای: انگاری همه ی مادرها روز به روز شبیه هم 

 میشن.

 _چاره ای هم داریم؟

 سارای: فکر نمیکنم. دست خودمون نیست.
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_راستش ... از دیشب که دیدم پنج تا بچه ی فوق 

پشیمونم بیشتر اصرار نکردم به العاده بزرگ کردی... 

 امیرمسعود تا حداقل یه بچه هم بیاریم.

 لبخندش بزرگ تر شد.

_بزرگتر که میشن خوشحال میشیم... وگرنه تا بزرگ 

  شن کم اذیت نمیکنن.

یاد سگ خواستن نریمان افتادم. برایش تعریف کردم 

و او هم گفت این داستان را مدتی با کوهیار و مدتی 

دوقلوها داشته است. هرچند نریمان عالقه اش هیچ با 

وقت از بین نرفت. هرچه بزرگتر شد برای هر تولدش 

 رسید پنج به که تعدادشان  یه سگ جدید خواست.

 به برد را چهارتایشان. کردم وحشت احساس واقعا

ا نگه داشت... آن هم چون مثل ر یکی فقط و ویال
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ه روی و دوییدن بادیگارد برای ماهی بود و موقع پیاد

حتما باید با خودش میبرد. جوری این سه نفر مراقب 

ماهی بودند گاهی حتی میترسیدم به تنها از پس 

زندگی برمی آید... میتواند؟! من نبودم... بدون 

امیرمسعود نمیتوانستم اما دوست داشتم دخترم مستقل 

  تر از من باشد...

با سارای سرصحبت در مورد بچه ها و کودکی 

هایشان و دردسرهایشان باز شد. در مورد دوقلوها و 

 کوهیار بیشتر میگفت تا دوقلوهای بزرگش!

بچه ها کم کم بیدار شدند، همه جمع شده بودند دور 

 میز خبری از ماهی نبود.

 _نویان مامان ماهی کو؟

  _خواب بود دلم نیومد بیدارش کنم.
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 نریمان: برم بیدارش کنم؟

فتیم نه! هیچ کس در خانه ی ما هر سه ما همزمان گ

دوست نداشت نریمان او را بیدار کند چون بیدار 

نمیکرد بلکه قبضه روح میکرد انسان را. امیرمسعود 

گفت خودش میرود و دخترش را بیدار میکند اما 

 ماهی با ظاهر شدنش به پدرش زحمت نداد.

  _صبح بخیر ببخشین من خواب موندم.

 را بوسید. اول از همه گونه ی پدرش

  _صبح بخیر بابایی.
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آخ از دست این دختر، همین کارها را میکرد که 

امیرمسعود میگفت دلش را ندارد به کسی بسپرد او را. 
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اما خب چیزی هم نبود که به آن تظاهر کند در 

درونش بود. گونه ام را بوسید و رفت سراغ 

برادرهایش. نگاه خیره ی سارای باعث شد ماهی 

باخجالت به شوخی بگوید اگر بخواهد او را هم می 

  بوسد.

بی توجه به نگاه های زیرزیرکی کوهیار هم نبودم، 

اگر من متوجهش بودم بدون شک امیرمسعود هم 

 متوجه شده بود. 

وقتی ماهی صورت سارای را بوسید دختر بزرگش 

چیزی خطاب به خانواده ی خودش گفت اما به زبان 

کردم در مورد بوسه ی ماهی  دیگری گفت ولی حس

باشد. سریع کنار پدرش نشست و سرش را روی 

 شانه ی امیرمسعود گذاشت.



 

Romanzo_o 2836 

 مسیر برگشتمان با امیرمسعود غرق در فکر بود.

 _میخوای من برونم؟

 _نگاه خودتم میدونی زوده.

 _برای رانندگی؟

 _برای اینکه کسی وارد زندگی ماهی بشه.

اد از حد حساسیت به _امیرمسعود دیگه داری زی

 خرج میدی نه خانی اومده نه خانی رفته.

_اینها خانوادگی تابلو بودن. چیزی نمونده بود کاپیتان 

 و سارای بگن عروس قشنگم.

اینطور نبود... در ذهنش چه تحلیل های عجیب و 

 غریبی داشت خدا میدانست.

 _اینطور نیست بخدا داری زیادی بزرگش میکنی.
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  طلبکار گفت.

 _من بزرگش میکنم؟

_معلومه! اصال چیزی نیست اما همش داری برای 

 خودت قصه میبافی.

 _باشه من قصه میبافم، اما بعدا بفهمم...

_بعدا بفهمی چی؟ سر دخترت داد میزنی چرا عاشق 

 شدی؟ چرا کسی رو دوست داری؟

 خیلی محکم ترمز کرد.

 _عاشق شده!

 _امیرمسعود...

ماشینشان را پشت سر ماشین ما نگه بچه ها نگران 

داشتند، واقعا عصبانی بودم، اگر در ماشین پیش 
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امیرمسعود میماندیم خیلی بد دعوا میکردیم و نتیجه 

 اش حتما میشد تصادف کردنمان.

 _من با بابا میرم مامان میخواس تو با داداش برگرد.

نریمان هم گفت ماشین را میراند. اما تقسیم عجیب 

نریمان و ماهی با ماشین امیرمسعود برگشتند  این شد،

و من و خودش با ماشین نویان. در صندلی عقب 

نشسته بود منتظر بود دوباره شروع کند. اما نه خطاب 

 به من خطاب به نویان. 

 _بابا خبری نیست.

برگشتم عقب و به خودش گفتم اگر همین االن ماهی 

ست بیاید و بگوید عاشق مردی شده است محال ا

صدایش دربیاید اما داد و هوارش را به ما میکند. از 

حق بودن حرفم فقط سکوت کرد. خودش 
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نمیتوانست چیزی به ماهی بگوید میخواست فقط از 

طریق من کنترلش کند، آن هم سر یک موضوعی که 

 نه دست من بود نه دست خودش.

نویان همه ی تالشش را کرد تا میانه را آرام نگه دارد. 

 ی به من میگفت جمله ای به امیرمسعود.جمله ا

_من فکر کردم دوست های خانوادگی خوبی برای 

النم رفتم اهم باشیم وگرنه هیچ وقت اینقدر پیش نمی

هم شما بابا هم مامان اگه دوست نداشته باشین 

 مشکلی نیست...

 _مشکلی نیست مامان جان، مشکل بابات با خودش.
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افتاد، از چشم هایش میتوانستم چشم به امیرمسعود که 

 بخوانم دارد میگوید، مشکل را نشانت میدهم.
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ماهی و نریمان در حیاط با 'متیو' مشغول بودند، نویان 

هم خسته رفته بود بخوابد، دوش گرفته بودم و از 

تراس اتاق داشتم بچه ها و متیو را نگاه میکردم، 

 امیرمسعود حمام بود.

 _بیا تو سرما میخوری.

 _سرد نیست. میری شرکت؟

 _آره. بسته ی سیگار من کو؟

 برگشتم سمتش هنوز حوله به تن بود.

 _به منم یه نخ بده.

 ابروهایش را باال داد.

 _نشنیدم؟

 _شنیدی به منم بده.
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_تو نمیذاری من پیشت سیگار بکشم، االن واسه من 

 سیگار میخوای بکشی؟ اونم با این وضع قلبت.

یت قلبم نبود. هرچند خوب بودم اما حواسم به وضع

خب اگر در حالت عادی اگر اجازه میداد االن محال 

 بود.

 _قلبم یادم نبود. فکر نمیذاری برام!

 سری تکان داد و غرغر کنان از کنارم رد شد.

  _بله دیگه از چشم خانم افتادم.

_امیرمسعود برای امروز بسه واقعا کشش یه بحث 

  دیگه رو ندارم.
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حوله اش را کامال عمدی روی تخت انداخت 

میدانست بدم می آید. مثل خودش سری برایش چپ 

  و راست کردم اما چیزی نگفتم و از اتاق بیرون رفتم.

  ماهی به حالت دو داخل آمد.

 _ مامان بابا کو؟

 _باالست چیشده؟

  _هیچی کارش دارم.

با عجله گوشی به دست باال رفت. گفتم داشت لباس 

  میپوشید در بزند.

مشغول آشپزی بودم که پیدایشان شد. ماشینی که 

میخواست را انگار گمرک اجازه ی وارد کردن میداد 

و مثل کواال چسبیده بود به امیرمسعود که اگر برایش 
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میخرد برود گواهینامه بگیرد. تا وقتی میز را بچینم 

 ماهی یک سره داشت از ماشین میگفت.

 روز از رانندگی خوشت نمی اومد.نریمان: تو تا دی

 ماهی: دوست نداری من ماشین بگیرم؟

_ماشین بگیر اما اینی که میخوای خیلی گرونه تازه با 

 هزینه ی آوردنش...

  ماهی از نریمان چشم گرفت.

_بابایی اگه اذیت میشی نمیخوام. یعنی خیلی هم مهم 

  نیست داداش راست میگه...

و کل کل میکرد نتیجه چیز  شاید اگر لجبازی میکرد

دیگری بود اما این حرف ... هرچند میدانستم از ته 
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دل میگوید اما خب همسرم را هم میشناختم. 

  امیرمسعود بلند شد محکم روی سر ماهی را بوسید.

  _حلش میکنم بابا نگران نباش.

از همانجا خم شد گونه ام را آرام بوسید و گفت می 

، بچه ها در حال بحث تنها رود شاید شب دیر بیاید

 گذاشتم به دنبالش رفتم.

  _چرا دیر بیای؟ تازه رسیدیم.

_یکم کار دارم. دخترتم یه چی خواسته باید کال دیگه 

  شب ها هم کار کنم.

  _گفت که نمیخواد.

 نگاهی به پشت سرم کرد.
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_دلش میشکنه دختر جوونم یه چیزی از پدرش 

  خواسته.

 شکنه دیگه مهم نیست؟_من پیر شدم دلم ب

_توام ماشین میخوای؟ کی چیزی خواستی من گفتم 

 نه؟

  آروم زمزمه کردم هیچ وقت...

 سرش را تکان داد که خب االن چی میگی؟

  _هیچی.

 نفسم را بیرون دادم.

 _منم باهات بیام؟

 _کجا؟

  _شرکت کمکت کنم.
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 دستم را کشید و بغلم کرد.

 _چرا صفر و صد نداری؟

  _شاید چون زیادی نازم رو میخری.

نفسش را محکم بیرون داد، گفت تا سیگارش را 

  بکشد من حاضر شوم.

 نویان: مامان جایی میری؟

 _آره با پدرتون میرم شرکت. ماهی رفت بخوابه؟

  _آره.

 _سیرشدین؟

_من آره مرسی، ول کن تو برو من جمع میکنم. ولی 

 راست میگن ها.

 دم.سوالی نگاهش کر
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 _زن و شوهر دعوا کنن ابلهان...

 با انگشت به خودش اشاره کرد و گفت باور کنند.

_دور از جونت مامانم. این چه حرفیه... دنیا پسری به 

  عاقلی تو به خودش ندیده.

 دستم را روی گونه اش گذاشتم.

  _نفس مامان.

 _بدو االن بابا میاد کتکم میزنه!

به پسرهای خودش حسادت هیچ وقت نفهمیدم واقعا 

  میکرد یا فقط اغراق میکرد...

کارش به شکلی نبود که بتوانم خیلی کمکش کنم، 

هرچند روال کاریشان هم کامال تغییر کرده بود. دیگر 

  مثل قبل نبود.
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 _ماشین بگیرم بری؟

 _اذیتت میکنم؟

 لبخند شیرینی از آن لبخندها که سالی یک بار میزد.

کنی؟ تو سیر شدی از من نگاه  _تو من رو اذیت

  خانم فکر نکن حواسم بهت نیست.

_میگم ... بچه ها ازدواج کنن برن سر خونه 

 زندگیشون نظرت چیه از تهران بریم؟

 _بریم؟کجا؟

با انگشت شصتش چند بار روی چونه اش یکم پایین 

 تر از لبش رو لمس کرد.

 _نمیدونم یه جایی که دور باشیم از شهر.

 _میتونی؟
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 _میدونی عاشق طبیعتم.

  _بچه هات رو بیشتر از طبیعت دوست داری.
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یعنی نمیتوانستیم چند سالی... به هرحال هر زمان 

ازدواج میکردند قرار نبود مثل االن هرروز ببینمشان... 

نریمان از قبل قصد جدا زندگی کردنش را هم اعالم 

  رفت.کرده بود اما شرایط خوب پیش ن

  _نریمان میخواد خونه بگیره.

 _قبول کردی؟
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 _نگاه دوره ی من و تو نیست... بچه ها...

 _من اذیتشون میکنم؟

_نه، اما ... بگیرمم برای نریمان تنها نمیگیرم با نویان 

 باهم. گاهی میتونن اونجا بمونن.

  _دوسه روز بعد هم برای ماهی خون...

 آهی کشیدم....

نمیذارم اما منطقی بهش فکر کن نه _تو نخوای 

  احساساتی و مادرانه.

 _چطوری میتونم... چون مادرم منطق ندارم؟

 از جاش بلند شد آمد کنارم نشست.

_منظورم این نیست عزیز دلم. اما میدونم گاهی نیاز 

 دارن خلوت خودشون رو داشته باشن ...
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 _تو با مادرت زندگی میکر...

دم میدونی. اگه شرایط جسمی _منم سالها تنها بو

  مادرم ایجاب نمیکرد باز ...

  _با منم آشنا نمیشدی.

_خوشبتیم رو به اون خواهر دیوونه ات و مادرم 

مدیونم. منظورم این نیست همیشگی میرن. هرموقع 

  که بخوان...

 _نویان هم میخواد بره؟

 _نریمان ترمز نداره. نویان میتونه حواسش بهش باشه.

ان شبیه... گاهی حس میکردم شبیه امیرواالست... نریم

  خیلی هم با او صمیمی بود.
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_برای بچه ها خونه بگیری برای ماهی ماشین ... این 

 همه خودت رو به فشار بندازی...

  _تو نگران چیزی نباش.

_میتونی ماشین من رو بفروشی من الزمش ندارم. 

گ پارکین تازه ماهی هم ماشین بگیره دیگه میمونه تو

 همش.

آرام در آغوشش کشید و محکم بغلم کرد و چیزی 

نگفت... میخواستم فکر نکنم به رفتن پسرها و خانه 

گرفتنشان اما نمیشد... چطور طاقت می آوردم. من تا 

به زور نریمان را بیدار نمیکردم او سرکالسش 

نمیرفت حاال میخواست تنها زندگی کند؟ چطور از 

ن به کارهایش میتوانست برسد پسش برمی آمد. نویا

اما وقتی در استودیو بود تا کسی را نمیفرستادم 
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دنبالش همش مشغول کار بود... نه یادش می افتاد 

  چیزی بخورد نه یادش می افتاد بخوابد.

 _مامان؟

 _جانم قشنگم؟

 _ میای پیش من بخوابی؟

امیرمسعود االن این اجازه را میداد. گاهی تا وقتی 

برد کنارش داراز میکشیدم و بعد میرفتم به خوابش ب

اتاق خودمان. البته همین کار را هم استثنا در مورد 

ماهی چیزی نمیگفت... پسرها حتی جرات نمیکردند 

  به همچین چیزی فکر کنند.

 _آره عسلم این رو بدم بابات بیام. میخوری توام؟

  _نه میل ندارم.



 

Romanzo_o 2854 

 لیوان شیر و عسل را به اتاق بردم.

  _تو بخواب من میرم پیش ماهی.

 چشم ازگوشی گرفت.

 _چرا؟

  _گفت پیشش بخوابم.

اخمی کرد اما فقط گفت زود بخوابانمش و بگردم 

  پیش او.

 _بابا رو پیچوندی؟

 لبخندی زدم.

  _یه درصد فکر کن یکی بتونه بابات رو بپیچونه.

  کنارش نشستم کمی خودش را کشید تا جا شوم.
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همه جوره پیچوندیش بابا خودش اعتراف _تو که 

کرده. همیشه میگه غیر مادرتون هیچ نقطه ضعف 

 دیگه ای ندارم.

از میزان اهمیت خودش در زندگی امیرمسعود بیخبر 

 بود.

_چیشده دختر مامان هوس کرده پیش مامانش 

 بخوابه؟

 _میخواستم صحبت کنیم.

 هسرش را جلو آورد و روی شانه ام گذاشت. دستی ب

 موهایش کشیدم.

 _چیشد فهمیدی عاشق بابا شدی؟
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چه شد فهمیدم عاشق پسر زنی شدم که پرستارش 

بودم... خیلی اتفاق ها... بچه ها فقط همین بخش 

داستان را میدانستند که من پرستار ماهی جون بودم و 

  نورا دانشجوی امیرمسعود و به این طریق آشنا شدیم.

  چیده بود._آشنایی من و بابات یکم پی

 _چرا مگه تو پرستار نبود...

  _چرا بودم بعدا هم رفتم شرکتش اما خب...

دستش هاش رو گذاشت روی شونه ام خودش رو 

 باال کشید.

 _اما خب؟
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داستان زندگی ام را برای دخترم گفتن... نمیدانم 

تصمیم درستی بود یا نه. قصدی برای پنهان کردن از 

همیشه فقط و فقط منتظر فرصت  بچه هایم نداشتم

  مناسبش بودم...

نفس عمیق دیگری کشیدم و برایش گفتم... تعجب 

غم شادی ... همه ی حس هایی که من روز به روز 

تجربه کرده بودم را در عرض چند ساعت تجربه کرد. 

پا به پایم گریه کرد، خندید... حتی عصبانی شد. 

الالیی  محکم بغلم کرد و در آغوشش فشرد برایش

  خواندم و کم کم خوابش برد...

ساعت در دسترسم نبود اما بدون شک نیمه های شب 

بود. امیرمسعود خوابش برده بود به احتمال زیاد 
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وگرنه تا االن پیدایش میشد تا بگوید برگردم به 

  اتاقمان.

دلم نمی آمد اما صورتش را آرام بوسیدم و لحافی 

اقش را که باز کردم رویش کشیدم و بلند شدم. در ات

قدم اول را برنداشته بودم که سایه ای را کنار پایم 

حس کردم هراسان نگاهی کردم برای اینکه بلند داد 

 نزنم سریع دستم را روی دهانم گذاشتم. امیرمسعود...

  _منم نترس.

 _اینجا چیکار میکنی؟

  از جایش بلند شد بدون هیچ حرفی بغلم کرد.

  ات رو شنیدم نشستم._اومدم دنبالت صد
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چیزی وجود نداشت که او از آن بیخبر باشد حاال 

 شنیدنش برایش چه لذتی داشت نمیدانم.

  _میرفتی میخوابیدی...

جواب نداد دستم را کشید به اتاقمان رفتیم. بغلم کرده 

  بود اما هنوز نخوابیده بود.

 _نگاه؟

 _جانم؟

 _با من خوشبختی؟

حرفهایم را شنیده بود و فکر کرده بود با او 

 خوشبخت نیستم؟! 
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_خیلی ... خدا هرچی به من نداده باشه ، هرچی ازم 

گرفته باشه... با آوردن تو به زندگیم همه رو جبران 

  کرده.

  حلقه ی دستش را کمی هم محکم تر کرد.

_من هیچ وقت به تو خیانت نمیکنم، نمیتونم اصال. 

  رو بدونی. میخوام این

میدانستم... اما نمیدانم شرایط مرا به آن نقطه رسانده 

  بود.

  _دوست دارم.

و در جوابم شنیدم "دوست دارم" و چه چسبید از آن 

دوستت دارم هایی بود که سالی یکبار شاید میگفت 

اما هوش و عقلم را یک جا میبرد. دل و ایمانم را 

  یکجا از من میگرفت.
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باید مسیر خودش را انتخاب میکرد. گاهی حاال ماهی 

حس میکردم راهنمایی های ما تا یک جاییست خیلی 

چیزها را باید خودش بچشد من فقط میتوانستم 

مراقبش باشم... نتیجه ی مرور خاطراتم با ماهی یک 

چیز بود... اجازه دهم هرکدامشان اگر میخواهند تنها 

 را برای زندگی کنند بروند و زندگی که دوست دارند

خودشان بسازند. نریمان وقتی این را از من شنید 

حس میکرد دارم سربه سرش میگذارم یا منظور اصلی 

ام این نیست. هرچند شرط اصلی و اساسی 

امیرمسعود که حتما باید با نویان خانه بگیرد تغییری 

نکرد. ماهی همان لحظه از من پرسید اگر او هم 

من مشترک بود اما بخواهد اجازه خواهم داد جواب 

جواب امیرمسعود سکوت بود. نهایتا با اصرار ماهی 
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گفت به وقتش به آن فکر میکند. هرموقع تصمیم 

گرفت مطرح کند اینطور مشورت میکنیم و جواب 

میگیریم. منی که خوب میدانستم دارد از زیر جواب 

دادن در میرود ساکت ماندم. چون میدانستم حداقل 

 ندارد. ماهی فعال چنین نیتی

خبر خانه گرفتن بچه ها مصادف شد با خبر سفر یک 

ساله ی نورا و امیرواال. تصمیم گرفته بودند بخاطر 

اتفاقی که تجربه کرده بودند یک سال به سفر بروند. و 

کمی دور باشند از هرکس و همه چی و امیرواال 

باشنیدن اینکه پسرها میخواهند خانه بگیرند گفت 

ی آنها استفاده کنند. نریمان میگفت میتوانند از خانه 

چه فرقی دارد دیگر میشود همان خانه ی خودمان. اما 

امیرمسعود در جوابش گفت : مگه درد تو دیر 
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خوابیدن و دیربیدار شدن نیست؟ از زیر صافی 

  مادرت رد نشی اونجا آزادی هرغلطی خواستی بکن.

 نریمان زل زد به پدرش اما جوابش را نداد. همین که

حتی اگر سختش بود حتی گاهی خیلی با او اختالف 

نظر داشت اما باز رعایت میکرد ، احترامش را حفظ 

میکرد خوشحالم میکرد. اما اینکه دوست داشتم 

نزدیک باشند درست بود اما نمیخواستم ته دل حس 

کند فرقی برایش ندارد. به امیرمسعود هم گفتم اجازه 

ن فشار قرارشا بدهد خودشان تصمیم بگیرند و تحت

ندهد، دلخور شد اما نه اینکه گفتم اجازه دهد خانه ی 

دیگری بگیرند ازاینکه معتقد بود همیشه ی خدا 

 طرف بچه ها را میگیرم.
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_وقتی میخوان جدا زندگی کنن، خودت هم قبول 

کردی. این چه طرفداری؟ تازه من طرف بچه هام رو 

 بگیرم اشکالش چیه؟

 ._که اشکال نداره! باشه
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نریمان نه دنبال خانه میگشت نه میگفت که میخواهد 

برود خانه ی نورا و امیرواال. شرکت پدرش هم نمی 

رفت و همین شدیدا نگرانم میکرد. دوست نداشتم به 

هیچ دلیلی از امیرمسعود فاصله بگیرد و مشکلی 

بینشان باشد. این برایم آزاردهنده بود. هرچه هم به 

م گوشش بدهکار نبود. حس میکرد امیرمسعود میگفت

اگر مدتی رهایش کند سرش به سنگ میخورد، 
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خصوصا که پول الزم شود. اما او از نویان قرض 

 میکرد، نویان هم کسی نبود که هرگز نه بگوید.

 _مامان، مامان خونه نیستی؟

 _تو اتاقم عزیزم.

 چشم به در منتظر ماهی ماندم.

 _جانم؟

 ی._چطوری ؟ چه خوشگل شد

 _ممنون، قرار نبود با پسرها شام بیرون باشی؟

 _اومدم لباس عوض کنم، جایی میری؟

 _بابات از دوستهاش مهمونی گرفته میریم اونجا.

 _آهان، مامان میگم...

 برگشتم و نگاهش کردم.
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 _جانم؟

 _اومم کوهیار هست.

 _خب؟

 _فرزندخونده است.

سمتش  فرزند خوانده؟! متوجه منظورش نشدم به

 رفتم.

 _یعنی چی؟ متوجه نشدم!

_کاپیتان و سارای جون به فرزندخوندگی گرفتنش، 

 پدر و مادر اصلیش نیستن.

پس اینکه اینقدر جوان بودند و بچه هایشان 

 بزرگسال... چه قلب بزرگی داشتند!

 _به نظرت یعنی...
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 _خیلی آدم های خوبی باید باشن به نظرم.

 از جوابم جان گرفت.

 واقعا، آره منم همینطور فکر میکنم. نه؟_

 _آره، تو از کجا فهمیدی؟

جوابش را میدانستم، مگر میشد ندانم اما خب... 

 صورتش خیلی سریع گل انداخت. 

 _حرفش پیش اومد خودش گفت.

 _باشه. برو دیرنکن، غر میزنن ها پسرها.

 برگشتم سمت آینه اما دوباره صدایم کرد.

 _مامان؟

 برنگشتم اما جانمی نثارش کردم.

 _با پسرها نمیرم برای شام.
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چیزی در دلم میگفت گزینه ی بعدی میتواند کوهیار 

باشد. نخواستم با حساسیت بپرسم، عادی پرسیدم 'با 

 کی میری؟'

 _کوهیار!

 باالخره برگشتم. 

 _میاد دنبالت؟

 _آره ، اشکالی نداره؟

ود سوال یا شاید قرار بکمی دیر بود برای پرسیدن این 

همین امشب همه چیز برایشان جدی باشد که داشت 

 میگفت.

 _معلومه که نه.
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لبخند بزرگی زد، نفسش را بیرون داد و به سمتم آمد 

 و دستش را انداخت دور گردنم.

 _دوست دارم مامانی.

 آرام روی ران پایش زدم و گفتم 'بخاطر یه پسر؟'.

 _همیشه دوست دارم.

_منم. مواظب خودت باش، من رو با بابات حریف 

 نکن.

خوب میدانست منظورم چیست، امیرمسعود گفت می 

رود گل بخرد، بعد بیاید به دنبالم، گفتم بیاید باهم 

برویم اما گفت طول میکشد بیاید دنبالم و برگردیم.... 

میخواستم ما قبل از رفتن ماهی برویم، میترسیدم 

ی در حال آرایش بود و من با امیرمسعود ببیند. ماه

 استرس تمام در حال تماشایش.
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نمیخواستم استرس بگیرد. از حرفهایش متوجه بودم 

که این دیدار، در واقع اولین دیدار رسمی آنهاست در 

این مدت کم و بیش تلفنی و پشت پیام و گاهی در 

استدیو همدیگر را میدیدند. حاال اگر میفهمید هرآن 

  پدرش پیدایش شود شبش خراب می شد.ممکن از 

  _بابا االن نمیاد.

  _نه فکر کنم یکم طول بکشه، تو حاضری؟

گوشی اش را برداشت نگاهی به صفحه کرد و داخل 

کیفش انداخت و جواب داد : دم دره. لبخند آرامی 

  زدم و گفتم برویم.

 _توام میای؟
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  _آره، پایین منتظر بابات میمونم.

  _باشه.

تا دم در رفتم کوهیار با دیدنمان سریع پیاده شد به 

سمتم آمد و حالم را پرسید. حتی دعوتم کرد که با 

 آنها برای شام بروم. لبخندی زدم و تشکر کردم...

چند ثانیه طول کشید... حرکت ماشین کوهیار و جای 

گرفتن ماشین امیرمسعود جای ماشین او... محال بود 

ی بود میدید و متوجه میشد، ندیده باشد. هرکس دیگر

پس امیرمسعود بی بر و برگرد دیده بود. سریع پیاده 

  شد، با دیدن صورتش فقط گفتم خدا به خیر کند.

 _ماهی بود؟

  _آره، بشین بریم دیرشد.
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در ماشین رو باز نکرده دستش را روی دستم گذاشت 

 و من را کشید داخل حیاط و در را کوبید.

 _کی بود؟

 سعود واقعا داری بزرگش میکنی اال..._امیرم

_دختر من سوار ماشینن کسی شده که نمیدونم کیه 

اونم دقیقا جلوی در خونه ام و من دارم بزرگش 

 میکنم.

_دخترت به اندازه ای بزرگ شده که خودش از پس 

  کارهاش بربیاد.

دعوای بی دلیل و بی اساس ما از نظر من، مهم و 

یرمسعود باعث شد که حیاتی بودنش از طرف ام

مهمانی نرویم و فقط تا آمدن پسرها بلند بلند بحث 

  کنیم. در که باز شد نگاهی خسته به پسرها کردم.
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 _چی شده؟

 _هیچی!

نریمان پوزخندی زد که امیرمسعود را بسیار عصبانی 

  تر از چند ساعت قبلش کرد.

 _به کی میخندی؟ هان؟ به کی میخندی؟

 _به تو!

 نویان با هشدار اسمش را صدا زدیم.من و 

_چیه؟ چون بابامه باید همه چی اونی باشه که اون 

میگه؟ مگه ما مترسکیم؟ نمیفهمی زنت ازت میترسه، 

دخترت ازت میترسه پسرت ازت میرسه! اینقدر 

 سخت فهمیدنش؟ ت...
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اجازه ندادم ادامه دهد... االن عصبانی بود... خیلی 

شاید دلیل اصلی اش را  وقت بود که عصبانی بود.

نمیدانستم اما به هرحال این حرفها چیزهایی بودند که 

   تمام پل های پشت سرش را خراب میکرد.

 _نریمان برو تو اتاقت کافیه. نویان ببرش تو اتاقش.

 _مامان من بچه نیستم که...

 انگشت اشاره ام را چند بار جلویش تکان دادم.

 _برو تو اتاقت همین االن.

امیرمسعودی که ساکت مانده بود از پشت سر 

  صدایش را شنیدم.
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_نه بذار بگه چی میخواد بگه. زن من از من میترسه و 

من نمیدونم اما این شازده متوجهش هست؟ آره؟ 

 دیگه چی؟ بچه ی من...

 برگشتم این بار سمت امیرمسعود.

 _خواهش میکنم.

مخالفت کند دهنش را باز کرد مطمئن بودم میخواهد 

میدانستم این جمله عصبانیتش را بیشتر میکند اما 

 حداقل سکوت میکرد.

  _مرگ من!

از شدت عصبانیت چشم هایش را بست و هردو 

دستش را مشت کرد سریع برگشتم و اشاره کردم به 

نویان. دست نریمان را گرفت و گفت امشب را خانه 

برد ی عمویش میمانند. عمال نریمان را کشان کشان 
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اما همین که موفق شد هم خوب بود. برگشتم سمت 

  امیرمسعود هنوز چشم هایش بسته بود.

  _بیا بشین امیرمسعود.

چشم هایش را باز کرد و دستش را باالبرد و روی 

دهانش گذاشت و بعد روی ریشش کشید. همان 

دست را روی گردنش گذاشت... انگشت هایش را 

  محکم کشید روی گردنش.

  بشین برات یکم آب بیارم._بیا 

  _از ترست.

پوزخندش من را یاد همان پوزخند نریمان می 

انداخت. تشابه های زیادی داشتند همین باعث میشد 

که باهم کنار نیایند؟ لیوان آب را دستش دادم، اما پس 

 زد.
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_یکم بخور امیرمسعود. میخواستم صحبت کنیم و 

تم در مورد موضوع را حل کنیم. اما اصال نمیدانس

 ممکن که هرجور  ماهی صحبت کنم یا نریمان. اما

 اتفاقی میترسیدم. میکردم جورش و جمع باید بود

  .بیفته براش

_امیرمسعود میفهمم پدرشی نگرانشی اما ... ما 

نمیتونیم که حبسش کنیم بگیم هیچ وقت کسی رو 

دوست نداشته باشه، هیچ مردی رو نبینه. من... من از 

ت شدم از وقتی توی زندگیم اومدی... وقتی عاشق

خوشبخت تر از من وجود نداره. چرا اینقدر خودت 

  رو اذیت میکنی عزیزه دلم.

لیوان را از دستش گرفتم کنار گذاشتم تا بغلش کنم. 

مقاومت میکرد، صدای آرامم را که گفتم دوستش 
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دارم شنید و همین باعث شد دستش را بیندازد دور 

روی پایش بنشاند. چانه اش را  کمرم بلندم کند و

 روی شانه ام گذاشت. هنوز بلند بلند نفس میکشید.

 _از من میترسی؟

  _امیرمسعود بچه شدی؟ حرف نریمان رو ...

نمیدانم نریمان چون خوب میدانست نقطه ضعف 

پدرش چیست همچین چیزی گفت یا فقط خواست 

  چند جمله سرهم کند تا عصبانیتش را خالی کند.

_من خوشبختم این رو توام میدونی. هر سه شون 

عاشقتن اینم میدونی. نریمان رو نمیشناسی از یه 

چیزی عصبانی میشه معلوم نیست چی رو ببنده به 

 چی.

  _مثل من.
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_دغدغه های اونها با ما فرق داره امیرمسعود. 

نمیدونم نریمان دقیقا مشکلش چیه اما عصبانیت راه 

و عصبانی باشی اون عصبانی باشه کی حلش نیست. ت

  قراره حل کنه موضوع رو.

باورکردنی نبود... دعواها و داد و بیدادهایش برای من 

بود... خوش گذشت عزیزمش برای ماهی! ماهی 

همین که رسید خانه بعد از سالمش این سوال را از 

 پدرش شنید. آن هم نه با طعنه بلکه با آرامش.

ماشینت رو جای بدی پارک  _آره، شما چی؟ بابا

  کردی.
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  اصال مگر پارک کرده بود؟!

  _االن میرم جا به جاش میکنم.

  سر دخترش را بوسید و بیرون رفت.

 _مامان خوبی؟

 _خوبم عزیزم. تو؟ خوب بود؟

  با لبخندی عمبق تایید کرد و گفت خیلی.

_فردا برات تعریف میکنم. انگارشماها هم خسته 

  این.

بودیم اما نه برای چیزی که او فکر میکرد.  خسته

نمیدانستم باید به دختر خودم حسادت کنم یا باید 

آرامشم را حفظ کنم و خوشحال باشم که چیزی از 

 آن داد و بیدادها نصیب دخترم نمیشود.
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وقتی آمد به اتاق بوی سیگار میداد. دلم میخواست 

  خودم را کنترل کنم اما واقعا نتوانستم.

د و بیدادهاش برای من؟ خوش گذشت عزیزم _دا

 برای دخترت؟

 _مگه نگفتی دختر جوون بای...

 _االن بخاطر حرف من چیزی نگفتی؟

 _االن نصف شبی وقت گیر آوردی برای حسادت؟

_این حسادته؟ ماهی رفت به ماهی خوش هم گذشته 

  این من بودم که...

الت _برم االن داد و بیداد کنم سرش داد بزنم خی

 راحت میشه؟

 _االن سر منم داد نزنی برام کافیه.
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این همه پیچیده شدن موضوع فقط و فقط برای اینکه 

ماهی رفته بود سر قرار واقعا باور کردنی نبود. پسرها 

خانه نبودند، ما پشت به هم دراز کشیده بودیم شک 

نداشتم بیدار است. فقط ماهی بود که شاید به دلیل 

.. تا صبح با کوهیار پیام ارسال کنند خوبی بیدار بود.

به هم و در مورد شبی که گذراندند بیشتر و بیشتر 

  صحبت کنند.

نزدیک های صبح شاید یک ساعتی خوابم برد اما بی 

دلیلی از خواب پریدم. از جایم بلند شدم و رفتم طبقه 

ی پایین. از آشپزخانه صدایی می آمد آرام به سمت 

  ان را دیدم.آشپزخانه که رفتم نوی

 _چیشده مامان؟

 برگشت سمتم و لبخندی زد.
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 _صبح بخیر. هیچی اومدم صبحونه درست کنم.

  میخواست اوضاع را جمع و جور کند.

 _نریمان؟

  _خوابه یکم دیگه میاد که از بابا معذرت بخواد.

 _نریمان؟

  با چنان حیرتی گفتم نریمان که خنده اش گرفت.

  _آره.

 مگه میشه!_چطوری؟ 

 _چرا نشه؟

  _پسر همون پدره.

  _پس زبون همدیگه رو بهتر از من و تو میفهمن.
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دستی به روی صورتم کشیدم و گفتم برای درست 

کردن صبحانه اش عجله نکند کسی قرار نبود زود 

 بیدار شود.

  _من و مامانم که هستیم.

_پس میرم یه دوش بگیرم و بیام با پسرم صبحونه 

 . لطفا روی میز حیاط بچین.بخوریم

 _شما امر کن ملکه!

تا بیدار شدن بقیه در حیاط مادر و پسر صبحانه 

خوردیم و صحبت کردیم. دلیل بحث دیشبم را با 

  امیرمسعود که گفتم کلی خندید.

_کوهیار به من گفت میخواست بیاد به بابا هم بگه، 

جنتلمن بازی در بیاره ولی بهش گفتم اگه جونش رو 

 دوست داره نزدیک بابا نیاد.
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 _واقعا میخواست بیاد با بابات صحبت کنه؟

 _آره.

 _چی میخواست بگه؟

_اجازه میدین دخترتون رو برای شام ببرم. کال مغزش 

  این شکلی کار میکنه زیادی جنتلمن.

 _و این بده؟

_نه خیلی هم عالی، بین خودمون بمونه. ممکن بود 

 ثل نریمان آشنا شه.ماهی با یه دیوونه ای م

 _خیلی هم خوب نیست پشت سر برادرت بد بگی.

_بد که نمیگم اما کوهیار ... اگه به اندازه ای که الزمه 

 ازش شناخت نداشتم هیچ وقت اجازه نمیدادم که ...
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_میدونم عزیزم. غیر از این ماهی حق داره خودش 

  انتخاب کنه.

  _یه قهوه بهم بده نویان.

ن برگشت سمتش. متوجه آمدنش نشده سر هردویما

بودم، احتمالش زیاد بود که حرفهایمان را شنیده 

باشد. نویان از روی صندلی بلند شد تا برای پدرش 

قهوه بریزد. اخم داشت با همان اخم هم امد جلو و 

  روی سرم را بوسید و نشست کنارم.

324 

شب قهر بودیم و روز آشتی، شک نداشتم االن اگر 

میگفتم در جواب خیلی مطمئن میگفت مگر  چیزی

 قهر هستیم؟!

  _من میرم نریمان و ماهی رو بیدار کنم.
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موافق بودم یک بار برای همیشه حل میشد همه 

  راحت بودیم.

_االن خوبه منم گیر بدم به این خلوت های 

 سرصبحیت با پسرت؟

توجیح میکرد؟عادی سازی میکرد؟ االن هدفش کدام 

گفته بودم با ماهی صحبت نکن؟! داد و  بود؟ مگر من

بیدادهایش برای من بود و من ... هرچند ته دلم 

ترجیح میدادم همه ی داد وبیدادهای جهان همه 

سختی هایش برای من باشد اما حال بچه هایم خوب 

  باشد.

 _االن ناز میکنی یا قهری؟

_االن تو میخوای بگی انگار نه انگار شب اتفاقی افتاد 

 ن خونه؟تو ای
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 _مگه اتفاقی افتاد؟

 _تو خواب چیزی دیدی؟

 با ابروهایش گفت نه!

 _دلم زنم رو میخواد!

پس این بود... زود میخواست همه چیز را به نفع 

  خودش تمام کند.

 _که اینطور...

پشت دستش را خیلی آرام روی ران پایم کشید... 

نریمان چند بار تکرار کرد این کار را اگر نویان و 

  نمیرسیدند بعید نبود بلند شوم حداقل ببوسمش.

نریمان سالم آرامی داد. امیرمسعود خیلی سریع اخم 

کرد. اگر مخالف آمدنش بود به نویان میگفت اصال 
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نرود دنبالش... پس این اخم برای این بود که ابهتش 

 را نشان دهد.

  _من ماهی رم بیدار کنم بیام.

میسوخت... نمیدانم بخاطر دلم گاهی برای نویان 

چندسالی که از بقیه بزرگتر بود تا این اندازه احساس 

مسئولیت میکرد یا ناشی از شخصیتش بود... اما 

  همیشه او بود که سعی میکرد میانه را حفظ کند.

هرسه ساکت نشسته بودیم... خودشان صحبت 

میکردند اگر چیزی حل نمیشد... آن موقع میتوانستم 

ی کنم. ترجیح دادم از همان ابتدا من میانجی گر

شروع کننده نباشم. ببخشید آنچنان آرامی گفت که 

  منی که کنارش بودم خیلی سخت شنیدم.
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_واسه چی؟ مادرت دیشب نذاشت االن میتونی ادامه 

  بدی از ظلم های من به مادرت بگی...

نریمان گفته بود بچه ها هم از او حساب میبرند اما 

خشی را که من حساب میبرم را شنیده انگار فقط ب

  بود.

  _من... منظورم این...

 _منظورت دقیقا همونی بود که...

ماهی با صبح بخیر خواب آلودش حرف امیرمسعود 

را نصفه گذاشت... خودش را انداخت روی شانه ی 

  پدرش و دستش را حلقه کرد دور گردنش.

  _بابا من خوابم میومد داداش نذاشت بخوابم.
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نویان: به زور آب زدم صورتش... بشین ماهی مثل 

  کواال آویزون نشو میفتی.

  _بابای خودمه، نمیذاره بیفتم.

برق زدن چشم امیرمسعود را من دیدم... قند شدن 

دلش را من حس کردم. معلوم بود دیگر اصال 

میتوانست داد وبیداد کند به دخترکش که اینطور 

چشمش افتاد به نریمان  برایش دلبری میکرد. اما تا

  گفت.

_فعال که داداشت من رو جبارسینگ معرفی کرده... به 

 مادرش ظلم میکنم کتکش میزنم!

 نرمیان: بابا من کی؟

 ماهی: کی؟ چرا؟
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حاال دیگر صاف سر جایش ایستاد نگاهی به همه کرد 

 و کنار امیرمسعود نشست.

م اما میزننویان: مامان بابا ببخشین من قبل شما حرف 

به نظرم این دیگه باید همینجا تموم بشه. نریمان هم 

 خودش فهمیده اشتباه کرده.

 ماهی: چیشده؟

نویان نگاهش کرد و با چشم و ابرو به ماهی اشاره 

  کرد تا چیزی نگوید.

امیرمسعود: این شازده است که مشکل داره نه من. من 

 رو میبینه انگار د...

همه معذرت میخوام. مامان... _بابا من... من جلوی 

 من ... دیشب رسیدم دیدم دارین دعوا میکنین...
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 ماهی: دعوا کردین؟ چرا؟ مهمونی نرفتین؟

نریمان آرام به نویان گفت اول ماهی را توجیح میکرد 

 بعد می آوردش.

نریمان: میدونم من رو به اندازه ی ماهی و داداش 

ادت دوست نداری... دست خودم نیست گاهی حس

  میکنم. همش هم اتفاق پشت اتفاق می افتاد...

فکر میکرد امیرمسعود کمتر از خواهر و برادرهایش 

 دوستش داردً؟!

امیرمسعود دهانش را باز کرد چیزی بگوید اما نگفت 

از جایش بلند شد. صندلی اش را سرجایش گذاشت 

  نگاهی به همگیمان کرد.

دارم نه _بگی مادرت رو بیشتر از همتون دوست 

نمیارم، چون نگاه برای من اول از همه است... حتی 
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قبل نفس کشیدنم. نگاه نبود شما هم نبودین... نگاه 

نبود من و این زندگی هم نبودیم. اما بقیه اتون برام 

  یکی هستین... اندازه یه مثقال اختالف ندارین...

به ظاهر این حرف نریمان از حرفهای دیشبش بدتر 

صبانی شده بود اما ناراحت نه، اما االن بود. دیشب ع

ناراحت بود. از حرفی که از پسرش شنیده بود 

ناراحت بود. شاید اینکه در رفتار مالیمی که با ماهی 

داشت همانطور با پسرها نبود... اما در برخی مسائل 

هم با پسرها راحت بود که با ماهی نه. با توجه به 

ند برخورد کشخصیت شاید جنسیت آنها سعی میکرد 

  اما حاال بد برداشت شده بود.

 نویان: پاشو برو!
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منظورش این بود برود و با پدرش صحبت کند. ماهی 

با رفتن نریمان دوباره گیج و منگ پرسید چیشده؟! 

نویان آرام گفت هیچی... و من با تاکید گفتم از دست 

  هم دلخور هستند.

 نویان: فکر کنم بدتر شد.

تر از سکوت کردن، حرفهاشون رو _نه حرف زدن به

  میگن و آروم میشن. یعنی نریمان آروم میشه...

  نویان: نمیخواد بزرگ شه.
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همینطور هم شد... حرف زدند من از پنجره ی اتاقم 

وقتی دیدم که نریمان پدرش را بغل کرد... متوجه 

زدم... تا آنها   شدم موضوع حل شده است. لبخندی

ا بهم بگویند من استرس کشیده بودم اما حرفهایشان ر

  ارزشش را داشت نهایتش ... نتیجه اش خوب بود...

در حمام را باز کردم و داخل رفتم. نمیدانم شاید قرار 

نبود اولین و آخرین بحث و دعوا در خانواده امان 

باشد... با بزرگتر شدنشان شاید این بیشتر و متفاوت 

در موردش بحث  تر هم میشد... موضوع هایی که

داشتند تغییر هم میکرد اما یک چیز مشخص بود... تا 

زمانی که تمایلی برای حل کردنش داشتند همه چیز 

 خوب پیش میرفت...
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در حمام را قفل نکرده بودم میدانستم دیر یا زود 

پیدایش میشود. صدای در را که شنیدم لبخندی زدم. 

 .چند ثانیه ای مکث کردم و برگشتم به سمتش..

داشت در حال نگاه کردن به من دکمه های لباسش را 

  باز میکرد.

 _آشتی کردین؟

  ابروهایش را سریع باال برد و پایین آورد.

  _فرستاد اول با مادرش آشتی کنم.

 _و تو حموم باید با مادرش آشتی کنی؟

بلوزش را انداخت روی کف و به سمتم آمد دستش 

 سمت خودش.را برد روی کمرم و محکم کشید 

  _هرجا بخوای...
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لبش را با زبانش تر کرد و سرش را برای بوسیدن 

جلو آورد. حمام رفتنم بیهوده بود چون واقعا حتی 

اجازه نداد موهایم را شامپو بزنم همانطور بوسه زنان 

 و خیس خیس به سمت در حمام رفت.

  _نه نه خونه زندگیم خیس میشه.

صله گرفته بودم سرش را به جای لب هایم که فا

صحبت کنم برد سمت گردنم و در حال بوسیدن 

  گفت خودش تمیز میکند.

  _نه حوله اونجاست امیرمسعود! اول حوله رو بده.

  گازی محکم از گردنم گرفت که جیغم را بلند کرد.

 _برین به حس و حالمون باشه؟

  با خنده دوباره تکرار کردم حوله.
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االخره نگاه خانم من _به اون تخت که میرسیم ب

 میدونم و تو!

سفری که قرار بود به شمال و به ویالی ما همراه 

خانواده ی کوهیار باشد را هماهنگ کردم تا هرچه 

زودتر اتفاق بیفتد. از نظرم هرچه فرصت میدادم بچه 

ها زمان بیشتری را باهم بگذرانند برایشان بهتر بود. 

مدیگر را بیشتر همدیگر را محک میزدند بیشتر ه

میشناختند. حاال که امیرمسعود حتی اگر سخت این را 

پذیرفته بود باید بیشتر میدید تا چشمش به این 

  موضوع عادت کند.

 _االن واجب بود؟

 _قول دادیم دعوت کردیم. زشته خب!

 _من تو رو نمیشناسم؟



 

Romanzo_o 2900 

 _میشناسی؟

  _نفس کشیدنتم میشناسم.

جوابش گفتم همراه دوستت دارمی که با لبخند در 

  شد با داخل شدن ماهی به اتاقمان، در اتاق باز بود.

 _منم دوست داری مامان؟

از من میپرسید دوستش دارم اما خودش را بغل 

 پدرش جا میکرد.

_شما انگار بابات رو بیشتر دوست داری، بفرما 

  چمدون پدرت هم دست شما رو میبوسه.

  _اا مامان. من عاشقتم.

م بلند شدم قبل از ماهی امیرمسعود پرسید از جای

 کجا؟!
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  _میرم چمدون پسرهام رو جمع کنم.

  _مامان منم اومده بودم بگم بیای کمکم.

این وسط فقط امیرمسعود بود که چمدانش را نهایتا 

خودش جمع کرد. هم به کمک پسرها رفتم و هم 

ماهی. حاال مگر میشد اخم امیرمسعود را جمع کرد. 

همچین موضوعی قهر کرده بود... بچه ها ریز بخاطر 

ریز میخندیدند! و من میگفتم ما نهایتا قربانی شدیم 

  بخاطر تنبلی آنها.

 _تو با ماشین پسرها میای؟

 واقعا؟! اشکالی نداشت؟!

  _باشه اگه اینطور میخوای.
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چشم غره رفت فقط ... اما ماهی گفت میخواهد با 

میزدم بخواهد با کوهیار برادرهایش تنها باشد. حدس 

برود اما خب این حدسی بود که درست از آب 

  درنیامد.

 دستم را بردم دور بازویش.

 _شوهرم باهام قهره؟

 _به کجا رسوندی من رو.

با خنده بوسه ای به بازویش زدم که بلوزش را رژی 

  کرد و صدای دادش را درآورد اما فقط خندیدم.

زوجی جوان که اتفاقی  خدارا شکر ویال تمیز بود.

ماهی سالها قبل با آنها آشنا شده بود و جایی برای 

ماندن نداشتند امیرمسعود فرستاده بود اینجا به بهانه 

ی کار و زندگی در این خانه و قبل از آمدن ما همه 
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چیز را محیا کرده بودند. ما زودتر از خانواده ی 

رئیسی رسیدیم همه چیز را آماده کرده و منتظر 

ماندیم... دل همه ی ما به این روشن بود که این 

ارتباط دوستانه قرار است به جاهای بهتری ختم 

شود... فقط دوست نخواهیم ماند هر پنج نفرمان 

نگاهمان مثبت بود و همین را در چشم آنها هم 

میخواندم. قبل از آمدنمان به ویال در مورد پسرخوانده 

دم و در جواب بودن کوهیار به امیرمسعود گفته بو

گفته بود خبرداشته... از اینکه چرا به من نگفته بود 

دلخور شدم... اما او قابلیت اینکه در مورد زندگی 

دیگران صحبت کند را نداشت. اما نهایتا گفته بود 

  همین از دالیلی است که شدیدا طرفدار اوست...
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ماهی با کوهیار برای قدم زدن رفته بودند و نریمان و 

داشتند باهم صحبت میکردند و من حس  نویان

  میکردم دارند در این مورد باهم بحث میکنند.

 _پسرها مشکلی هست؟

 نریمان: مامان تو میدونستی؟

 ابروهایم را باال دادم و سرم را تکان دادم.

 _فقط من خبر نداشتم؟ بابا هم میدونه؟

  دوباره سرم را تکان دادم.

 _چرا هیشکی به من نگفته؟

نویان: همه اتفاقی خودشون فهمیدن کسی به کسی 

  نگفته.

 _پس چرا من نفهمیدم؟!
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  نویان نگاهی به من کرد و گفت نمیدونم.

 _با ماله شما کی قرار آشنا شم؟

 نریمان متعجب نگاهم کرد.

 _واقعا؟

_منظور مامان کسی هستش که در موردش مطمئنی نه 

 اینکه هر رو...

 ابروهای نریمان حرفش را نصفه رها کرد. با چشم و

_پسرم رو جوری بزرگ نکردم که دل کسی رو 

 بشکنه؟
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نویان باخنده گفت : خیالت راحت کامال برعکس 

  دخترها این رو ول میکنن.

با خنده ی ما و شکایت بی امان نریمان ازنویان از 

هردو فاصله گرفتم. آرزویم برایهر سه نفرشان این بود 

وند... عاشقی نعمتی بود که خدا نصیب بنده عاشق ش

های عزیزش میکرد... هر مادری میخواست فرزندش 

  مورد توجه پروردگار باشد.

لیوان چای ها را برداشتم و برگشتم پیش سارای... 

مشغول صحبت های مادرانه بودیم که رفته بودم تا 

 چای بیاورم اما پسرها توجهم را جلب کرده بودند.

 زیزم._ممنون ع

 _خواهش میکنم. پناه جون و همسرشون نیومدن؟
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_االن صحبت کردم، هردوشون عمل داشتن، خسته 

ان، گفت میریم بخوابیم اگه زود بیدار شدیم حرکت 

 میکنیم بیایم.

سری تکان دادم،به همراه دوقلوها و کوهیار آمده بود. 

پسر بزرگ و همسرش اصال ایران زندگی نمیکردند و 

 برای تعطیالت اینجا بودند.بار قبلی 

 _کوهیار برای اولین بار استرس داشت.

 کنجکاو نگاه کردم، بخاطر حضور ما استرس داشته؟!

_از اینکه در مورد زندگیش به کسی بگه اولین بار 

 بود اینقدر مضطرب بود.

نمیشد که خودم را به کوچه ی علی چپ بزنم و 

 بگویم از چیزی خبر ندارم.
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 نت میکنم._خیلی تحسی

 دستم را جلو بردم و روی دستش گذاشتم.

 _آدمی به خوش قلبی تو تو این دنیا خیلی کمه.

 لبخندی زد.

_خیلی خوشحال شد وقتی فهمید... کم نبودن کسانی 

 که تا تونستن قضاوتشون کردن.

کمی از خانواده ی واقعی کوهیار گفت... کمی از 

نهایت حرفش  دورانی که قرار بود بیاید پیش او...

دوباره این بود اگر رابطه ی بین بچه ها پیشرفت کند، 

من یا امیرمسعود مشکلی ندارم. به شوخی گفتم 

غیرمسقتیم دارد دخترم را برای پسرش خواستگاری 

 میکند.
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_من که از خدامه. کوهیار با همه مهربونه، همه رو 

هم دوست داره، حتی آدم بدی ببینه در موردش 

تما دلیلی داشته هیچ وقت بد نگاه بشنوه میگه ح

 نمیکنه به کسی، اما ندیده بودم اینقدر شیفته بشه.

خواستم بگویم ماهب هم دست کمی ندارد، اما با 

آمدن امیرمسعود و کاپیتان حرفم را قورت دادم، 

نشسته و ننشسته سراغ ماهی را گرفت. کنترل کردن 

 خنده ام سخت بود.

 _این دور و بر.

ی سارای هم مشخص بود متوجه سوال از قیافه 

امیرمسعود شده است. لبخندی زد اما من سرم را 

 دانم چه کنم.جوری تکان دادم که واقعا نمی

 _مامان، مامان یه لحظه بیا!
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 سرم را چرخاندم سمت نریمان.

 _چیزی میخوای؟

 _آره بیا.

با اکراه بلند شدم و رفتم داخل تا ببینم موضوع 

 چیست.

 _جانم؟

 _مامان من تولد دوستمه میخوام برم.

با چشم های گرد نگاهش کردم، مگر خبر نداشت 

 تولد دوستش است و االن؟!

 _یعنی چی ؟

_مهمونی گرفته، من خبر نداشتم، چند روز بود دست 

 به گوشی نزده بودم.
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نویان پشت سرش نشسته بود روی مبل نگاهی به 

داد به  نریمان کرد سری تکان داد و حواسش را

 گوشی اش.

 _زشت نیست نریمان؟ کدوم دوستت من میشناسم؟

_نه! نویان هست ماهی هم هست، کسی من رو 

 میخواد چیکار، یه جوری میشه به بابا بگی؟

 _به بابا؟

 _ماشینش رو بده، نویان نمیده.

نویان اگر ماشین نمیداد یعنی مخالف رفتنش بود ، 

خواهر و برادرهایش کسی نبود که وسائل هایش را با 

 تقسیم نکند.

 _چرا نویان؟
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_مامان میگم زشته نرو حرف گوش نمیده، تازه جای 

 مناسبی هم...

چشمش از صورت من چرخید سمت نریمان، و 

 وقتی دوباره نگاهم کرد حرفش را عوض کرد.

 _یعنی موقعیت مناسبی نیست بره.

میگفتم خودت به پدرت بگو بحثشان میشد، خودم 

از بحث و مجادله با نریمان فراری بودم، اما هم 

 ترجیح میدادم با من دعوا کند تا امیرمسعود.

_نمیشه بعدا میتونی بری دوستت رو ببینی، یه هدیه 

 میگیری میری دیدنش.

 قدمی برنداشته سریع بازویم را گرفت.
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_مامان توروخدا جون من، مامان راه نداره برم، جون 

 من...

ی هرسه تون حساب کردم هزار بار _نریمان من رو

 هم پرسیدم کار و برنامه دارین یا نه.

 _خب یهو پیش اومد مامان چیکار کنم؟

 _نرو.

 _مامان!

 _نریمان چند روز اومدیم حالمون خوب باشه لطفا.

 _من خب... من اختیار کارهاب خودم رو هم ندارم؟

 _چیشده؟

ای که چیشده ی با ابهتش اونم در مقابل جمله 

 نریمان گفته بود... خوب نبود.
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_چیزی نیست. نریمان میخواد شام رو امشب اون 

 درست کنه.

آرام گفت مامان. امیرمسعود جلوتر آمد. کنارمان که 

ایستاد، نریمان چندبار اشاره کرد بگویم اما وقتی دید 

صدایی از من در نمی آید رو به امیرمسعود گفت 

 م.میخواهد برود اما من مخالف

_نریمان گفتم نه، تمومش کن، میرم پیش سارای 

 جون.

مخالفت یکی از ما کافی بود، مطمئنا االن دست به 

دامن امیرمیعود شده بود من را راضی کند، او دیگر 

 صدایش در نمی آمد چه مخالف است.

عمال به زور نگهش داشته بودم. مثل بچه ها اخم 

 کرده و گوشه ای کز کرده بود.
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امیرمسعود یک بار به گوشه ای کشید و گفت چرا 

مخالفم، گفتم زشت است جلوی مهمان ها! اما چون 

نویان حرفش را خورده بود اما میدانستم مخالف هم 

 هست، دلیل اصلی ام همین بود.

_باشه، ماهی میخواد کل این چند روز رو بچسبه به 

 این پسره؟

د دخترت _امیرمسعود زشته، این چه حرفیه در مور

 میگی.

 _چون از وفتی رسیدم غیر پیش اون پسره ندیدمش.

_بده جلوی چشم خودمون هستن، خیالمون راحت، 

حواسمون بهش هست؟ باید خدات رو شکر کنی 
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همچین دختری داری، چند تا جوون االن همچین 

 کاری میکنن؟

 _چندتا جوون مادرشون زن من؟

میشدم یا او  لبخند گل و گشادی زدم، یا من زود خام

 خوب میدانست کجا چه بگوید.

بعد از شام پسرها تلویزیون را خاموش کردند و 

کوهیار سازش را آورد، همراه با خواهرش شروع 

کردند به آواز خواندن. ماهی آنقدر غرق در کوهیار 

بود که نویان و نریمان داشتند چیزهایی در گوش هم 

م یا شی فیلمیگفتند و به او میخندیدند. دیدم با گو

عکس گرفتند، خدا میدانست بعدا قرار بود چطور سر 

به سرش بگذارند. اما خب دخترم عاشق شده بود و 

 نمیتوانست این را پنهان کند مگر چیز بدی بود؟
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 _دیدم داشتین سر به سر ماهی میذاشتین.

نریمان با شنیدن صدایم سریع سیگارش را انداخت 

 زمین و با پا له کرد.

 دخترت از دست رفت مامان. نویان:

 _کاش شما دوتا هم از این دست ها برین.

نریمان مثال قهر بود، کمی با فاصله ایستاده بود چیزی 

 نمیگفت.

 _چشم ما هم به موقع از دست میریم خوبه؟

 _آی پسره قهری؟

منتطر بود چیزی بگویم تا شردع کند به گله کردن. 

د. کمی سکوت کنآنقدر گفت و گفت که نویان گفت 

دیگر مهمانی تمام شده او دارد بیخود غصه اش را 
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خورد ، اما نریمان آماده بود بگویم برو نصف شبی می

 راهی شود.

_خیلی بیدار نمونین من دارم میرم بخوابم. چیزی 

 نمیخواین؟

 _نه مرسی شب بخیر.

بلند شد و سرم را بوسید، نریمان فقط دستش را تکان 

 داد.

کنی مامانت رو؟ صبح بیدار نشم حسرتش _بغل نمی

 به دلت میمونه ها.

 هردو همزمان و عصبانی گفتند مامان.

 نویان: خدا نکنه این چه حرفیه؟
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اهل این حرفها نبودم اما نمیدانم از دهانم در رفت. 

 سریع به سمتم آمد و محکم بغلم کرد.

 _میدونی دوست دارم، بخاطر تو نرفتم.

 بیخیال شود.خندیدم نمیخواست 

 _نخوابیدی؟

 دستش را به سمتم دراز کرد.

 _بدون تو؟

 خودم را در آغوشش جا کردم.

 _چقدر اینجا خوبه.

 روی سرم را بوسید.

 _جای مخصوص توا، باید هم خوب باشه.

 _میدونی...
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 نفس عمیقی کشیدم.

 _مرسی که ازم خواستی باهات ازذداج کنم.

سرش را کامل چرخاند سر جایش کمی تکان خورد. 

 سمت من.

 _آره؟

سرم را تکان دادم. دستش را از زیر لحاف بیرون 

 آوردم و روی گونه اش گذاشتم.

 _آره، دوست دارم.

 سرش را جلوتر آورد و گونه ام را بوسید.

 _اون روز که فقط ترسیده بودی.

 _پس یعنی ترس همیشه هم چیز بدی نیست نه؟
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را بوسید و برمگرداند. این به جای جواب لب هایم 

خوشبختی را نمیدانم مدیون چه کسی بودم... مدیون 

ناهید و مادرم... مدیون خانم جون، مدیون مهدی... یا 

امیرمسعود. اما از اینکه امیرمسعود همسرم بود و بچه 

 های او را داشتم خوشبخت بودم...

پهلویم را گرفت و کمی پایین تر کشید من را، نگاهی 

 شم هایم کرد.به چ

 _منم دوست دارم.

 و دوباره سرش را جلو آورد برای بوسیدنم...

راست گفته بود... جای من... خوشبختی من همینجا 

 بود... در آغوش او... و با او... 

 پایان
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19,13,1211 

 صدای بی صدا.

 با امید خدا این رمان هم تموم شد 

 ون.از صمیم قلب ممنونم از همراهیتون از صبرت

 

 


