قبل از شروع
باسمه تعالی

فصل اول
1
کو له ی بزرگم رو ،روی کتفم مر تب کردم و با خستتتگی کل ید رو توی در
اب
انداختم .با بسته ِ
سر «خیری» ،از ق ِ
شدن در ،صدای ِ
پارس سگ بلند شد و ِ
پنجره ی خونه ش بیرون اومد .ستتگ با شتتناختن من ،دستتت از ستتر وصتتدا
ِ
برداشت و من برای خیری به نشانه ی سالم ،دست تکون دادم و به سمت خونه
رفتم .کنار ِ BMWنیکا ،یه پورشه و تو یوتا پارک شده بود .با عصبانیت نفسم رو
شت شب بود و فکر
بیرون دادم و دوباره کوله رو مرتب کردم .ساعت حدود ه ِ
مالقات بعد ِی خانواده ها ،قراره ام شب با شه .ما شین دیگه ای پارک
نمی کردم
ِ

ن شده بود .پس جای شکرش باقی بود که « سلطان قلب ها» ی فامیل ،امشب

نیومده.
ه شت صد و هفتاد کیلومتر توی راه بودم.بلی ِط هواپیما گیرم نیومده بود؛ خ سته و

بی حو صله بودم .ت صمیم گرفتم ا صال خودم رو ن شون ندم .آه سته به طرف
اس اتاقم که طبقه ی باالی عمارت بود ،رفتم .کوله رو یه جایی توی تاریکی
تر ِ

ایوان رها کردم و مثل هر وقت دی گه ای که پنهانی به خونه می اومدم ،پام رو،
روی لبه ی پنجره گذا شتم وبا گرفتن سنگ ها ِی نما ِی ساختمون و میله های
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یی دزدگیر پنجره ،خودم رو به طرف تراس کشتت یدم .می له های تراس رو
انتها ِ
سنگ مرمرش رها کردم.
گرفتم و خودم رو آروم روی ِ

بدون این که لباس عوض کنم با بی حالی روی تخت افتادم و به ستتقز زل

زدم .فکر های مختلز توی ستترم ر ه می رفت .همه چیز تموم شتتده بود .کی
فکرش رو می کرد ،این طوری تموم بشه؟! همه چیز مسخره به نظر می رسید.
چ شم هام رو ب ستم و سعی کردم بخوابم .هنوز پنج دقیقه نگذ شته بود؛ که تقه
ای به در خورد و فاطمه پرسید:
 اومدی نارینه جان!؟ مگه قرار نبود فردا بیای؟فکر کردم «اینا از کجا فهمیدند !» و گفتم:
 بیا تو.در رو باز کرد و خواست المپ رو روشن کنه که گفتم:
 نه! چی شده؟ چه خبر؟ بعدا میگم .االن خسته ام. عمه ات میگه بیا پایین.فقط با ناراحتی نگاهش کردم .حاال که فهمیده بودند ،نمی شتتد که نرم .آیه ی
قران غلط می شد!
فاطمه شونه باال انداخت و رفت.
یک ربع بعد دوش گرفته بودم و به سمت سالن ،از پله ها پایین می رفتم .مثل
این که این سری خاله ی داماد هم اومده بود .از جلسه اول و دوم به خاطر می
مادر داماد و عمه و خانوم و فاطمه نشسته بود .با فاصله ی چند
آوردمش .کنار ِ
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صندلی از نیکا و فر شید که تقریبا نیم رخ بود .دو مرد پ شت به پله ها در حال
گفت و گو بودند.
کنار فاطمه رفتم.
با نزدیک شدن به جمع سالم بلندی کردم و به طرف صندل ِی ِ

بوی سیگار و ادکلن تلخ ،زیر دماغم زد؛ که فقط مال یه نفر می تون ست با شه!
پس با ماشین فرشید اومده بود!
حوصله جمع رو ندا شتم؛ به خ صوص با هفته ی بدی که گذرونده بودم .سرم
به شتتدت درد می کرد .حواستتم به ناخن های کوتاه شتتده ام بود؛ که نگاهم به
گر عمه و نگاه های تحقیر آمی ِز ِِ دو
چشم های ِ
سرد خانوم و نگاه جست و جو ِ
قرص مسکن جلوم
زن رو به روم ،نیفته .همون لحظه سینی با یه لیوان شربت و ِ
لبخند کم رنگی زدم و
لبخند «عز یز»،
ظاهر شد .سرم رو بلند کردم و با دیدن
ِ
ِ

گفتم:

 زحمت کشیدی. رسیدن به خیر! چی شد؟قرص و لیوان رو برداشتم و آروم گفتم:
 فردا می گم.عز یز به آشپزخونه برگشت و من قرص رو خوردم و دوباره به ساعت نگاه کردم،
.8:30
گیج بودم و صدای اطرافیانم رو در حد زمزمه های گنگ می شنیدم .چشمم به
نیکا افتاد؛ که لبخندی زد و با عالمت ستتوال نگاهم کرد .لبخند بی جونی زدم
و دوباره به دست هام نگاه کردم.
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 چه آروم شدید یهو؟!و سر و صدا ها خوابید .سرم رو بلند کردم و همون طورکه حدس می زدم طرف
صحبتش من بودم .با ابهام بهش نگاه کردم؛ که ادامه داد:
 چند دقیقه پیش مثل اسپایدر من به تراس آو یزون بودید!اعصاب نداشته ی
خون سردی و لبخند کجش که بی شباهت به پوزخند نبود،
ِ

حرکت من ،پای حستتادتم به خواهر
من رو تحریک می کرد .اما کوچک ترین
ِ
ناتنیم گذاشته می شد .پس سکوت کردم.

 رفته بودم هوا عوض کنم؛ که دیدمتون. هوا عوض کنید یا سیگار بکشید؟عمه چاقو رو تقریبا با صدا ،روی ب شقاب گذا شت؛ که یعنی «نر سیده شروع
کردی؟!»
خاله ی فرشید صحبت رو عوض کرد و من نگاهم رو ازصورتش که هنوز خون
سرد و بی تفاوت به نظر می رسید ،گرفتم و به ساعت دوختم 8:35 .اون شب
آدم از خود راضی ،چه تاثیری توی آینده ام داره.
نمی دونستم که این ِ

وقتی ستترم رو روی بالش می ذاشتتتم ،فکر نمی کردم زنده بیدار بشتتم .ولی
ساعت یازده صبح ،چشم هام رو بازکردم .اگر فرصتی بهشون می دادم ،باید به

خیلی ها درباره ی سفرم تو ضیح می دادم؛ درحالی که ا صال شرای ِط منا سبی
سر کوچه یه شیر و کیک گرفتم .هفته ی
نداشتمِ .
بدون صبحونه ،بیرون رفتم و ِ
قبل فکر نمی کردم حالم این قدر بد بشتتته؛ ولی حاال بی حوصتتله و غمگین

تز کیک رو خوردم .گوش تیم
مکت پارک نشتتستتتم و کمتر از نصت ِ
بودم .روی نی ِ

زنگ خورد .با دیدن شتتماره ی نیکا ،بی خیال ِ جواب دادن شتتدم و ستتایلنت
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انس مستتکن ،تا تکلیز ملکی رو که بهم رستیده بود،
کردم .باید می رفتم به آ ِ

رو شن کنم .ممکن بود خیلی عجله ای اقدام کرده با شم؛ ولی بهتر از تو خونه
موندن و فکر و خ یال بود .هنوز حتی ملک رو ند یده بودم .وارد آ انس بزرگی

که احتماال نزدیک ترین بنگاه به زمین بود ،شدم و به طرف اولین میز رفتم؛ که
خود
مرد م سنی با موهای کم پ شت ،پ شتش ن ش سته بود .حدس می زدم که ِ
کبیری باشه .با دیدن من چند ثانیه به صورتم خیره شد و گفت« :صادقی» گفته
بود میای .بشین.
روی صندلی مقابلش نشستم و گفتم:
از کجا شناختید؟بدون توجه به سوالم گفت:
 فقط می خوای باغ رو ببینی؟ فعال فقط می بینم .البته اگر زحمتی...وسط حرفم رو به پسری که چند میز عقب تر نشسته بود ،کرد و گفت:
 حامد بیا این جا.پستتر بعد از مکث کوتاهی به طرفمون اومد و بعد از چند جمله ی کوتاه و پچ
پچ مانند با کبیری ،رو به من گفت:
 بفرمایید .ماشین همراهتونه؟ نه! آ انس می گیرم. الزم نیست .من ماشین دارم. -نه مزاحم نم...
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دوباره صدای کبیری بلند شد:
 زود برگرد حامد!روی صندلی  206مشکی نشستم و گفتم:
 شرمنده مزاحم شدم.ماشین رو روشن کرد و راه افتاد:
 خواهش می کنم! پدرم با پدرتون آشنا بود. همین آقای کبیری رو میگید؟ بله.خب .دلیل رفتار ِناجورش رو االن می فهمیدم .فقط مونده بودم این پستتره هم
درباره ی من چیزی می دونه؟
 زیاد دور نیست .جای دنج و بزرگیه .کامل به شما رسیده؟!ثروت پدری ما هم نی ست .پوزخند زدم و
این چه می دون ست که سه در صد ِ

گفتم:

 تنها چیزی که رسیده.نگاه معنی داری به من کرد و گفت:
 دنیای مزخرفیه!ظاهرا ایشون هم درباره ی من می دونست؛ ولی دلیلی نداشت که همه ی عالم
و آدم بدونن من چه زندگی گهی دارم .پس گفتم:
 اون قدرها هم مزخرف نیست. -زیاده خواه ِی آدم ها رومی گم!
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این چی می گ فت! من ز یاده خواهم؟! من اصتتال کمش رو هم داشتتتم! با
عصبانیت گفتم:
 مطمئن باشید حاضرم جام رو با هر کس دیگه ای عوض کنم.چیزی نگفت و من هم شالم رو کمی مرتب کردم و از پنجره به بیرون زل زدم.
دست خودم نبود .خیلی زود عصبی می شدم .تو شرای ِط بدی زندگی کرده بودم

و می کردم .بیست و پنج سالم بود و هیچ آینده ای برای خودم نمی دیدم .توی
خانواده و فامیل ،که فقط تحقیر ن صیبم می شد .توی ح ساس ترین سال های

عمرم بدترین اتفاق ها برام افتاده بود و اخالق داغونم ،باعث شده بود دو ست
صمیمی هم نداشته باشم .برعکس نیکا حتی چهره ی زیبایی هم نداشتم؛ که
یه ام یدواری بهم بده .همه ی رو یاهای نوجوونیم ،توی هفته ی گذشتتته از
د ست رفته بود و من حتی نمی تون ستم گریه کنم .بد تر از همه این که از وقتی
خودم رو شناختم ،این فکر ها توی سرم جولون می داد.
نیم ساعت نگذشته بود که ماشین رو پارک کرد و گفت:
 رسیدیم.خیلی آروم بود .انگار همین چند دقیقه پیش ستترش داد نزده بودم .به طرف در
رفتم و کلید رو از کیفم در آوردم .می تونستتتم خودم بیام؛ ولی می خواستتتم یه
مت خونه کمکم کنه .در رو باز کردم و گفتم:
کارشناس درباره ی قی ِ

 -شما نمیاید؟

از لحن مظلومانه ام کمی جا خورد و با من راه افتاد.
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ستتوم عمارتی که داخلش زندگی
منظره ی رو به رو ،باغ کوچکی بود؛ که یک ِ

می کردیم ،بود .درخت ها تقریبا از بین رفته و خشک شده بودند .مسیر سنگ
پوش از در تا و یالی داخل باغ ک شیده شده بودو با این که و یال کوچک به نظر
می رستت ید و نمای ظاهرش رو از دستتتت داده بود ،اما از همون لحظه ای که
چ شمم بهش افتاد ،غم توی دلم ن ش ست .انگار روی صورتم پیدا بود؛ چون
پسر بااحتیاط پرسید:
 انتظار چیز دیگه ای رو داشتید؟حس
 نه! فقط ناراحتم که مجبورم تنها چیزی که دارم رو بفروشم .راستش ،یه ِعجیبی دارم .انگار ...نمی دونم.
حس تعلق؟! بله .یه جورایی. چرا مجبورید بفروشید؟حالم از دی شب بد بود .از شام دو شب قبل تا حاال فقط یه شربت و یه ن صز
کیک خورده بودم .حاال هم این حس بدترش کرده بود .حوصتتله جواب دادن
هم نداشتم.
 به نظرتون چه قدر می ارزه؟انگار چیزی به این آدم بر نمی خورد .خیلی عادی شتتروع به بررستتی ستتند و
محیط کرد و گفت:
 با توجه به نرخ منطقه و کلنگی بودن ساختمون ،قیمت رو حدود یک میلیاردِ
و هشتصد تخمین می زنم .البته دقیق نیست.
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خیلی بیش تر از چیزی بود که فکر می کردم .دلم نمی خواستتت بفروشتتم ،اما
پول توی حستتابم که با
مجبور بودم یه جوری به زندگیم ستتر و ستتامون بدمِ .
بدبختی جمع شده بود ،اون قدری نبود که کاری باهاش راه بندازم .خ صو صا

کاری که مربوط به رشته ام بشه.
 حیز نیست بفروشینش؟! من حتی پول ندارم قبض های این جا رو بدم. تا حاال چی کار می کردید؟ تا حاال نمی دونستتتم .یعنی تا همین ستتته ماه پیش ،هز ی نه های این جا باخانواده ام بود.
 حالتون خوبه؟!سرگیجه داشتم ولی چیزی نگفتم:
 بله! مطمئنید؟ بشینید روی این سکو. نه می خوام داخل رو ببینم.و با چشتتم به و یال اشتتاره کردم .شتتونه باال انداخت و با هم وارد شتتدیم .خونه
واقعا قدیمی به نظر می رسید .حتی معماری و طرح شی شه ها و دیوار ها و پله
آب آشپزخونه رو باز کردم و متوجه شدم که آب نمیاد.
ها هم قدیمی بود .شیر ِ

کز آشتتپزخونه
حالت تهوع داشتتتم و فقط همین کم بود .روی کاشتتی های ِ

نشستم و به دیوار تکیه دادم .بدون توجه به پسری که رو به روم ایستاده بود ،زانو
هام رو ب*غ*ل کردم و سعی کردم فکرم رو منحرف کنم.
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 چی شد خانوم؟!... می خواید ببرمتون دکتر؟ خوبم! فقط یه کم حالت تهوع دارم. رنگتون پریده .من پزشک نیستم؛ ولی حتما باید برید درمونگاه.وقتی سکوتم رو دید به طرفم اومد و کیفم رو برداشت و کمکم کرد؛ که حرکت
درمونگاه نزدیک ،سر پا نگه دا شتم .نیم ساعت
کنم .با بدبختی خودم رو تا یه
ِ
طول ک شید تا ِس ُرم تموم ب شه و حالم یه کم بهتر ب شه .دیگه نمی دون ستم چه
طور باید تو روی این بیچاره نگاه کنم .وقتی وارد اتاق شد ،با ناراحتی نگاهش
کردم و گفتم:
درد سر انداختم.
 به خدا من شرمنده ام .حالم از دی شب بد بود .شما رو تو ِقرار بود زود برگردید.
 عیبی نداره .من خودم خواستم بیارمتون .بهترید؟ بله .شما دیگه برید .تا همین جا هم خیلی زحمت کشیدید. می رسونمتون. نه! نه! آ انس می گیرم. مطمئنید مشکلتون مال دیشبه؟ حس می کنم که مشکل ریشه ای دارید.خیلی در حقم لطز کرده بود و نمی خوا ستم ع صبی ب شم .سعی کردم آروم
باشم و فحش ندم:
 ببخشید! ولی الزم نیست برای من روان پزشک بازی در بیارید!با تعجب گفت:
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 شما از کجا رشته ی من رو می دونید؟!این چی می گفت! حاال من چی کار کنم .بزنم تو سرش؟ ترجیح دادم سکوت
کنم .حتما توی نگاهم چیزی دید که جلو اومد و گفت:
 فکر کنم االن بهتره برم .این شماره ی منه .اگر درباره ی خونه سوالی داشتید،تماس بگیرید .فعال خداحافظ.
 خداحافظ ...آقا!به در نرسیده برگشت و نگاهم کرد.
 ممنون.3
تمام طول راه تمرین می کردم ،که یه دروغی ستر هم کنم؛ ولی همین که از پله
های عمارت باال رفتم ،انگار همه چیز از ذهنم پر ید .تا به حال خودم رو آدم
قوی ای می دونستم؛ اما توی این یه مورد ،واقعا داشتم گند می زدم.
همین که وارد شتتدم ،چهره ی غم زده ی نیکا جلوی چشتتمم ظاهر شتتد .روی
صندلی ،کنار شومینه ی سالن شرقی ،نشسته بود و به میز خیره شده بود .خیلی
بیشتتتر از یه خواهر ناتنی دوستتتش داشتتتم .کیفم رو روی یکی از صتتندلی ها
انداختم و روی میز جلوی صندلیش ن ش ستم .با دیدنم جا خورد؛ که از حالت
صورتش خنده ام گرفت .بی خیال پرسیدم:
 چی شده باز؟ناراحت نگاهم کرد و بعد از چند ثانیه سکوت ،گفت:
 -خسته شدم.
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 از چی؟ همین مسخره بازی های مامان و عمه.نمی دونستتتم چی باید بگم؛ فقط به چشتتم های قهوه ای روشتتنش ،که وقتی
ناراحت بود ،مردمکش زیادی بزرگ می شتتد و قیافه اش رو شتتبیه گربه ها می
کرد ،نگاه کردم.
 ما همه ی حرف هامون رو زدیم .خیلی وقته همدیگه رو می شتتناستتیم ،اونوقت مامان اینا هفت تا جلسه ی آشنایی گذاشتن!
از لحنش خنده ام گرفته بود؛ ولی جلوی خودم رو گرفتم .به طور کل ،بانمک
ترین دختری بود که دیده بودم.
 تازه یه برنامه ی ستتفر هم چیدن ...وای ناری ما استتم بچه هامونم انتخابکردیم؛ اینا تازه می خوان ما رو با هم آشنا کنن!
 نگران نباش؛ خانواده ی اون هم مثل شتتمان! الزم نیستتت جلوش خجالتبکشی .این تشریفات رو درک می کنه.
مشتتکوک نگاهم کرد و مثل این که چیزی یادش افتاده باشتته ،با چشتتم های
درشت شده گفت:
« تو از دیشتتب تا حاال داری از دستتتمون فرار می کنی .نمی خوای بگی چیشد؟ »
ستمت آشتپزخونه رفتم .هر چی
می دونستتم االن وقت در رفتنه .بلند شتدم و
ِ
نزدیک تر می شدم ،بوی قیمه هم بیش تر می شد و من رو یاد گر سنگیم می
انداخت .عز یز پشت میز نشسته بود و قاشق ها رو دسته می کرد .سالم کردم و
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یه بشتتقاب و قاشتتق برداشتتتم و به طرف گاز رفتم .احتماال غذا هنوز گرم بود؛
چون توی اوایل اردیبهشت بودیم و ساعت چهار بعد از ظهر بود.
غذا رو کشیدم .پشت میز نشستم وشالم رو از سرم در آوردم و دکمه های باالی
مانتو ستتورمه ایم رو ،باز کردم .همون لحظه یادم افتاد که یکی از آرزو هام این
ِ

بود که طراح لباس بشم و خدایی هم استعداد باالیی تو این زمینه داشتم .قاشق

ستتوم رو که توی دهنم گذاشتتتم ،ستترم رو بلند کردم و همون طور که مطمئن
بودم ،دو جفت چشم در حال بررسی کردنم بود .هر دو هم مثال می خواستند
من رو مجبور نکنند؛ تا هر وقت خودم آمادگی داشتتتم بگم .قاشتتق چهارم رو
هم خوردم و قاشق پنجم رو تو هوا برگردوندم و رو به هر دو گفتم:
 پیداش کردم.عز یز قاشتتق ها رو روی میز گذاشتتت وبه صتتندلیم نزدیک تر شتتد .نیکا روی
اولین صندلی ن ش ست و بی اختیار د ستش رو روی لپ هاش گذا شت .چی
باید می گفتم .اینا من رو می شناختند و منم دروغ گوی خوبی نبودم .گفتم:
 ازدواج کرده بود ،دو تا پ سر دا شت .من هم نمی خوا ستم زندگیش رو از همبپاشم.
انگار هردو یه جورایی ناامید شتتدند .حتما انتظار یه صتتحنه از فیلم هندی رو
داشتند .نیکا با احتیاط پرسید:
 خودت رو معرفی نکردی؟ نه! -باهاش حرف زدی؟
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سرم رو به طرفین تکون دادم وگفتم:
 نه!عز یز با گوشه ی روسری اشکش رو پاک کرد و گفت:
 آفرین! کار درستی کردی. خب .ناهار رو که کوفتم کردید .حداقل میرم یه چرتی بزنم.موقع رفتن روی شونه ی نیکا زدم و گفتم:
 حاال اسم بچه هاتون رو چی گذاشتید؟توی بازوم زد و با خنده گفت:
 بی شعور!هنوز در اتاق رو باز نکرده بودم ،که فاطمه به طرفم اومد و گفت:
 عمه خانوم منتظرته!همین رو کم داشتتتم .به طرف اتاق عمه رفتم؛ که توی ضتتلع غربی بود و باید
برای ر سیدن بهش ،راه پله ها رو عوض می کردم .فاطمه با من قدم بردا شت و
گفت:
 راستی نمی خوای بگی...نذاشتم حرفش رو تموم کنه و گفتم:
 برو از عز یز بپرس.دوست نداشتم این طوری باشم؛ اما همیشه یه جوری رفتار می کردم ،که انگار
من صاحب این عمارت و ثروت هستم و همه زیر دست من هستند .برگشتم و
جای ِس ُرمم رو به فاطمه ،که پرستاری خونده بود ،نشون دادم و گفتم:
 -ببخشید! حالم خوب نیست.
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فاطمه با تعجب نگاهم کرد .با خودم فکر کردم االن پیش خودش می گه «این
دفعه سرم زدی ،دفعه های قبل چی؟ »
در زدم و منتظر اجازه شتتدم .بعد ازصتتدور اجازه! وارد شتتدم و روی یکی از
باز عمه ،نشتتستتتم .روش رو از پنجره به طرف من
صتتندلی های ستتو ی ِت دل ٍ
برگردوند و گفت:

 پس باالخره دیدیش؟!یه لحظه فکر کردم شاید عمه توی اتاق ها و آشپزخونه میکروفون کار گذاشته.
بعد توی دلم خندیدم و منتظر شدم تا طبق عادت همی شگی که جمله ها رو با
طمانینه و کوتاه کوتاه می گفت ،بقیه ی حرفش رو بزنه .شاید فکر می کرد این
طوری تاثیر کالمش بیشتره .گفت:
 کبیری صبح زنگ زد.بله بله ،گرفتم چی شد .وقتی سکوتش طوالنی می شد ،یعنی این که من باید
حرف می زدم:
 بله .دیدم. اون خونه ی گذ شته ها ست ...ما حتی عکس هاش رو هم جمع کردیم ...ودرباره ی سفرت؟!
امیدوار بودم م*س*تقیم از من نپرسه .کاش از نیکا می پرسید .به هر حال باید
جواب می دادم:
 اون طور نبود که فکر می کردم .خوب پیش نرفت.خوشبختانه وارد جز یات نشد.
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 قرار شتتده تعطیالت رو  ...با خانواده ی فاخته باشتتیم ...باید روی رفتارتدقت کنی ...البته ...اگر بخوای با ما باشی!
خب .این آخرین چیزی بود که ممکن بود بخوام.
 ممنون! فکر نمی کنم لزومی داشته باشه .خصوصا بااتفاق دیشب. به همین دلیل بهتره باشی و رفتارت رو با دکتر جبران کنی.خوب شد نمردیم و به داروسازها هم گفتند «دکتر».
 من خسته ام .باید برم.بلند شتتتدم و بدون اجازه بیرون رفتم .این تنها حربه ای بود که آخر این همه
تشتتریفات و مزخرفات همیشتته اعصتتابم رو آروم می کرد .برای عمه احترام
ز یادی قا ل بودم .در واقع برام نمونه ای از یک زن دیکتاتور بود؛ که خیلی از
مرد ها رو روی انگشتتتش می چرخوند؛ ولی نمی تونستتتم جلوی این حس
سرکش ِی خودم رو در برابرش بگیرم.

4

روی صندلی جلوی مرسدس ن ش سته بودم و به این فکر می کردم که مثال قرار
نبود برم .البته اگر نمی دونستم که اون مردک نمیاد و پیام و نیکا هم اصرار نمی
کردند ،نمی رفتم .به خصتتوص که این چند روز در حال تصتتمیم گیری های
مهم بودم .داخل رامسر بودیم و کمتر از ده دقیقه ی دیگه ،به و یال می رسیدیم.
پ یام و نی کا زودتر از ما حرکت کرده بود ند؛ که و یال رو با ک مک زن و مرد
سرایدار مرتب کنند .چون حدود دو ماهی بود ،که کسی بهش سر نزده بود .من
هم اگر حوصله ی صبح زود بیدار شدن رو داشتم ،باهاشون می رفتم و مجبور
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نبودم ،دو تا زن مستتن که با خودشتتون هم حرف نمی زدند رو ،روی صتتندلی
های عقب تحمل کنم.
وقتی خیری ریموت در رو زد ،اولین چیزی که به چشتتمم خورد ،گاالردوی
م شکی رنگی بود که کنار  BMWپارک بود .کوله ی م سافرتیم رو از صندوق
عقب بردا شتم و به طرف ساختمون رفتم .پیام با تی شرت و شلوارک روی پله
های ورودی نشسته بود .با دیدن من تلفنش رو قطع کرد و توی جیبش گذاشت
و گفت:
 چقدر دیر کردید؟! مگه نی کا نگفت این یارو نیستتتت (و به گاالردو اشتتتاره کردما؛ این که ازصاحب خونه زودتر اومده!
تادوماد عز یز طاقت نداشتتت؛ با هم اومدند .ناهار هم این جا بودند .مگه
 شتِ
نیکا گفته بود نمیاد؟ (و با شیطنت به من نگاه کردا .

 تو چرا دوست دخترت رو نیاوردی؟ نیست خیلی خونواده ی ریلکسی داریم.همون لحظه عمه از کنارمون رد شد و رو به پیام گفت:
 این چه لباسیه!؟ دلم خوشه پسر دارم .خدا رحم کنه.و با تاستتز وارد و یال شتتد .جمله ی آخر ،تکه کالمش بود .من هم ستتر تکون
دادم و گفتم:
 راست میگه دیگه! خجالت بکش. -برو تو ضعیفه .بلند می شما!
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با زانو به شونه اش زدم و بقیه ی پله ها رو باال رفتم .همی شه با پ سر ها راحت
بودم؛ تا جایی که ظرفیتشتتون اجازه می داد .ولی هیچ وقت رابطه ی جدی با
ک سی ندا شتم .حتی از فکرش هم حالم بد می شد .ناخودآگاه از این که آینده
ام تکرار گذ شته ام ب شه ،می تر سیدم .البته قیافه ی معمول ِی من هم کمک می

کرد که کسی به فکر رابطه ی بیشتری با من نباشه.

توی سالن دو تا شاخ شم شاد با کت و شلوار و کراوات ن ش سته بودند .به عمه
ِ
حق دادم که به لباس پیام گیر بده .داشت براشون توضیح می داد که ما ناهار رو
توی راه خوردیم و راحت باشند.
من هم جلو رفتم و اول از همه به نیکا که م ضطرب نگاهم می کرد ،چ شم غره
رفتم و بعد با فر شید د ست دادم و خوش امد گفتم .برای عموی مزخرفش هم
ستتر تکون دادم؛ که فقط بر و بر نگاهم کرد .همه چی ِز این آدم مستتخره بود.

سر
سر هم ِ
عمو یی که فقط شش سال با برادرزاده اش اختالف سنی دا شت .پ ِ
پدربزرگ فرشید بود و این صمیمیتشون ،اضافی به نظر می رسید.
دوم
ِ
ِ
□

تنها کار مف یدی که کرده بودم ،این بود که تا عصتتر خواب بودم و توی جمع
خونوادگی شون تنش ایجاد نکرده بودم .ساعت شش عصر بود که با شلوار جین
ِ
مشکی و بلیز آستین سه ربع سفید ،در حالی که طبق عادت همی شگی موهای
بلند و سیاهم رو دم ا سبی ب سته بودم ،از اتاق بیرون اومدم .یه آرایش سطحی
دا شتم که کنار نیکا ز شت به نظر نر سم .همه از جمله مادر و خاله ی فر شید
توی سالن نشسته بودند و خانواده ها دقیقا رو به روی هم بودند .سالم و عصر
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به خیر گفتم و به طرف کاناپه ی نی کا و پ یام رفتم که وقتی من نبودم ،همیشتتته
مثل ماست یه جا می نشستند و به حرف های پیرزن ها گوش می دادند.
اتوماتیک وار بین خودشتتون رو خالی کردند و من هم هیکل الغر و کوچیکم
رو جا دادم .پیام با خنده گفت:
 همیشه بین ما فاصله میندازی!طوری که فقط خودمون بشنو یم گفتم:
 خفه! می خوام رو به روی آدالن بیگ بشینم.نیکا به پهلوم زد و گفت:
 به فامیالی حاج آقای من توهین نکن!من :توهین نکردم .تازه لقب دادم.
پیام :یه چیزی تو مایه های «لورد».
من :لیاقت نداری که...
پیام :دیگه پنهون کاری بسه! هممون فهمیدیم عاشقش شدی.
نیکا ریز ریز خندید و من گفتم:
 خدایی تن ها دختری که توی فام یل بهش ناخونک نزده ،منم .حاال بیرونفامیل ببین چی کار می کنه!
پیام با لحن «خیابانی» :
 چه می کنه این آدالن بیگ.نیکا :من این جا نشستم .محض اطالع!
پیام :تو که به حساب نمیای.
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هر سه می خندیدیم و تقریبا همه داشتند به ما نگاه می کردند و منظورشون این
بود که «خفه شید!»
از اون جایی که قبلش این دو تا مثل بره نشتتستتته بودند ،عمه داشتتت برای من
خط و نشتتون می کش تید .خانوم هم که ستتعی می کرد طبق معمول من رو آدم
حساب نکنه؛ مشغول پوست گرفتن میوه بود.
آفتاب کم کم داشتتت غروب می کرد وهنوز مدتی تا نارنجی شتتدن آستتمون و
بزرگ روبه دریا و ستتاحل اطراف،
اس ِ
دریا مونده بود .بلند شتتدم و به طرف تر ِ
ِ
لبه دیواره ی آجری ،که چند قسمت
رفتم که فضای داخل رو به هم نریزم .روی ِ
گلدون داخلش داشت ،نشستم و به یکی از ستون ها تکیه دادم .دریا آروم بود.
گه گاه یه موج کوچیک به ستتاحل می زد .چشتتم هام رو بستتتم و یاد بچگی
هامون افتادم؛ که چهار بار نزدیک بود توی همین دریای آروم غرق بشم .بابا با
کتک و دعوا بیرونم ک شیده بود و تا شب باهام حرف نزده بود .یه جورایی فکر
می کرد من از قصد خودم رو توی آب می اندازم .شاید هم حق داشت.
چشم هام رو که باز کردم ،پیام روی یکی از صندلی ها نشسته بود و به من نگاه
می کرد .سکوت رو شکست و گفت:
باب میل اینا زندگی کنی ،از دست رفتی.
 ناراحت شدی؟ بخوایِ ِ
خود تو چرا رفتی فوری شلوارکت رو در آوردی؟
 ِمتوجه منظور من شد؛ ولی با شوخی مسیر حرف رو منحرف کرد:
 ِا ...مثل این که خوشتتت اومده بود .یادم باشتته به این آدالن بیگ بگم براتشلوارک بپوشه.
 -من از سیاه سوخته ها خوشم نمیاد.
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 خاک بر ستترت! االن برنز مده .اون بدبخت کلی پول خرج خودش می کنه.همون لحظه نیکا و فرشتتید و اون دوستتت عز یز ،تشتتریز آوردند و من فقط
گفتم:
 چه حالل زاده هم هست.نیکا گفت:
پشت من حرف می زدید بی شعورا؟
 -داشتید ِ

من و پیام فقط خندیدیم .رو به نیکا گفتم:

 بیا یه عکس فیس بوک پسند از من بنداز. گوشیم همراهم نیست. پیام ،بده گوشیت رو. تو جیب اون شلوارکه هست.هر هر خندیدیم و کسی نمی دونست واسه چی.
رو به فرشید گفتم:
 گالیور اون گوشی رو رد کن بیاد!خندید و گفت:
 االن میرم میارم. بگیر نیکا جان.این جمله از همون دو ست عز یز بود؛ که گو شیش رو به طرف نیکا گرفته بود.
نی کا گوشتتی رو گرفت و گربه ای نگاهم کرد .باخودم گفتم « با یه عکس که
مدیون کسی نمی شم» بذار بگیره .و به نیکا گفتم:
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جناب دکتر رو هم بعدا پرداخت می کنیم.
 بگیر! حق کمیسی ِون ِ

نی کا لبخند زد و با کلی تغییر زاو یه و مستتخره بازی عکس رو گرفت؛ تا بعدا
بلوتوث کنه.
زدن آه سته ی مردها
برای چند لحظه همه جا ساکت بود و فقط صدای حرف ِ

از گوشه ی تراس می امد .آرامش خاصی داشتم؛ که بی ارتباط با هوای ابری و
ِ
سمون خاک ستری با رگه های نارنجی ،نبود .ناگهان صدای پارس توی گوشم
آ
ِ
تتگ کوچولوی ستتف ید ،با خال های
پیچ ید .به طرف پایین نگاه کردم و یه ست ِ

درشت حیاط ،باال
سط شن های
م شکی دیدم؛ که دور باغچه های کوچی ِک و ِ
ِ

و پایین می پرید .نیکا هم به نرده ها تکیه داده بود و با تعجب نگاهش می کرد.

گفتم:
 این دیگه چیه؟ فکر کنم مال همسایه ها هست.اف ساحل ،رد
سگ اون قدر کوچیک بود ،که می تونست از زیر سیم های اطر ِ

بشه .توجه همه بهش جلب شده بود .که یه لحظه ذوق کردم که برم ب*غ*لش
کنم .از لبه ی دیوار پایین پر یدم و رفتم اون ور نرده ها ،که بپرم داخل ح یاط.
فا صله زیاد نبود و قبال بارها این کار رو کرده بودم .اما با دیدن دو جفت چ شم
و دو تا دهن باز ،بی خیال شدم و رفتم که از داخل خونه برم پایین .توی راه نیکا
داد زد:
 -بیارش منم ب*غ*ل کنم.
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من دنبال ستتتگ کرده بودم و ملت باالی تراس می خندیدند .ستتتگ به طرف
ستتتاحل پشتتتت ستتتاختمون رفت و من با خودم گفتم« :نکنه بیفته تو آب» و
ایستادم تا جلوتر نره .صدای مردی از پشت سیم اومد؛ که گفت:
پسر خوب!
 -باز اومد اون ور .بیا این جا ِ

مرد جوونی بود که کمی هم تپل بود و قیافه ی بانمکی داشت .گفتم:

 مال شماست؟ میشه بگید بیاد ب*غ*ل من؟خندید و گفت:
 باشه« .گودو* بیا این جا .زود! »سگ یه کم خیره نگاهش کرد و دم تکون داد .بعد رفت نزدیک سیم.
 چه اسمی داره! البد زیاد انتظارش رو کشیدید؟دوباره خندید و گفت:
 این تیکه روخوب اومدی!بعد یه کم سگ رو از پشت سیم ناز کرد و گفت:
 بیا بگیرش.وقتی نزدیکش شدم ،نگهش دا شت و خودش داد د ستم .یه کم نازش کردم و
گفتم:
 می برم خواهرم ببینه .منتظرت نمی ذارم!تاکید کرد که چیزی بهش ندیم بخوره و اجازه داد که برم .وقتی وارد تراس شدم
پیام زیر گوشم گفت:
 -با عالم و آدم تیک می زنی!
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 گمشو بابا .حاال خوبه من رو می شناسی. چون می شناسمت میگم.و شروع کرد به خندیدن .من هم با اینکه گیج شده بودم ،به روی خودم نیاوردم.
نیکا با احتیاط ستترش رو ناز می کرد و «آخی» و «الهی» می گفت .بعد رو به
فرشید گفت:
 یه دونه از اینا می گیری برام؟ االن نگاه نکن نازش می کنی! کلی درد سر داره!گودو رو عقب کشیدم و به پیام گفتم:
 این اردک نیست پیام! سگ ها خیار نمی خورند! به تو چه؟ اصال بیا ب*غ*ل عمو ببینم!آدالن که تا حاال ساکت بود با پوزخند گفت:
 چشماش به خودت رفته.ستترم رو بلند کردم؛ که د یدم با ابروی باال رفته و شتتیطون نگاهم می کنه.
جنگ اعصتتاب نداشتتتم و جواب
احتماال توهین کرده بود؛ ولی من حوصتتله ِ
ندادم .وقتی گودو رو بر می گردوندم ،به چشتتم هاش خیره شتتدم .راستتت می

گفت؛ خیلی شبیه چ شم های من بود .سیاه ،اون قدر سیاه که مردمک چشم،
قابل تفکیک نبود و ناخودآگاه احساس ترس و ناامنی ایجاد می کرد.
* در انتظار گودو ،نام نمایشنامه ی معروفی از سامو ل بکت است.
ادامه ی 4
□
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شتتلوار جین آبی
دوش ِِ کوتاه ،با
هوا کامال تار یک شتتتده بود و من بعد از یه ِ
ِ ِ
شرت صورتی ،که کالهش رو روی سرم کشیده بودم تا سرما نخورم،
وسو یی ِ
پ شت میز شام بودم و سعی می کردم به چرت و پرت های خاله ی فر شید و

عادت تشتتریفاتی ،میز شتتام توی مهمونی ها،
مامان نیکا گوش نکنم .طبق یه ِ
ِ
بیشتتتر جای میتینگ بود؛ تا شتتام خوردن .که البته ستتر من هم بی کاله نموند؛

چون خاله ی فرشید رو به من پرسید:
 دخترم شما چند سالته؟لحن کالمش جوری بود که ان گار بپرستتی «کالس چ ندمی؟» به ع مه ن گاه
ِ
کردم؛ که بعد از یه نگاه به ستتر تا پای من انگار که به کل از من ناامید شتتده
تعلق عجیبی به عمه داشتتتم و دلم نمی
باشتته ،مشتتغول خوردن شتتد .حس ِ
ُ
خواستت که همیشته اعصتابش رو خرد کنم .به لباس های رستمی نیکا و بقیه
نگاه کردم و گفتم:
 سن و سال ،ربطی به لباس پوشیدن نداره .مجبور نی ستیم خودمون رو پیر ترنشون بدیم!
صدای عمه بلند شد:
 نارینه! غذات سرد شد.چیزی نگفتم و مشغول خوردن شدم؛ که آدالن بحث رو ادامه داد:
 «نارینه» چه معنایی داره؟می دونستتتم از ستتوالش منظوری داره .نگاهش ،رو به من منتظر بود و چند
صندلی اون طرف تر نشسته بود.
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 نمی دونم .یه اسم محلی هست. کجا؟حاال مگه ول کن بود .با تاکیدگفتم:
 نمی دونم! شرط می بندم حتی نمی دونی فامیلیت از کجا اومده.اعصاب من به این جا که می رسید ،واقعا کم می
خب .دقیقا به هدف زده بود.
ِ
اورد .حتی نتون ستم چیزی بگم .چی می گفتم؟ «پدرمن می خوا ست فامیلی
اش روی من باشه» ،روی ه*و*س های جوونی اش!
پیام به جای من گفت:
 -آقای فاخته می ِز شام جای بحث های کلی شه ای نی ست! نیکا ساالد رو لطز

می کنی؟

نیکا سریع ظرف رو داد و گفت:
 خودم درست کردم! سسش هم دست سازه.و خندید تا جو رو عوض کنه .ولی مردک دوباره ادامه داد:
 وقتی مدام به بزرگ تر از خودت توهین می کنی ،بد نیستتت یه نگاهی هم بهگذشته ی خودت بندازی!
اون لحظه هر چیزی ممکن بود ازدهنم خارج بشتتته .از قصتتتد زبونم رو آزاد
گذاشتم:
 گذشته ی من رو ،آدم هایی مثل شما ساختند! شما بهتره به فکر حال خودتباشی؛ تا گذشته ی من.
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چنگال خانوم که برای
برای یه لحظه همه ساکت شدند و حتی صدای قاشق و
ِ

نشون دادن بی تفاوتیش بود ،هم نمی اومد.
 -زندگی من به خودم مربوطه!

 پس بذارید زندگی مردم هم به خودشون مربوط باشه.سمت اتاق رفتم و آخرین چیزی که دیدم یه
و بدون منتظر شدن برای جواب به
ِ

چشم خاکستر ِی عصبانی بود.
جفت ِ

□

ساعت از ده صبح گذشته بود و من روی تخت نشسته بودم و نمی دونستم باید
چی کار کنم؛ تا وقت بگذره و عصتتر برگردیم تهران .اگر پرایدم تعمیرگاه نبود و
آورده بودمش ،همون دیشتتتب بر می گشتتتم .با تنهایی و بی کاری مشتتکلی
نداشتتتم؛ حتی راحت تر هم بودم؛ ولی به خاطر این که کستتی فکر نکنه من
تقصیرها رو گردن خودم انداختم ،با یه جین مشکی و پیراهن مشکی و یه کاله
یی مشتتکی توی دستتتم ،رفتم که دور و بر و یال قدم بزنم .البته قبلش یه
کابو ِ

ستتری به آشتتپزخونه زدم و به جز چای ،چیزی پیدا نکردم .احتماال تنبی ِه ک ِار
دی شبم بود؛ که ک سی سراغم نیومده بود .حتی اهمیتی هم برام ندا شت .سر و
شت و یال می اومد؛ که هم صندلی هاش زیر سایه بون بود و هم
صدا ها از پ ِ

تخت هایی برای آفتاب گرفتن داشتتت و در فاصتتله کمی ازدر یا بود .در واقع
ساحل اختصاصی و یال.
ِ
به همون طرف حرکت کردم .یادم می اومد که بابا همی شه همون جا آفتاب می

گرفت و من و پیام و نیکا یواشتتکی توی جیب لباستتهاش ،شتتن می ریختیم.
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ارشد بابا ،همه رو لو میداد .برای چندمین بار از حرف
پسر ِ
آرمان هم به عنوان ِ

های دیشبم پشیمون شدم .چون در واقع به پدر و مادر خودم توهین کرده بودم.
یکی از ما شین ها نبود؛ یعنی خاله ی فر شید رفته بود .ولی گاالردو سر جاش
بود .مطمئن بودم که هست .چون با رفتنش خودش رو زیر سوال می برد.

خیلی راحت و جدی روی یکی از صندلی ها نشستم و به عمه و خانوم و مادر
فرشید ،صبح به خیر گفتم .نیکا و فرشید و عموش ،کمی دورتر قدم می زدند و
پیام هم ،دراز کشیده بود و اصال من رو ندید.
عمه پرسید چیزی خوردم یا نه .که کوتاه جواب دادم «بله» .
چند دقیقه ی بعد نیکا سراغم اومد و با هم کنار پیام ایستادیم.
 چیه؟ چرا مثل نکیر و منکر باال سر من وایستادید؟!چیزی نگفتم و یه گوشتته نشتتستتتم وزانو هام رو ب*غ*ل کردم .نیکا نگاهی به
پیام کرد و چیزی نگفت.
پیام نیم خیز شد و گفت:
 گمشو! توکه پوست کلفت تر از این حرف ها بودی! یه چیزی ذهنم رو مشغول کرده.نیکا  :مربوط به دیشب؟
 آره! یکی از جمله های دیشب بد جوری روی اعصابمه.هر دو منتظر نگاهم می کردند .رو به نیکا گفتم:
 تو از کی تا حاال ساالد درست می کنی؟یه دفعه هر سه تا بلند زدیم زیرخنده و نیکا گفت:
 -بی شعور!
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 می بینم که مشغول آفتاب گرفتن هستند! البته با لباس!و ریز ریز خندیدیم .بلند شتتدم وکاله رو روی ستترم گذاشتتتم و به طرف دریا
رفتم .هنوز دور نشده بودم ،که پیام داد زد:
 هی! کابوی! نمی دونستم این قدر به رشته ی تحصیلی ات عالقه داری.کنار فرشید نشسته بود ،می خندید.
شروع کرد به خندیدن .حتی نیکا هم که ِ

 درک چنین رشته هایی لیاقت می خواد؛ که تو نداری.و با دست به سر تا پاش که حاالنشسته بود اشاره کردم.

 آره خب .دنیا که فقط اقتصاددان الزم نداره (به خودش اشاره کردا؛ دام پرورهم می خواد.
حاال تقریبا همه داشتند می خندیدند .اون آقایی هم که تا االن اخم کرده بود و
با گوشیش ور می رفت ،نی شش باز شده بود .تی شرت سفید روی پوست تیره
اش خیلی توی چشتتم بود و هر کاری می کردی باز هم توجهت رو جلب می
کرد.
فرشید با لبخند گفت:
 البته االن پول خوبی از این رشته ها در میاد.خندیدم و گفتم:
 اتفاقا قصدشم دارم.فرشید :جدا؟
عنوان کارگر ا ستخدام
پیام :آره! قراره ا
ستخر ماهی بزنه .قول داده من رو هم به ِ
ِ

کنه.
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عنوان ماهی استخدامت کنم!
من :چه اعتماد به نفس کاذبی! عز یزم قراره به ِ

بعد از این جمله دو یدم؛ که د ستش بهم نرسه .ولی رسید و طبق عادتش گلوم
رو از پشت گرفت و فشار داد و با ببخشید ببخشی ِد من ،ول کرد.

کالهم رو بردا شتم و روی یکی ازصندلی ها ن ش ستم .ساعت یازده بود و تا یه
ساعت دیگه نهار آماده بود .بی خیال به دریا نگاه می کردم؛ که فرشید گفت:
ِ

 -نیکا میگه تصمیمت جدیه! آره؟

 بله .ولی با ید قبلش خیلی مطالعه و تحقیق کنم .من فقط چند واحد در اینرابطه پاس کردم؛ که این در واقع یعنی هیچی.
 دقیقا من هم می خوا ستم همین رو ،گوش زد کنم .به خ صوص که ما با اینجور مراکز ،مشارکت داریم .می دونم که سال ها تالش کردند و ضرر دادند تا
به سود رسیدند.
 به هر حال من اگر بخوام کاری مرتبط با رشته ام داشته باشم ،باید همین کاررو کنم .چاره ای ندارم .چون پرورش دام و طیور اگر به ضتترر بیف ته ،خیلی
ُ
هنگفته ومشتر ِی خرد هم نمی شه براش جور کرد و دستت توی بازار بسته می
شه.
 شاید بتونم به یکی از عمده فروش هامون ،که در واقع دوست ما هم هست،معرفی ات کنم .آقای...
و به طرف عموش که با چشم های درشت شده و اخم نگاهش می کرد برگشت
و حرفش رو ادامه نداد .این هم از فواید کار کردن با عمو یی که شش سال ازت
بزرگتره و اح ساس سرپرستی می کنه؛ که یعنی می شه سی و پنج ساله و اون
رگه های خاکستر ِی روی شقیقه هاش ،صرفا جهت خوشگلیه؛ تا سن و سال
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و ...چشتتم هام رو ازصتتورتش که حاال با غرور نگاهم می کرد ،جدا کردم و
سعی کردم به روی خودم نیارم؛ که داشتم دید می زدمش!
باید به نیکا بگم مخ فرشتتید رو بزنه؛ که آدرس اون یارو رو بگیره ،بقیه اش با
ِ
خودمه .با صتتداش که انگار مخاطبش منم ،به طرفش برگشتتتم .در حالی که
باورم نمی شد ،بعد از دعوای دیشب ،باز هم با من حرف بزنه .گفت:
 بلوتوثت رو روشن کن! نمی خوام عکست تو گوشیم بمونه.نه .مثل اینکه هنوز آدم نشده .گفتم:
 پاکش کنید .نمی خوامش!و به طرف خونه رفتم.
5
صاحب ملک ن شده بودم ،برام راحت بود؛ که توی خونه ب شینم و
قبال که هنوز
ِ
منتظر اتفاق باشم .اما حاال می خواستم همه چیز سریع تر بگذره و بتونم روی

پای خودم بایستتتم .حتی دوستتت داشتتتم از عمارت برم .تنها چیزی که من رو
این جا نگه می داشتتت ،این بود که بعد از ازدواج نیکا ،این خونه به خصتتوص
عمه ،نیاز به کسی داشت؛ که کار ها رو سر و سامون بده .مطمئن بودم که پیام
وقتی از سربازی بر می گ شت ،می رفت یه گو شه ی دنیا و پول هاش رو خرج
ات پدرش
می کرد .شاید االن دم از تجارت می زد و می خواست
شرکت صادر ِ
ِ

رو مدیر یت کنه ،ولی بعد از یه مدت بی خ یالش می شتتتد .همون طور که
برادرش پوریا نمی خواست بره؛ ولی االن سو د بود؛ یا آرمان نمی خواست ما

رو تنها بذاره؛ ولی االن دبی بود .حتی شاید نیکا هم از ایران می رفت.
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توی همین فکرها بودم که متوجه شدم ،رسیدم .پراید رو جلوی در پارک کردم.
بار اول حال خوشتتی نداشتتتم .این بار اومده بودم که کامل ببینمش .دوباره با
ِ

دن و یال ،همون حس مالکیت به وجودم چنگ انداخت .تصتتمیم گرفتم به
دی ِ
خاطر این که پ شیمون ن شم و بتونم آینده ام رو ب سازم ،دیگه برای دیدن این جا
نیام .همون جا با نیکا تماس گرفتم؛ که نتیجه ی حرف زدن با فرشتتید رو بهم
بگه .که گفت:
 فرشید دوست نداره دور از چشم عموش کاری کنه.البته خودم حدس می زدم و ادامه داد:
 رفته از خود عموش بخواد که هم آدرس بده و هم با دوستش تماس بگیره. لعنت .نیکا این طوری که آبروی من می ره. بی ادب! تو که اون روز باهاش حرف می زدی. یه جمله در حد خداحافظی بود .باید خیلی احمق باشه که قبول کنه. حاال نمی کشتت که. بی خیال .لطز کردی .از فرشید هم تشکر کن. خواهش! خبرش رو بهت میدم. نمی خواد .خودم جوابش رو می دونم.تخت اتاقم ن ش سته بودم و به نیکا نگاه می
دو ساعت بعد من با دهن باز روی ِ
کردم؛ که با لبخند می گفت:

 قبول کرد تو رو به دوستتتش معرفی کنه و ستتفارش کنه؛ که درباره ی پرورشماهی ،هرچی الزم داری بهت یاد بده .فقط...
ابروم رو باال انداختم و گفتم:

wWw.Roman4u.iR

36

 فقط چی؟ فرشید میگه باید یه جورایی از دلش دربیاری.مشکوک نگاهش کردم:
 فرشید می گه؟! عموش گفته «من چه جوری برای کستتی که اون همه به من توهین کرده وحتی حاضر نشده عذرخواهی کنه ،کاری انجام بدم؟» خب راستم میگه دیگه!
 خب ...خودت هم می دونی که این کار رو می کنم.شرکت اصلیشون .منم با فرشید قرار دارم.
 آره .فردا می ریمِ
 هنوز نمی خواید چیزی رو رسمی کنید؟روی صندل ِی کامپیوتر نشست و گفت:

 چرا! همین امروز با مامان حرف می زنم؛ که زنگ بزنه بهشون .فردا هم قرارهبا فرشید بیافتیم دنبال کارهای آزمایش خون.
ِ
 جدی! خو به! می خوای من مامانت رو راضتتی کنم؟ آخه خانوم ،عالقه یشدیدی به من داره...

هر دو خندیدیم و گفت:
 چرا صبح غیبت زد؟ پیام ناراحت شد. نمی خوام هر ستتری که از مرخصتتی بر می گرده ،مراستتم گر یه کنون راهبندازیم.
 دیوونه!فصل دوم
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1
نیکا از من خداحافظی کرد و رفت؛ که توی ماشتتین منتظر فرشتتید بمونه .من
دنبال فرش تید راه افتادم؛ که من رو به اتاق عموش ،که انتهای یه راهروی بلند با
ِ
کز پوش و دیوارهای خاکستتتری بود ،راهنمایی کنه .فرشتتید بدون در زدن و

قاب
حتی اجازه از منشی ،که توی سالن پشت میزش بود ،در رو باز کرد و توی ِ
درقرار گرفت و گفت:
 دکتر! خانوم جاللی برای دیدنتون اومدن.صدای محوی از داخل اومد:
 کدوم جاللی؟ خواهر خانم فرخ نژاد.خودمم از حرفش خنده ام گرفت .فرشید در رو تا نیمه بست و گفت:
 عصبانیش نکنی .می خوای بمونم؟خندیدم و گفتم:
 نگران عموتون نباشید .من زورم بهش نمی رسه.یه لبخند قشنگ تحو یلم داد؛ که حدس زدم نیکا عاشق همین یه موردش شده:
 نگران تو ام!چرم جلوی میزش ،نشسته بودم و اون فقط چشم
ده دقیقه بود که روی کاناپه ی ِ
پشتتت
هاش رو روی کاغذهای جلوش می چرخوند و گاهی یه جمله به مرد
ِ
می ِز کناریش ،می گفت.

ا صال فکر نمی کردم آدمی با شه که اتاق ریا ستش رو با دو نفر دیگه ،که ظاهرا

رابطه ی خیلی دوستانه ای هم باهاشون داشت،شریک بشه .به خصوص وقتی
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کل این ت شکیالت و کارخونه ها و تولیدی هایی که تحت پو شش این شرکت
قرار دا شت ،مال خودش بود .میزش آخرین میز و کنار پنجره بود .د ست چپم
رو زیر چونه زده بودم و به دسته ی کاناپه تکیه داده بودم و مشغول نگاه کردن به
آدم های اتاق بودم .حاال شتتتده بود پونزده دقی قه و کامال واضتتح بود؛ که این
کارش فقط برای تحقیر منه .شتتاید انتظار داشتتت برم جلوش زانو بزنم و طلب
بخشش کنم!
به طرف میزش رفتم و دستتت هام رو ،لبه ی میز گذاشتتتم و بهش تکیه دادم و
منتظر شدم؛ که سرش رو بلند کنه .وقتی انتظارم طوالنی شد ،گفتم:
 عذر می خوام! اگر وقت مناسبی نیست ،من می تونم یه روز ...سرش رو بلند کرد و با وجود قد تقریبا کوتاه من ،با زاو یه ی کمی به من زل زده
بود .این نزدیک ترین فا صله ای بود که تا به حال دا شتیم و رگه های آبی ،توی
خاک ستری چ شم هاش پیدا بود؛ که یه لحظه حس بدی بهم منتقل کرد .پدرم
مرد خوش قیافه ای بود؛ که البته چیزی از زیبایی اش به من نرستتیده بود؛ ولی
باعث شده بود که ،از مرد های خوش قیافه بدم بیاد.
همه ی این فکر ها بیش تر از دو ثان یه طول نکشتت ید و من جمله ام رو کامل
کردم:
 دیگه مزاحم بشم. خوبه خودت هم می دونی مزاحمی!صدای خنده ی آرومی از میز های دیگه بلند شد .خودم رو جمع و جور کردم
طنز زیرپوستی ،گفتم:
و با کنایه و ِ
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 از اون جایی که دو ست شما تنها پرورش دهنده ی ماهی جهانه ،من یه متنعفونامه تنظیم کردم؛ که اگر اجازه صادر کنید ،قرا ت می کنم.
صدای خنده ،واضح تر شده بود و دو مرد با تعجب به ما نگاه می کردند؛ که از
جاش بلند شتتد و اول به اون ها چشتتم غره رفت؛ که ستتاکت شتتدند .بعد با
عصبانیتی که تا حاال ازش ندیده بودم و کمی هم من رو می ترسوند ،گفت:
 جایگاهم بهم اجازه نمی ده جوابت رو بدم .بفرمایید بیرون.کیفم رو از روی کاناپه برداشتم وگفتم:
 خودمم قصد موندن نداشتم. گمشو بیرون!اع صابم داغون شده بود .من تق صیری ندا شتم؛ ولی اون هر بار همه ی کا سه
کوزه ها رو سر من می شکوند .تا نیمه های اتاق رسیده بودم که نتونستم جلوی
خودم رو بگیرم و گفتم:
 عقده ای!و واقعا هم نظرم در باره اش همین بود .چند قدم بیش تر نرفته بودم که حس
کردم بازوی چپم داره کنده می شه .با ع صبانیت من رو به طرف در ک شوند و
در حالی که با ناباوری و بهت به حرکاتش نگاه می کردم ،در رو باز کرد و من
وار راهرو ِی خاکستری خوردم و در با صدای
رو بیرون انداخت؛ که محکم به دی ِ

بلند بستتته شتتد .حس کردم که از این رنگ متنفرم .تا حاال فکر می کردم که

خودم دیوونه ام؛ ولی حاال فهمیده بودم که دیوونه تر از من هم هستتتت .حتی
اتفاق چند لحظه ی پیش هم ،غیر واقعی به نظر می رسید.
فکر کردن به ِ

2
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بعد از قدم زدن توی پارک مورد عالقه ام ،حاال از پله های عمارت باال می
رفتم .اما نه چیزی از اون اتفاق رو فراموش کرده بودم ،نه درد دستم خوب شده
بود .مدام فکر می کردم که شتتاید همه چیز تقصتتیر من بود؛ که انتظار زیادی
ازش داشتتتم .ولی بعد یادم می اومد که خودش اجازه داده بود ،برم به دیدنش.
حتما فکر می کرد قراره با خواهش و تمنا ازش کمک بخوام .ولی اون که می
دون ست من این جور آدمی نی ستم .دیگه مخم هنگ کرده بود؛ که صدای عمه
من رو به خودم آورد:
 نارینه! ...بیا کسی منتظرته.با خودم گفتم «یعنی به این زودی همه فهمیدن؟ کی اومده؟» وقتی وارد سالن
شرقی شدم ،پسر کبیری رو دیدم که رو به روی عمه نشسته بود .سالم کردم که
به احترامم بلند شد .اصال نمی دونستم با من چی کار می تونه داشته با شه که
خودش گفت - :اون روز سند رو روی داش بورد جا گذاشتید.
با تعجب گفتم:
 جدی؟ ولی کلید همراهم بود .اصال حواسم به سند نبود.عمه ناراضتی نگاهم کرد و چیزی نگفت .ستتند رو روی میز گذاشتتت و گفت:
منتظر بودم خودتون تماس بگیرید؛ که دیدم خبری نشتتد .آدرس این جا رو از
پدر گرفتم.
چرا زحمت کشیدید؟ خودم می اومدم ،می گرفتم.خواهش می کنم .اون روز توی درمونگاه ،خود من هم حواسم پرت شده بودچه برسه به شما.
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عمه با تعجب و مشکوک نگاهم کرد که سریع به حامد گفتم:
 آره حال دوستم اصال خوب نبود.متوجه منظورم شد و گفت:
 االن بهتره؟بله.عمه پرسید:
 کدوم دوستت درمونگاه بود؟از بچه های دانشگاه بود .آقای دکتر لطز کردند من رو رسوندند.عمه هنوز قانع نشده بود که حامد گفت:
 من دیگه رفع زحمت می کنم.بلند شدم و برای بدرقه تا حیاط رفتم .بیرون ساختمون گفت:
 چرا به ایشون نگفتید؟!بعد از چند لحظه مکث گفتم:
 نمی خواستم فکر کنند به خاطر یه سفر چند روزه کارم به درمونگاه کشیده.سفر؟با پوزخند گفتم:
 بله .یه سفر اکتشافی!معلوم بود که گیج شده ولی چیزی نپرسید و فقط گفت:
 امروز خیلی خوب به نظر می ر سید .اون بار که دیدمتون واقعا شبیه مریضها بودید.
هر دو خندیدیم و گفتم:

wWw.Roman4u.iR

42

 اگر بدونید از کجا میام نمیگید خوبم!خنده اش محو شد و گفت:
 چیزی شده؟نگاهش کردم .از اون پستترهایی بود که به جای جذابیت چهره ،طرز برخورد و
حرکات آرومش به چ شم می اومد .قیافه ی معمولی دا شت .چ شم های قهوه
ای ،موهای مشتتکی .از اون پستترهایی که از حرف زدن باهاشتتون معذب نمی
شدم .گفتم:
 همین چند ستتاعت پیش یه نفر من رو از دفترش پرت کرد بیرون .حتی نمیدونم تقصیر من بود یا اون.
معلوم بود تعجب کرده ولی هنوز آروم بود:
 توی این جور اتفاق ها هیچ وقت نمی شه یه نفر رو مقصر دونست!می دونم.چرا فکر می کنی تقصیر تویه؟ کار اشتباهی کردی؟من نصز کارهام اشتباهه.می خوای درباره اش حرف بزنی؟االن نه! شاید یه وقت بهتر.شماره ی من رو که داری .من از دوست هام حق و یز یت نمی گیرم.و یه چشمک و لبخند بانمک زد.
□
وقتی وارد خونه شدم عمه هم چنان نشسته بود .رو به من گفت:
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 کبیری مرد ثروتمندیه ...ولی این پسر یکی از پسرهاشه ...و قیمت اون ملکرو هم خوب می دونه!
من عاشق کسی نمی شم .اگر منظورتون اینه!وقتی به اتاقم رفتم مطمئن بودم که از اتفاق توی شرکت چیزی به نیکا نمیگم.
3
ستتاعت نه شتتب بود؛ من توی تراس اتاقم دراز کشتتیده بودم .جای آرومی که
همیشتتته وقتی دعوای بابا و خانوم باال می گرفت و خیلی اوقات به خاطر من
بود ،می اومدم این جا که هیچی از صتتدای داخل خونه شتتنیده نمی شتتد .در
عوض صدای پرنده ها یا جیرجیرک ها فضا رو پر می کرد .بعضی وقت ها هم
با پیام این جا می ایستتتادیم و به آرمان که توی استتتخر بود ،ستتنگ پرت می
کردیم .بابا هم می اومد همه مون رو دعوا می کرد.
یادته یه بار تو این جا قهر کرده بودی ،غذا نمی خوردی؟صدای نیکا من رو به طرف در برگردوند:
 آره!یادته چقدر آرمان منت کشی کرد؟خندیدم و گفتم:
 بابا هم یه عالمه پول داد و اجازه داد اردوی مشهد رو برم.منم دلم می خواست باهات بیام.جدی؟به حفاظ تراس که از جنس فلز و سنگ مرمر بود ،،تکیه داد و گفت:
 -یادته اون اوایل که از تراس رفت و آمد می کردی ،چقدر بابا رو سکته دادی؟
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همش فکر می کرد من از قصد می خوام خودم رو پرت کنم.من از االن دلم برای این خونه تنگ شده .برای شماها ...بابا...واسه من آبغوره نگیریا .خوشم نمیاد .حاال مگه کجا داری میری؟تا وقتی ازدواج نکنی نمی فهمی.پس یعنی هیچ وقت.و بلند بلند خندیدم.
 منم از این حرف ها زیاد می زدم .راستی...از جام بلند شدم که ادامه داد:
 دکتر به فرشتت ید گفت فردا بری شتترکت .مثل این که قراره بره پیش هموندوستش .تو هم باهاش میری.
دو روز از اون جریان گذشتتته بود .این آدم یا روانی بود یا باز می خواستتت با
اع صاب من بازی کنه .البته یه احتمال دیگه هم وجود دا شت؛ اینکه فرشید از
طرف خودش این برنامه ریزی ها رو می کرد.
مطمئنی فرشید از طرف خودش نمیگه؟!منظورت چیه؟ چه می دونم .مثال پیش خودش بگه حاال که عموش داره می ره خب من روهم میبره دیگه؟
نه بابا! جلوی خودم زنگ زد .همین عصر.از طرف من هم از فرشتید تشتتکر کن ،هم از عموش .بگو من فعال منصترفشدم.
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چرا؟ حی فه ها ...حتی می تونی مثل کارآموز ها توی همه ی مراحل اون جاباشی.
گفتم که فعال منصرف شدم.با ناراحتی نگاهم کرد و چیز دیگه ای نگفت.
□
صتتبح با صتتدای فاطمه که باالی ستترم ایستتتاده بود و احتماال به خاطر اخالق
ستتگ من جر ت نمی کرد بهم دستتت بزنه ،از خواب بیدار شتتدم .بعد از چند
لحظه که با گنگی نگاهش کردم ،نشستم و گفتم:
 چی شده؟!هیچی! خواب موندی.من از کی تا حاال باید زود بیدار می شدم و خودم خبر نداشتم .به ساعت نگاه
کردم  8:30بود .با غرغر گفتم:
 چت کردی نصفه شبی؟!دکتر پایین منتظره.با شنیدن «دکتر» گوش هام رو تیز کردم و گفتم:
 کدوم دکتر؟با تعجب گفت:
 فاخته دیگه ...زود باش.و بیرون رفت .با فحش و بد و بی راه سمت دستشو یی رفتم .لباس عوض کردم
و وقتی از مرتب بودن خودم مطمئن شدم ،به طرف سالن رفتم .آرزو می کردم
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که کستتی اون دور و بر پیداش نشتته؛ که از خجالتش در بیام .ولی وقتی وارد
سالن شدم هم عمه نشسته بود و هم نیکا که با دیدن من لبخند زد.
توی این خونه فقط خانوم بود که مثل من صتتبح ها دیر بیدار می شتتد .البته از
وقتی ستتکته کرده بود و بیشتتتر از معمول استتتراحت می کرد .فاطمه هم برای
رسیدگی به کارهای خونه و خانوم استخدام شده بود.
سالم کردم و نشستم .حتی «صبح به خیر» هم نگفتم .که نیکا گفت:
 تو که هنوز حاضر نیستی!تا اومدم جواب بدم ،دوست عز یزمون پیش قدم شد و گفت:
 دی شب برای  10:30قرار گذاشته بودیم .البته مشکلی نی ست می تونم منتظربمونم.
تا اون لحظه نگاهش هم نکرده بودم .با گیجی ستترم رو بلند کردم؛ که د یدم
رسما همه منتظرند که من برم لباس بپوشم.
با لحن به نسبت تندی گفتم:
 کدوم قرار؟!نگاهی به عمه و نیکا کرد و گفت:
 نمی خواستی کسی بدونه؟با تعجب بهش خیره شتتدم .این چی گفت؟ مطمئن بودم اگر الزم بدونه حرف
های چرت دیگه ای هم از دهنش خارج می شه و به هر حال مشکل ما مربوط
به جمع نبود .نمی خواستم باز عمه رو مأیوس کنم .گفتم:
 -شما دیشب گفتید «یکشنبه».
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حتما درست نشنیدید.عمه سکوت کرده بود و مشکوک نگاهم می کرد که نیکا گفت:
 برو حاضر شو دیگه.به طرف اتاقم رفتم و ستتعی کردم زود حاضتتر بشتتم .هم عصتتبانی بودم ،هم
خو شحال .این طوری هم با اون آقا آ شنا می شدم و هم شاید یه فر صتی پیدا
می شد که این عو ضی رو بچزونم .تازه این کارش یه جور عذرخواهی بود .به
نیم ساعت نکشید که با یه لباس خوشگل به طرف ماشینش رفتم.
از خیابون اول که رد شدیم گفتم:
 خب! نمی خواید توضیح بدید؟چی رو؟این که من نمی خوام کسی بدونه که با شما قرار می ذارم!و به طرفش که با بی تفاوتی به رو به رو نگاه می کرد ،برگشتم.
 مگه نمی خواید کسی بدونه؟خودش رو زده بود به اون راه و من حرص می خوردم .یهو نقشه رو عوض کردم
و گفتم:
 همین ب*غ*ل ها نگه دارید .پیاده می شم....نگه دارید .پیاده می شم....کر هم که هستی!-تو هم اگه الل بودی بهتر بود!
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می گم نگه دار .مگه شوخی دارم.سریع فرمون رو کج کرد و گرفت کنار و با عصبانیت گفت:
 ببین بچه! من اگه االن این جام فقط به خاطر برادرزاده م و زنشه! وگرنه لیاقتتو همون رفتار توی شرکتم بود.
قفل رو زده بود و نمی تونستم پیاده شم.
شتتما خوبی رو در حق فامیالت تموم کردی .من هم نمیرم چوقولی کنم .بازکن می خوام پیاده شم.
بدون توجه به حرفم ماشتتین رو راه انداخت و چیزی نگفت .توی دلم گفتم
«چند ساعت تحمل کردنش خیلی بهتر از ع صبانی کردن شه» بدتر از من یهو
و*ح*ش*ی می شد .سه ساعت بعد تو جاده ی مرزن آباد بودیم؛ در حالی که
یه کلمه هم حرف نزده بودیم و من از ستترما چرتم پاره شتتتده بود .حتی نمی
خواستم بگم کولر رو خاموش کنه .چند دقیقه بعد که دیدم ساعد هام مور مور
شده ،با بداخالقی گفتم:
 کولر رو خاموش کن.دستش رو روی یکی از دکمه ها گذاشت و گفت:
 «لطفا» یادت رفت.پنج دقیقه ی بعد من رستتما داشتتتم از ستترما می لرزیدم .ولی آدمی نبودم که
کوتاه بیام .از س تیستتتم ماش تینش ستتر درنمی آوردم اما اگر بلد بودم هم خودم
خاموش نمی کردم .چند دقیقه ی بعد خودش خاموشش کرد .گفتم:
 -چی شد؟ به یخ زدن خودت نمی ارزید؟
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خیلی خنده داره که تو فکر می کنی برای من مهمی!با غرور نگاهی بهم کرد و دوباره به طرف جاده برگشت.
با پوزخند گفتم:
 تو هم فکر می کنی برای همه مهمی .که البته اصال خنده دار نیست.گستاخ!...حیز نیکا که فامیلی مثل تو داره.نگران نباش کسی من رو به فامیلی قبول نداره.خبر خوبی بود.مژده گونی من فراموش نشه!من با زبون درازی و پر رو یی جذب کس تی نمیشتتم بچه جون! بهتره وقتت روتلز نکنی.
با بهت نگاهش کردم .من از صتتبح دارم رو اعصتتابش پیاده روی می کنم ،اون
وقت این میگه من جذب تو نمیشتتم! با خنده ای که بیش تر شتتبیه ادا درآوردن
بود گفتم:

 شما هم بهتره حوا ستون به جاده با شه ...این همه ّتوهم ،ممکنه رو رانندگی
هم تاثیر بذاره.
مثل من خندید و گفت:
 متاسفم برات.یه جایی بین مرزن آباد و چالوس از جاده منحرف شتتدیم و بعد از چند دقیقه
بزرگ محوطه پیدا شد .جایی که با سیم ،جدا شده بود و بیش تر از
دروازه ی ِ
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دو هزار متر بود .سه ساختمون و یه سری اتاقک و انبار و تا سی سات پراکنده.
است ساختمون ها ،استخر های پلکانی قرار داشت .با دیدن این همه
سمت ر ِ
ِ

ت شکیالت ،توی دلم خالی شد .اگر می تون ستم همون موقع می زدم به چاک.
ولی آدمی که پشت سرم راه می اومد ،مثل این که دستم رو خونده باشه ،گفت:
 حتی فکر پ شیمون شدن رو نکن! من آبرو دارم .کار و زندگیم رو ول کردم بهخاطر یه دختر بچه تا این جا اومدم .ستتالی یه بار هم این جور جاها نمیام اون
وقت...
برگشتم و چشم غره رفتم؛ که ساکت شد و گفتم:
 به خاطر من نه! به خاطر برادرزاده ات و زنش...وارد ساختمون اداری شدیم؛ که از بقیه کوچک تر بود .منشی با دیدن مردی که
حاال جلوی من راه می رفت و من مثل جوجه ها تعقیبش می کردم ،با تعجب
از جاش بلند شتتد و بعد از کلی تعارف و خوش امد گو یی ورودمون رو اطالع
داد .چند ثانیه بعد مردی با کت و شلوار م شکی از اولین اتاق بیرون اومد و با
خوش رو یی احوال پرسی کرد.
اتاق مرد نشتتستتته بودیم ،هر دو شتتروع به حرف زدن درباره ی مستتا ل و
داخل ِ
اتفاقات مختلز و گاهی بی ربط کردند و من به کل محو شتتدم .نیم ستتاعت

بعد اون مرد که حاال فهمیده بودم ،اسمش «علی» هست رو به من گفت:
 آدالن ،خانوم رو معرفی نمی کنی؟من جل...-این نارینه ست .همون که گفته بودم!
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خوش وقتم! «علی همایون»! زمان خوبی رو انتخاب کرد ید چون تازه چهارروز شده که الرو ها رو منتقل کردیم.
بله.شما می تونید توی همه ی مراحل این جا باشید و از نزدیک ببینید .اگر خودمبودم که بیشتر راهنمایی تون می کنم اگر هم نبودم بچه ها هستند .سفارش می
کنم.
مرسی خیلی لطز می کنید.باید از آدالن تشکر کنید.با نیش خند گفتم:
 بله ایشون که جای خود دارند.با ابروی باال رفته و نگاه مسخره به گفت و گوی ما گوش می داد:
 نگران نباش علی جان! همیشه از خجالت من یکی در میاد.همایون بلند بلند خندید .جوری که نزدیک بود قرمز بشه و رو به دکتر ،انگشت
اشاره اش رو به نشانه ی تهدید تکون داد و گفت:
 تو واسه هر کس این قدر تیپ بزنی از خجالتت در میاد...دکتر هم هرهر شتتروع کرد به خندیدن و من ترجیح دادم برای کش پیدا نکردن
قضیه سکوت کنم.
ساعت از دو گذشته بود که غذاها رسید .دکتر مچش رو باال آورد و گفت:
ناهار من گذشته! این چه وضعیه؟
 -ببین ساعت چنده؟ نیم ساعت از وقت ِ

همایون خندید و گفت:

 -حاال بیا پیشبندت رو برات ببندم ...تا بعد

wWw.Roman4u.iR

52

 حاال بخند! اومدی شرکت می دونم چکار کنم!اینا چرت و پرت می گفتن و منم می ترستتیدم که از این خنده های بلندشتتون
قاطی کنم .چیز زیادی نخوردم و به بهانه دیدن اطراف خارج شدم .یه ساعت
توی محیط قدم زدم و تمام امکانات رو برر سی کردم .موقع برگ شت همین که
روی صندلی ماشین نشستم ،چشم هام رو بستم .هم خسته بودم و هم حوصله
ی حالت های توهم ِی این دوست عز یز رو نداشتم .قرار بود خود همایون برای

شروع هر مرحله با من تماس بگیره .همه چیز سخت تر از چیزی بود که تصور
ِ
می کردم .مدتی گذشته بود .خودم رو به خواب زده بودم؛ که صداش به گوشم
خورد:
 خوابی؟...بیدار شو خانوم!...ای بابا....بازوی چپم رو گرفت و تکون داد.
چی می خواید؟من که راننده ی شخصی شما نیستم.چشم هام رو باز کردم و گفتم:
 -چی کار کنم حاال! من رانندگی کنم؟
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حداقل مثل مسافر های آ انس رفتار نکن.ستتر جام صتتاف نشتتستتتم و به این فکر کردم که این آدم چه قدر غر می زنه ،
خونواده اش چه طور تحملش می کنند!
نیم ساعت بعد ،من کم کم داشتم به مجسمه تبدیل می شدم که گفت:
 خوبه؟با تعجب گفتم:
 چی؟سواری با المبورگینی؟!این آدم چه قدر عشق ماشین بود .گفتم:
 حدس می زنم شما توی نوجوونیتون مدام عکس ما شین های ا سپورت روجمع می کردید!
من از وقتی یادم میاد ،سوارشون می شدم .عکس جمع نمی کردم.این ماشتتین ها توی ایران فقط معنی خود نمایی داره و گرنه با جاده های مانمیشه از سرعتشون استفاده کرد .حتی خیلی جاها نمی شه بردشون.
من اون وقت ها ترکیه بودم .ولی این ماش تین ها توی همه ی کشتتور ها معنیخودنمایی داره!
توی دلم به حرفش خندیدم .از این واضتتح تر نمی تونستتت بگه من آدم خود
نمایی هستم .البته از سر تا پاش و از همه ی رفتارش قابل تشخیص بود.
چیزی که از شخصیتش درک کرده بودم رو گفتم:
 تا به حال آدمی مثل شتتما ندیده بودم( ...یه نگاه کوتاه بهم انداختا  ...کهاین قدر قابل پیش بینی باشه!
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خندید و گفت:
 تو به من میگی قابل پیش بینی! من حتی جمله های تو رو هم می تونم پیشبینی کنم.
سر تکون دادم و گفتم:
 آدمایی که بیست و پنج سال با من زندگی کردند ،هنوز من رو نمی شناسند.(پوزخند زدما شما حرف از پیش بینی من می زنی؟!
کسی که هر چی جلوی زبونش میاد میگه ،اصال آدم پیچیده ای نیست.من حرف های معمولی رو هم به زور می زنم .البته در شرایط عادی.با چ شم های در شت شده نگاهم کرد و پوزخند زد .که سوال توی ذهنش رو
فهمیدم و جواب دادم:
 گفتم که ،من رو نمی شناسید.عالقه ای هم ندارم که بشناسم!...در واقع تو تیپی که بهش فکر کنم ،نیستی!...از رفتارت هم که بگذرم ،با ظاهرت کاری نمی شه کرد!و با نگاه تحقیر آمیزی سر تا پام رو از نظر گذروند و دوباره به جلو خیره شد.
خندیدم و با آرامش گفتم:
 منتظر بودی جمله هایی رو که پیش بینی کرده بودی ،بشنوی؟لبخند محوی زد و چیزی نگفت.
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4
اواخر اردیبه شت بود و هوا گرم شده بود .توی کوچه ی خلوت قدم می زدم و
منتظر  206حامد بودم .صتتبح تماس گرفته بود که حالم رو بپرستتته .من هم
ت صمیم گرفته بودم که درباره اخالق این چند وقتم باهاش حرف بزنم .ما شین
کنارم توقز کرد .سرم رو پایین آوردم و از شی شه ی باز ،چهره ی آرومش رو با
یه لبخند دیدم .سالم کردم و سوار شدم.
ببخشید! من باز هم مزاحم شما شدم!چه قدر تعارف می کنید! امروز که جمعه ست.حرکت کرد و من چشمم به ظرف آش رشته ی روی داش بورد افتاد و گفتم:
 این چیه؟سهم شماست .امروز مادرم آش نذری پخته بود.جدی؟ظرف رو بو کردم و با خوشحالی ادامه دادم:
 خوب کاری کرده بود.خندید و گفت:
 نمی دونستم دوست دارید!کی آش رشته دوست نداره؟ بریم یه جایی بخوریمش.شاپ دنج.
-نه این رو ببرید خونه .االن می ریم یه کافی ِ

نه .من از جاهای معمولی خوشم نمیاد .این کار ها رو که همه می کنند.پس کجا بریم که بشه حرف زد؟-بریم خارج شهر.
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پس اجازه بدید یه کم خرت و پرت بخرم.□
پارک «کوهسار» فرش مسافرتی پهن کرده بودیم.
تقریبا روی بلند ترین نقطه ی ِ

خوراکی ها و ظرف آش رو وسط گذاشته بودیم .یه قاشق به حامد دادم و خودم
هم شتتروع به خوردن کردم .بعد از چند لحظه که د یدم چیزی نمی خوره با
خودم گفتم «شاید از دهنی بدش بیاد».
من اصال حواسم نبود .تو حساسی؟و به قاشق خودم اشاره کردم .با همون آرامش همیشگی گفت:
 نه! فقط تعجب کردم.خندیدم و گفتم:
 بی خیال!حامد هم شتتروع به خوردن کرد .به آستتمون صتتاف نگاه کردم و یاد بابا افتادم.
خیلی وقت بود با بچه ها پیک نیک نیومده بودیم .وقتی بابا زنده بود هر سیزده
به در می اومدیم بیرون .بابا حتی باغ خونه یا و یالی شتتمال و شتتاهرود رو هم
قبول نداشت .می گفت «باید بزنیم به کوه و دشت» .هر بار هم چهار چشمی
مراقب من بود؛ تا یه بالیی ستتر خودم نیارم .یه بار نزدیک بود از صتتخره های
طالقان سقوط کنم .از اون سال به بعد دیگه اون جا نرفتیم.
به چی فکر می کنی؟هیچی.-می خواستی با من حرف بزنی؟ درباره ی چی؟
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خودم.تا به حال به روانشناس مراجعه کردی؟یه بار بیست سالگی.فکر می کنی مشکلی داری؟یه دونه چیپس خوردم و گفتم:
 آره .اعصابم ضعیز شده .روی خودم کنترل ندارم.یه دونه چیپس خورد و گفت:
 تو که بیش از حد آروم و ساکتی!حس می کنم زیادی انعطاف پذیرم.توضیح بده؟با هر ک سی بگردم شبیهش می شم .وقتی با آدم های شوخم ،مدام شوخیمی کنم؛ وقتی با آدم های عصبی ام ،پاچه می گیرم .وقتی با توام ،آرومم.
یهو متوجه ایهام جمله ی آخر شدم؛ ولی اون به روش نیاورد و با خنده گفت:
 چه جالب کاش من شتتما رو زود تر می دیدم که یه پایان نامه ی درستتت وحسابی بدم.
یه دونه چیپس خوردم و گفتم:
 کجاش خنده داره؟مستتئله ی جدی ای نیستتت .همه مون از اطرافیانمون تاثیر می گیریم .حاالیکی مثل تو بیش تر.
عالوه بر این حس می کنم یه کار ناتموم دارم ...تمام مدت.-کاری رو شروع کردی؟
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می خوام با پول خونه یه مزرعه ی پرورش ماهی بزنم.کار بزرگیه! استرس زیادی داره .تو فقط...مکث کرد و گفت:
 چند سالته؟بیست و پنجتو فقط بیت و پنج ستتالته  .معلومه که باید همچین حستی نستتبت به این کاردا شته با شی .من هم وقتی فارق التح صیل شدم ،حس می کردم از فردا باید
همه رو درمان کنم.
خیلی حالم خوب شتتتده بود .انگار ن یاز داشتتتم کستتی بهم بگه «همه چیز
طبیعیه».
گفتم:
 چرا مطب نزدی؟پول مطب رو باید از پدرم بگیرم ...دارم بابتش براش کار می کنم .نمی خواممنت کسی روم باشه .به خصوص جلوی برادرهام.
ولی پدرت باید اون قدری داشته باشه که به همه تون برسه.من آدم قانعی هستتتم .همین حد برام کافیه .پدرم همه ی عمر کار کرد و پولدرآورد .ولی حتی به چیزی که دوست داشت هم نرسید.
به چی؟یه نفر از خونواده ی تو رو دوست داشت.با تعجب گفتم:
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 کی؟نمی دونم.پس به خاطر همین بود که با من بداخالق بود!و با خودم گفتم «تقصیر من چیه؟»
□
وقتی وارد عمارت شدم .عمه کتابی که توی د ستش بود رو ب ست ،عینکش رو
پایین داد و پرسید:
 باز رفته بودی...خونه باغ؟فهمیدم که از آیفون من رو در حال خدا حافظی با حامد دیده .گفتم:
 نه!انگار باور نکرده باشه گفت:
 چیز عجیبی هم دیدی؟مثال چی؟پس رفته بودی؟امروز نه!عینکش رو باال داد و گفت:
 خدا رحم کنه.________________________________________
فصل سوم
1
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کردن بچه ماهی ها به استتتخر بزرگ تر .لبه ی
اول خرداد بود و وقت منتقل ِ
استخر نشسته بودم و به مخزن آلومینیومی که ماهی ها رو حمل می کرد ،نگاه

می کردم .همایون کنارم ایستتتاده بود و مثل مترجم ها هر کاری که کارگر ها و
مهندس ها انجام می دادند ،برای من توضتتیح می داد .ب عد از خالی شتتتدن
مخزن ها ،ماهی های کوچیک که به زحمت به دو ،ستته ستتانت می رستتیدند
داخل آب وول می خوردند .هیجان زده از همایون پرسیدم:
 آبشون کثیز نیست؟ نه! ماهی های گرم آبی هستند .استخر هم باید خاکی باشه. می دونم .ولی به نظر زیاد کدر میاد.الرو حشرات و جونورهای ته آب تغذیه کنند.
 مناسبه باید از ِ -چه قدر طول می کشه؟

 ماهی آزاد دو یا سه ساله ،بالغ می شه؛ ولی برای بازاری شدن ،زمانش فرقمی کنه.
از کنار استتتخر ها رد می شتتدیم و حرکت آب و بادی که توی درخت ها می
پیچید ،خیلی دل نشین بود.
 چرا این جا رو انتخاب کردید؟ زمین مناستتتب ،چاه آب ،محیطش هم دنجه .ستتتال اول با خانومم برایِ
تعطیالت می اومدیم این جا.
 چه جالب .ولی اگر به شهر نزدیک تر بود ،برای فروشش بهتر نبود؟ -من مشکل فروش ندارم .آدالن خریدار عمده ی منه.
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مارک «فاخته» ،از این جا تامین می شدند.
پس فیله ماهی های ِ

بعد از یک ستتاعت ،در حالی که ستترم از شتتدت اطالعات داشتتت منفجر می
شد ،با یه سری کاتالوگ و کتاب و یه بسته ی سفارشی برای آدالن که یه سری
فاکتور داخلش بود ،به طرف تهران راه افتادم.
□
امیدوار بودم روز گذ شته فرشید رو ببینم و بسته رو بهش ب سپرم؛ ولی این طور
فکر رو در رو شدن با اون دو
ن شد و مجبور شدم امروز به شرکت بیام .حتی ِ

مرد که موقع دعوای ما اون جا بودند ،خیلی سخت بود .بنابراین با دیدن منشی
و سالن خلوت با خوش حالی جلو رفتم و بسته رو روی میز گذاشتم و گفتم:
 سالم .این ب سته یه سری ر سید و فاکتوره .مهندس همایون دادند که من بهدست ر یستون برسونم.
منشی با چشم های قهوه ای تیره ش که درشت تر از معمول بود ،نگاهم کرد و
گفت:
 ممنون! می خواید خودتون بدید؟ نه!نه! شما خودتون... اجازه بدید با دکتر هماهنگ کنم. الزم نیست .من عجله دارم. هر طور مایلید .ممنون.لبخند زدم و به طرف در خروج رفتم؛ که در یکی از اتاق ها باز شتتد و فرشتتید
در حالی که با موبایلش حرف می زد بیرون اومد .با دیدن من لبخند زد و ستتر
تکون داد و اشاره کرد که بمونم .نفسم رو فوت کردم بیرون و کالفه روی کاناپه
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های سالن ن ش ستم .بعد از دو دقیقه خداحافظی کرد و روی کاناپه ن ش ست و
گفت:
 ببخشید! (گوشیش رو تکون دادا اتفاقی افتاده که اومدی این جا؟ نه! فقط یه بسته از طرف آقای همایون آورده بودم.منشی همون لحظه به طرفمون برگشت و گفت:
 ببخشید خانم! دکتر گفتند که بسته رو ببرید به اتاقشون. من یه کم عجله دارم.فرشید سریع گفت:
 عجله برای چی؟ بیا بریم یه قهوه بخوریم.بدون شتتنیدن جواب من حرکت کرد .با ناراحتی بستتته رو از روی میز منشتتی
برداشتم که گفت:
 راستی مهمون و یژه دارند!و چشمک زد که متوجه منظورش نشدم.
وارد اتاق شتتدم و یه ستتالم بلند به همه کردم .همون دو مرد پشتتت میز های
خودشون و فرشید و آدالن و مهمون و یژه روی کاناپه ها نشسته بودند .یه خانم
خیلی خوشگل و خوش تیپ که خیلی هم به خودش رسیده بود .جلوتر رفتم و
نگاه تحقیرآمی ِز زن شدم؛ که رنگی از ترحم هم دا شت .می تون ستم از
متوجه ِ
چ شم های سبزش بخونم که توی دلش می گه «این دختر ز شت و الغر و قد
کوتاه که خونواده ی درستتت و حستتابی هم نداره ،با چه امیدی زنده ستتت».
لبخند زدم .با لبخند جذابی که گونه هاش رو طرز زی بایی برجستتته می کرد،
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جوابم رو داد .از صورتش چ شم بردا شتم و برای آدالن سر تکون دادم .به زن
اشاره کرد و گفت:
 -دخترخاله ی عز یزم « ِسردا».

به من اشاره کرد« :نارین» از خونواده ی فرخ نژاد.

حتی نگفت «خواهر نیکا» هرچند اهمیتی هم ندا شت .هر دو د ستم رو داخل
جیب های مانتوم گذاشتتته بودم و بستتته رو بین آرنج و کمرم نگه داشتتته بودم.
گفتم:
 خوش وقتم.سردا با لهجه ی ترکی شدید گفت:
 هم چنین.آدالن با خنده گفت:
 از فارسی هیچی نمی دونه.ستتردا با زبان ترکیه ای چیزی گفت که جمع ستته نفره رو از خنده ترکوند .ولی
من که چیزی نفهمیدم با ابروی باال رفته نگاهشتون کردم .حس می کردم حاال
نوبت منه که تالفی کنم.
چند لحظه بعد آدالن به من که هنوز دور تر از جمع ایستاده بودم ،گفت:
 چرا بسته رو نمیاری؟ منتظر چی هستی؟ منتظر شما! که خنده هاتون تموم بشه و بیایید بسته رو بگیرید! یعنی اون قدر برات سخته این سه متر رو طی کنی؟ به همون اندازه که برای شما سخته! -من مهمون دارم.
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 من هم عجله دارم .به منشی هم گفتم.همه ی جمع با تعجب د یالوگ های ما رو دنبال می کردند .ترحم توی نگاه
ستتردا بیش تر از قبل شتتده بود .آدالن بلند شتتد و به طرفم اومد .بستتته رو جلو
گرفتم .در حالی که چ شم های خاک ستریش با خنده به من خیره بود و موهای
ل*ذ*تش روی پی شونیش ریخته بود ،دستش رو جلو اورد تا بگیره .پوزخند زدم
و قبل از این که د ستش به کاغذ ها برسه ،بسته رو ول کردم .خنده از صورتش
محو شد و به بسته که حاال باید برای برداشتنش جلوم خم می شد نگاه کرد.
فرشید برای برداشتن بسته نیم خیز شد که گفتم:
 مگه مشکل کمر درد دارید؟و با خنده ادامه دادم:
 پیری و هزار دردسر.به طرف در برگشتم و با یه خداحافظی بلند خارج شدم .حوصله ی این آدم ها
با این رفتارهای ارباب منشانه رو نداشتم .همین که به عمارت رسیدم یه راست
رفتم آشپزخونه ،پیش عز یز .فاطمه هم روی صندلی نشسته بود؛ که گفت:
 از وقتی نیکا خانوم دنبال کارهای عروسی شون هستند ،خونه خیلی سوت وکور شده.
 آره .همه دنبال زندگی شون رفتند.چیزی نگ فت و از پنجره به ح یاط پشتتتی خیره شتتتد .می دونستتتم فکرش
کجاست .گفتم:
 -دنبال وکیل نرفتی؟
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 رفتم ولی میگه قانون همینه .کاریش نمیشه کرد.زعفرون برنج ناهار رو دم گذاشت و کنار ما نشست و گفت:
عز یز
ِ ِ
 یعنی هیچ راهی نیست مادر؟فاطمه :حضانت بچه با پدره .من هم که حتی از خودم خونه ندارم.
عز یر :خونه برادرت که هست.
من :خونه ی پدر هر چی باشه ،از خونه ی دایی بهتره.
فاطمه :می دونم .ولی من این جام ،بچه ام زیر دستتت نامادری( ...گریه اجازه
ی ادامه دادن ندادا.
عز یز خواست نفرین کردن رو شروع کنه که سریع گفتم:
 مامانت چه طوره؟ خونه ی داداشت راحته؟فاطمه :اونم خوبه .یه هفته میشه ندیدمش.
من :عصر می برمت ببینیش.
فاطمه :دستت درد نکنه.
همه ساکت شدیم .سرم رو روی میز گذا شتم و به پنجره نگاه کردم .مادر من
هم یه جایی روی این زمین بود .اگر به کمک ن یاز داشتتتت من هیچ کاری از
دستم بر نمی اومد .عز یز دست روی موهام کشید و گفت:
 زیر آفتاب برق می زنه.فاطمه :از بس سیاهه!
به عز یز نگاه کردم که لبخند می زد:
 یه وقت از این آت و اشغاال نگیری ،بذاری به سرت ،خرابشون کنی!من :ان قدر که خوشگلم ،حیز می شم!
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عز یز :مگه چیته؟ ماشاا ...به این خوشگلی .هزار تا خواهون داری.
من :اندازه ی یه سال اعتماد به نفس گرفتم.
فاطمه :زیبایی نسبیه نارینه .هر کس یه معیاری داره .هیچ آدمی زشت نیست.
من :من هستم! ...چیه؟ همه تون می دونید که من زشتم .فقط نمی خواید باور
کنید.
عز یز :پاشو از این حرف ها نزن! خدا رو شکر کن.
فاطمه :من هر چی بگم تو فکر می کنی می خوام دلت رو نشکنم .ولی تو هیچ
نشونه ی زشتی تو صورتت نداری .تازه حالت چشم هات...
من :بی خیال فاطمه .داریم درباره من حرف می زنیم .نه جنیفر لوپز!
خندید و ادامه داد:
 نه .را ست میگم .خیلی سحرآمیزه .مخ صوصا وقتی سایه و خط چ شم تیرهمی کشی.
عز یز :خوبه! خوبه! پاشید .واسه من درس آرایش ندید .استغفرا...
با خنده گفتم:
 «سحرآمیز» ! مرسی بابت صفت قشنگت!فاطمه :چیزی که بهتر منظورم رو برسونه به ذهنم نرسید.
________________________________________
2
دوخت توی دستم نگاه کردم .اختالف سلیقه ام با نیکا اون
به پرده های خوش
ِ
قدر ز یاد بود ،که جر ت نکرده بود توی انت خاب پار چه و طرح از من نظر
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بخواد .شتتتا ید هم خانوم ا جازه نداده بود .پرده ها رو توی جع به ی مقوایی
برگردوندم و گفتم:
 یعنی چی که نصاب امروز نمی تونست بیاد؟ مگه فقط یه نفر اون جاست؟ بیچاره گفت تا فردا صبر کنید .من دلم نیومد. عیبی نداره خودمون آو یزون می کنیم. نه بابا! بهتر شد! تا اون موقع کثیز می شدند. آخه ما که این جا بیکاریم .آشپزخونه رو هم که فعال نمی شه چید. چه عجله ایه ناری؟ تازه کاغذ دیواری ها تموم شده. بعد از این که مبلمان رسید ،باز هم باید این جا تمیز بشه. هنوز سفارش ندادیم ...یک ماه و نیم مونده.با حالت گیج به چشم هام نگاه کرد و گفت:
 خیلی زود شروع نکردم؟ نه .وقت بیشتری داری .هول هولکی هم نمیشه. آره .راست میگی. بسیار خوب .پاشو بریم خونه. فرشید میاد دنبالم. ِا  ...پس بگو چرا افتخار دادی با پراید من اومدی. خندید و گفت: امروز خیلی تو ،تو زحمت افتادی. رسما داری بیرونم می کنی دیگه؟همون لحظه صدای بوق اومد و نیش نیکا باز شد و دو ید سمت پنجره و گفت:
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 چرا به من نگفت با همکارهاش میاد!به گوشیش نگاه کرد و گفت:
 سایلنته! هفت تا میس.همون طور که دکمه های مانتوم رو می ب ستم و دنبال شالم می گ شتم که مثال
«من آماده رفتن بودم» ،گفتم:
 بی خیال! مهمونی نیومدند که .اومدند خونه رو ببینند.کیفم رو روی دوشتتم انداختم و از پنجره ماش تین ها و چهار مردی که به طرف
در ورودی می او مد ند رو د یدم .دقی قا به ترت یب قد ک نار هم راه می رفت ند.
خندیدم و به نیکا که خودش رو توی آینه مرتب می کرد گفتم:
 دالتون ها وارد می شوند.نیکا که متوجه منظورم نشده بود گفت:
 چی شد؟وقتی در باز شتتد و مردها وارد شتتدند و کنار هم ایستتتادند تازه متوجه شتتد و
شیطون نگاهم کرد .آدالن با اختالف دو – سه سانت از بقیه بلند تر بود ،که من
رو به یاد احمق ترین دالتون ،یعنی «آوریل» انداخت .اما بعد از اتفاق سه روز
پیش ،جلوی همین چهار نفر توی شتترکت ،بهترین رفتار بی محلی بود .پس
حتی لبخندم رو هم توی دلم زدم .بعد از یک دقیقه که از سالم و احوال پرسی
اون ها با نیکا گذشت ،فرشید که انگار تازه من رو گوشه ی پذیرایی دیده بود و
ا صال انتظار دیدنم رو ندا شت ،سریع سالم کرد .بعد از اون ،دو مرد دیگه هم
سالم کردند؛ که من تکیه ام رو از دیوار برداشتم و گفتم:
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 «سالم یعنی خداحافظ»*و رو به نیکا:
 خونه می بینمت! تند نرون!هنوز چند قدم برنداشته بودم که یکی از مرد ها گفت:
 قدم ما سبک بود؟از حرف خاله زنکیش توی دلم خندیدم و خیلی جدی گفتم:
 خیر! آماده ی رفتن بودم .به احترام شتتما چند لحظه صتتبر کردم که مزاحمپارک ماشین هاتون نشم.
آدالن که تا االن ساکت بود و حتی سالم هم نکرده بود گفت:
 چه جالب! شما معنای احترام رو هم می دونی؟طوری وا نمود کردم که اصال صداش رو نشنیدم و بدون حتی نگاه کردن بهش
بقیه ی مسیرم رو رفتم .آروم بند کیفم رو نگه داشت؛ که مجبور شدم به طرفش
برگردم .دو مرد دیگه با لبخند دندون نمایی نگاهمون می کردند و فرشتتید کنار
نیکا ،ناراحت ایستاده بود.
با آرامشی که از چشم های روشنش سر ریز بود ،گفت:
 جواب ندادن هم جزء احترامه؟واقعا از این برخورد های پر تنش خسته شده بودم ،گفتم:
 فکر می کنی من از کل کل با تو خوشم میاد؟... -به بعضی آدم ها اگر زیاد احترام بذاری تصور می کنند دلیل دیگه ای داره!
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نیکا :ناری! خواهش می کنم!
آدالن :ولی من فکر می کنم این بی احترامی ها دلیل دیگه داره!...
 چه دلیلی؟ابرو باال انداخت و چیزی نگفت.
 احتماال من عاشق شما شدم که وقتی می بینمتون می خوام باال بیارم!نیکا :ناری.
فرشید :دکتر! من شخصا عذر می خوام.
کیفم رو مرتب کردم و با چند قدم به در رستتیدم .هنوز هم همه فکر می کردند
م شکل از منه! اون شب حتی برای شام هم از اتاقم بیرون نیومدم .حتی تلفن
پیام رو هم سر سری جواب دادم که م شکوک شد و گفت برای هفته های بعد
سعی می کنه مرخصی بگیره و بیاد.
□
 بعد از این همه ستتال ...با بهترین امکانات و آستتایش زندگی کردی ...حاالاین خواسته ی بزرگیه؟...خدا رحم کنه!
همین جمله ها یا بهتر بگم« ،امکانات» و «آستتایش» کافی بود که من تستتلیم
ب شم و به عمه که با چ شم های منتظر نگاهم می کرد و طوری حرف می زد که
انگار درباره ی بچه ی ناسپاس کلفتش حرف می زنه ،بگم:
 چشم!وقتی موافقت ناگهانی من رو دید .کمی عقب نشینی کرد و گفت:
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 اجازه بده این عروستتی به خوبی برگزار بشتتته ...بعد ...اگر خواستتتی تویگوشش هم بزن!
ستر تکون دادم و از اتاق خارج شتدم و به طرف حیاط حرکت کردم .حتی فکر
تو گوش آدالن زدن هم خیلی حال می داد .این بخش از شتتخصتتیت عمه رو
دو ست دا شتم .این که تا حدی درکم می کرد و فرق ج سارت و گ ستاخی رو
می فهمید.
* سطری از شعر معروف «سید علی صالحی».
درخت قدیم ِی چنار ب سته شده بود،
ساز ته حیاط ،که به دو
ِ
روی ننوی د ست ِ

سمون آفتابی بین شاخ و برگ ها خیره شدم .همه جای این
دراز ک شیدم و به آ
ِ

عمارت برام خاطره داشت .هر گوشه ی دنجی که من رو از دست آدم ها و سر
و صتتداها خالص می کرد ،به طرز عجیبی به چشتتمم آشتتنا بود .وقتی از ترس

نگاه های مهمون ها این جا می اومدم ،خیلی اهل گریه و زاری بودم؛ اما االن
دیگه گریه نمی کنم .عصبی و ناراحت می شم؛ اما گریه نمی کنم.
با تکون خوردن ننو به اطراف نگاه کردم و نیکا رو با لبخند دیدم .گفت:
 عمه بهت گفت؟آره.چی شد؟مثال نمی دونی قبول کردم!مظلوم نگاهم کرد و گفت:
 فرشید عاشق عموشه! من نمی خوام بینشون قرار بگیرم.-منم نمی خوام .نگران نباش .چیزی این مراسم رو به هم نمی زنه.
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نمی دونم چرا عمه این قدر کنجکاو شده؟ خودش برنامه ی شام ام شب روریخت.
من می دونم چرا.نگاهش کردم .مطمئن بودم که خودش هم می دونه! هنوز هم برخورد صتتبح
ِ
خانوم رو توی سالن فراموش نکردم .عصای فلزی رو که برای بهتر راه رفتن بعد
از سکته استفاده می کرد ،چند بار روی سرامیک کوبید و قاطع گفت:
 اجازه نمیدم با آینده ی دخترم بازی کنی!این اولین جمله ای بود که از عید ام سال تا حاال ازش شنیده بودم .هیچ وقت
من رو مخاطب قرار نمی داد و همی شه طوری رفتار می کرد که انگار من وجود
خارجی ندارم .دلیل این نگرانی ها رو می دون ستم .همه مطمئن بودند که نیکا
ثروت پدری فرشید ،بلکه مسئله ی مهم
ازدواج موفقی داشته .نه فقط به خاطر ِ
تر ،ثروت چند برابری عموش بود؛ که از طرف مادر به یکی از تاجرهای بزرگ

ترک یه وصتتتل بود و بعد از مرگش همه به تنها برادرزاده اش یعنی فرشتت ید می
ر سید .همه می دون ستند اهل ازدواج و زندگی م شترک نی ست .این م سئله اون
قدر قطعی بود ،که خودش بارها به شتتوخی و جدی فرشتتید رو وارث خودش
معرفی کرده بود و از خودش و تشکیالتش دورش نمی کرد.
به نیکا که در حال دور شدن بود ،نگاه کردم و به این نتیجه رسیدم که من هرگز
ق صد خراب کردن این همه امید و آرزو رو ندارم .پس ام شب به ر ستوران می
رفتم و سعی می کردم تمام اتفاقات رو نادیده بگیرم .تا این عرو سی و این همه
رفت و آمد و برخورد تموم بشه.
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□
یه شتتام چهار نفره ،برای رفع کدورت ها بود؛ که از رستتتورانی که عمه انتخاب
کرده بود ،م شخص بود که کامال ر سمی ه ست .خیلی به خودم ر سیده بودم.
مانتوی مشکی که طراحی خودم بود و از ب*غ*ل دکمه می خورد و یقه ی شل
تنگ سفید .نیکا هم تیپ کرم – قهوه ای زده بود .توی
لوار ِ
دا شت؛ با شال و ش ِ

ماشین فرشید نشسته بودیم و ساعت هشت بود .حوصله ی جاهای رسمی رو
نداشتم .باید دو ساعت تحمل می کردم .هم زمان با ورود ما به سالن ،آدالن و
سردا هم وارد شدند و کامال واضح بود که با فرشید هماهنگ کردند .پس شام
پنج نفره بود!
پ شت میز شش نفره ن ش ستیم و خوش بختانه صندلی رو به روی من ،خالی
موند .صدای پیانو ،توی فضا پخش شده بود و همه سکوت کرده بودند؛ به جز
نیکا و سردا که مشغول گفت و گو درباره ی چیزهای معمولی بودند و از فارسی
و انگلی سی برای رسوندن منظورشون استفاده می کردند .مثل بچه های خوب،
آروم ن ش سته بودم و به پ سری که پ شت پیانو ن ش سته بود نگاه می کردم .ن سبتا
خوب می زد .قطعه  Passionataاز  David Sunو اگر کستتی مثل من از
دوازده سالگی با بهترین استادهای پیانیست آشنا نبود ،می گفت عالی می زنه.
قطعه تموم شد و پ سر م*س*تقیم به من خیره شد .حتما متوجه نگاه من شده
بود .یه دونه از اون لبخند های نادرم که روی گونه هام چال می انداخت و تنها
نکته جذاب صتتورتم بود ،تحو یلش دادم .فقط برای مواقع خاص این جوری
لبخند می زدم .یهو صدای آدالن بلند شد:
 -به موسیقی عالقه دارید؟
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من نیشم رو جمع کردم و نیکا به جای من گفت:
 ناری پیانی ست حرفه ایه .من هم قرار بود با شم که انگار ا ستعداد آن چنانینداشتم.
یاد هفده-هجده ستتالگیم افتادم؛ که مثل دخترهای رمان های جین آستتتین،
مجبور بودم توی مهمونی ها هنر نمایی! کنم .ستتالهایی که من رو از پیانو هم
دل زده کرده بود.
آدالن :اصال به شخصیتشون نمیاد؛ که هنرمند باشند.
خب این اولیش بود .فقط لبخند زدم و چیزی نگفتم .اگر این شتتتازده ی ترکیه
ای فکر می کرد من امشب از کوره درمی رم ،هنوز من رو نشناخته بود.
فرشتید که انتهای میز و رو به روی نیکا نشتتستتته بود ،به عموش که کنارش بود
نگاه کرد و گفت:
 مگه هنرمند ها شاخ و دم دارند؟!ابرو باال انداخت و گفت:
 به هر حال بیش تر به ایشون میاد که نقاش باشند!نفر دیگه ،بهش نگاه کردم و گفتم:
متوجه منظورش نشدم و مثل سه ِ
 -چه طور مگه؟

شما همیشه این قدر آرایش می کنید؟این هم دومیش .فرش تید تک ستترفه ای کرد و ستتردا که کنار من نشتتستتته بود،
دستش رو به نشانه ی درک روی رون پام گذاشت؛ که با وجود منظور مثبتی که
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همراهش بود ،بیش تر باعث ناراحتیم شد .به صورت نیکا و سردا که ساده بود
و آرایش ناچیزی داشت نگاه کردم و گفتم:
 زیبایی هم ،انتصتتابی و اکتستتابی داره! من برای زیبایی ای که خودم نقشتتیتوش ندارم ،افتخاری نمی بینم.
خندید و گفت :زیبایی؟!
این هم سومیش .و باز سکوت من.
گارستتون بعد از این تاخیر طوالنی ،که البته به خواستتت خودمون بود اومد.
آدالن اول از ستتردا نظر خواستتت و با لبخند دو تا از همون ستتفارش داد .من
ارزون ترین غذای منو رو بدون پیش غذا انتخاب کردم و برای آرامش گرفتن
نت ها رو توی ذهنم پیش بینی کردم .قطعه کم کم به  Karunaعوض شتتتد،
یکی از غمگین ترین آهنگ هایی که می شتتناختم؛ که باعث شتتتد دوباره به
نوازنده نگاه کنم .همیشتته حس های مختلفم از صتتورتم قابل تشتتخیص بود.
حدس زدم که فهم یده ناراحتم .به هر حال عوض کردن قطعه ها کار خیلی
قشتتنگی بود .لبخند زدم که اون هم لبخند زد و دوباره برگردوند به قبلی .نیکا
هم که فهمیده بود ،چشمک زد.
چند قاشق بیش تر از غذا نخوردم .در واقع اشتها نداشتم.
آدالن رو به من گفت:
 با ما بودن این قدر کسالت آوره؟خواستم بگم «دقیقا» ولی یاد قولم به عمه افتادم و گفتم:
 من خودم پیشنهاد این شام رو دادم ...برای رفع دلخوری ها!-ولی من شرط می بندم که دوست داشتی هرجایی باشی جز این جا.
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 شاید .هرجایی که مجبور نبا شم از چند مدل قا شق و چنگال و کارد ا ستفادهکنم.
سردا با تعجب و لهجه ی داغون گفت:
چه مشکل داره؟
آدالن :نارین کال با رعایت آداب مشکل داره!
این میشه شماره ی چهار .خندیدم و گفتم:
 حق با ایشونه.ساعت ده بیرون اومدیم .آدالن جوری که فقط من بشنوم گفت:
 چیزی رو فراموش نکردی؟سوالی نگاهش کردم که گفت:
 یه چیزی مثل عذرخواهی.پلک هام رو بستم تا سه شمردم تا حالت عصبیم از بین بره .همزمان دستم رو
به طرف در ماشین بردم و گفتم:
 اگر من باعث رنجش شما شدم ،عذر می خوام.متعجب نگاهم کرد .انتظار عذرخواهی نداشتتت .چرا فکر می کرد من قصتتد
جنگیدن دارم؟ شتتاید همه ی این رفتارها براش یه جور تفریح بود .خواستتتم به
طرف ماشین برگردم که بازوم رو گرفت .تا اومدم حرفی بزنم گفت:
 جوب!و به جلوی پام اشاره کرد .بازوم رو ول کرد و به طرف ماشینش رفت.
3
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از دیروز که همایون تماس گرفته بود ،مشتتغول مطالعه ی کاتالوگ ها و کتاب
هایی بودم ،که داده بود .قرار بود فردا با آدالن به مزرعه برم .به خاطر جبران
حرکت انستتتان دوستتتانه ی من یعنی همون «رفع کدورت ها !» خودش به
موبایلم زنگ زده بود؛ که من رو برستتونه .با خودم قرار گذاشتتته بودم که دیگه
برخورد هام رو باهاش به حداقل بر سونم ولی نرفتنم باعث می شد یه جورایی
این پیمان صلح رو بشکنم .که نمي خواستم این طوری بشه...
اوایل خرداد بود و هوا گرم .خونه توی یک کالفگی و ستتکوت عجیب ،گیر
خیاط خانوم و عمه براي برش لباس هاي ج شن نیکا که حدود چهل
کرده بودِ .

روز دیگه برگزار مي شتتد ،اومده بود و طبقه ی دوم بود .من گوشتته ی ستتالن
شرقی نشسته بودم .متوجه حضور عمه شدم و چیزي نگفتم که خودش حرف

بزنه .از مچ گیری خوشم نمی اومد .حرکت کرد و روي مبل کناری من نشست
و گفت - :نمي خوای لباس بدوزی؟
به طرفش برگشتم و گفتم:
 نه! همون هفته ی آخر می خرم. فکر می کردم می خوای  ...خودت مدل بدی.از فکر این که می دونه من به طراحي لباس عالقه دارم ،خوشتتحال شتتتدم و
گفتم:
 دوست ندارم زیاد تو چشم باشم.سر تکون داد و گفت:
 -پیام ...با تو تماس نگرفته؟
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مي دونستتتم که پیام با عمه تماس نمی گیره و توي دلم به این که خبرهای
پسرش رو از من می گیره خندیدم و گفتم:
 چند روز پیش صتتحبت کردیم .گفت شتتاید توی هفته ی آینده مرخصتتیبگیره.
صورت عمه کمی باز شد و لبخند زد .به خودم جر ت دادم و گفتم:
 عمه! فکر مي کنم وقتش شده که درباره ی پیام و دوستش تصمیم بگیرید.عمه اخمي کرد و در حالی که بلند مي شد ،گفت:
 من براش نقشه های دیگه ای دارم.نفسم رو با صدا بیرون دادم و چیزی نگفتم .این بار هم نشد.
□
روي کاناپه های سالن که بر عکس همی شه شلوغ و پر رفت و آمد شده بود،
ن ش سته بودم و من شی که برای سومین بار من رو می دید ،مدام برام لبخند می
زد و من هم جواب لبخندش رو مي دادم و آرزو مي کردم که آدالن زود تر از
اتاقش بیرون بیاد .امروز براي دیدن معاینه و درمان ماهی ها به مزرعه می رفتیم
و برای ساعت دو ،اون جا قرار داشتیم .پنج دقیقه ی بعد آدالن کیز به دست،
شلوار خاک ستری رو شن و پیراهن تیره تر ،از اتاق بیرون اومد و طول
با کت و
ِ
ِ
راه روی خاکستتتری رو طی کرد .اون روز نمی دونستتتم بعدها یکی از ستتخت
ترین لحظه هاي زندگیم رو ،توی این راه رو تجربه می کنم .وقتي به من رستتید
لبخند زیبایی زد و سالم کرد .بعد رو به منشی گفت:
 -خانم میرزایی! نارین هر وقت اومد ،میتونه بدون هماهنگی بیاد اتاق من.
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یکی از ابرو هام باال رفت و توی دلم گفتم «کی گفته قراره باز هم بیام!» صدای
خنده از راه رو پخش شد .هر دو به طرف صدا برگ شتیم و همون دو مرد اتاق
مدیریت رو دیدیم .به نشانه ی آشنایی سر تکون دادم و با خودم فکر کردم «اینا
درباره ی رابطه ی ضتتد و نقیض ما چی فکر می کنند!» آدالن با خنده دستتتش
رو برد باال و عدد سه رو نشون داد و گفت:
 حداکثر سه ماه! از همین حاال خودتون رو بازنده فرض کنید!یکی از مرد ها گفت:
 من که طرف تو ام .ناامیدم نکنی!با تعجب نگاهشون کردم .آدالن خداحافظی کرد و گفت:
 بریم دیر میشه.توی آسانسور پرسیدم:
 سه ماه دیگه آخرالزمونه؟ برای من که نه!ستتر درنیاورده بودم؛ اما می دونستتتم که به من ربطی نداره .پس کنجکاوی
نکردم.
توی ماشین سکوت برفرار بود تا وقتی کرج رو رد کردیم .یه نگاه به من انداخت
که مانتو و شال سفید با شلوار جین یخی پو شیده بودم و از ق صد آرایش هم
کرده بودم.
در حالی که به جاده نگاه مي کرد گفت:
 -به سفید عالقه داری؟

wWw.Roman4u.iR

80

منتظر بودم تیکه انداختنش شتتروع بشتتته ولی این ستتوال چیز بی ادبانه ای
نداشت.
 به خاطر گرما این رنگ رو انتخاب کردم.شیطون خندید و گفت:
 کولر رو زیاد کنم؟خنده ام گرفته بود ولی نخندیدم که پر رو نشه.
دوباره گفت:
 نیکا می گفت ماه پیش دنبال گذشته ات رفتی.... می گفت به نتیجه هم رسیدی! ... مادرت رو دیدی؟... دارم زیادی کنجکاوی می کنم؟ چیزی بود که خودم بهش گفتم. دروغ گفتی؟ ... پس مادر و برادری در کار نیست! نه .چیزی پیدا نکردم. -چرا حقیقت رو نگفتی؟
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 می خواستتتم جر یان رو تموم کنم! االن هم چون می دونم نمیر ید به نیکابگید ،گفتم.
 به نظر من می خواستی خودت رو قانع کنی. شاید! چرا بیش تر تالش نکردی؟ یک هفته گ شتم .همون آدرس رو هم به زور پیدا کردم .همه جا عوض شدهبود .اون آدرس مال قبل از جنگ بود.
 بهتر بود آدرس رو به وکیل فرخ نژاد می دادی تا پیگیری کنه. پدرم خیلی خصتتوصتتی این آدرس رو داد .قبل از فوتش توی بیمارستتتان باکلی نقشه و برنامه ریزی باهاش تنها شدم و با گریه و التماس آدرس رو گرفتم.
 نمی خواست آدرس رو بده؟ نه! به زور گرفتم! اصتتال نمی خواستتت کستتی هم از جریان با خبر باشتته.انگار...
 انگار چی؟ انگار می دونست به نتیجه ای نمی رسه .گاهی فکر می کنم ،یه آدرس اشتباهبهم داده.
 یعنی کسی خبر نداره که یه هفته کجا رفتی؟ شهرش رو مي دونند .شاید هم از قبل می دونستند .آخه پدر یه مدت ،همونستتتال های قبل و بعد تولد من ،توی اهواز نمایندگی و کارخونه ی ذوب آهن
داشت .خیلی از وقتش رو اون جا بود.
 -اختالف سنی تو و نیکا چقدره؟
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 سه سال از من بزرگ تره .آرمان پنج سال...اخمی به پی شونیش انداخت و سکوت کرد .همه می دون ستند که روابط آزادی
داره .شتتتاید به بچه های احتمالی خودش فکر می کرد .از این فکر ناراحت
شدم .بعد از چند دقیقه ادامه داد:
 دنبال کی می گشتی؟ احتماال زنی با فامیلی «جاللی» ،پدرم اسمی به من نگفت. در واقع تو رو پیچونده بود .ولی باز هم یه هفته وقتت رو هدر دادی....نمي دونستتتم چرا دارم درباره ی مستتا ل خصتتوص ت ِی زندگیم با آدمی که ازش

خوشم نمیاد حرف می زنم .در واقع همون چهار سال پیش می دونستم که اون
آدرس سرکاریه.
 جایی با اون آدرس وجود داشت. بله .تقریبا. عجیبه .چرا همون موقع نرفتی ...چرا بعد از چهار سال. ماه پیش موضوع خونه ای که به نامم شده بود رو بهم گفتند. همون خونه باغ. بله ...دیدید؟ یه بار با پدرم وقتی زنده بود. -گفتم ارزش یه بار گشتن رو داره...
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نگاهش کردم .توی فکر بود .نمی دونم چرا یهو براش مهم شتتتده بود .چرا با
نیکا درباره ی من حرف زده بود.
وقتی رستتیدیم ،همایون تا جلوی در به استتتقبالمون اومد و دوباره همون خنده
ها و خوش و بش ها شروع شد .آدالن برای استراحت به داخل ساختمون رفت
و من یک راست به طرف استخرها رفتم؛ که از نزدیک ببینم.
کنار همایون و چند تا مهندس و پزشک ایستاده بودم.
مردي با روپوش سفید توضیح داد:
 حداقل ماهی یک بار از نظر انگل معاینه می شتتن .آزمایش های آب وفضوالت تعیین کننده است.
مرد دوم گفت:
 البته بهترین راه همون پیشگیریه.گفتم:
 چه طور؟ ا ستخرها باید توی زم*س*تون خ شک با شن و از آهک و فرمالین برای ضدعفونی کردنشون استفاده بشه .در ضمن بچه ها باید از بقیه جدا بشن.
سر تکون دادم و مرد سفیدپوش ادامه داد:
 درستتته! ستتنین مختلز از هم جدا میشتتن .اگر از نظر هوادهی خوب به آبرستتیدگی بشتته .تعداد بیمارها کم میشتته .ولی همین تعداد رو هم باید درمان
کرد.
رو به همایون گفتم:
ِ -کی هوادهی می شه؟
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 اواخر فصل .خبرت می کنم.ب عد از پذیرایی خوبی که ه مایون از ما داشتتتت ،به محوطه رفتم؛ تا کمی
تنهاشون بذارم .باالی یکی از استخر ها ایستاده بودم .دو ساعت گذشته بود و
من با کلی اطالعات جالب به این فکر می کردم که واقعا کار ستتختی رو می
خوام شروع کنم .همون لحظه حس کردم که دارم توی ا ستخر می افتم و جیغ
زدم .اما از وستط راه نگه داشتته شتدم .به خودم اومدم و متوجه حرکت عمدی
آدالن شتتدم که مثال می خواستتت من رو بندازه تو آب .از این شتتوخی های
خرکی ،پیام هم می کرد .پشتم بود و بازوهام رو محکم گرفته بود و مي خندید.
گفت:
حواست کجاست؟فاصله مون خیلی کم بود و من تقریبا به سینه اش چسبیده بودم و اون هم قصد
ول کردن من رو نداشت .خودم رو آزاد کردم .دورتر ایستادم و با تهدید گفتم:
 اگر می افتادم باید یه مانتوی نو برام می خریدی!و به مانتوی سفیدم که م*س*تعد کثیز شدن بود ،ا شاره کردم .با خنده بازوم
رو گرفت و به طرف استخر هولم داد و گفت:
 فقط همین!؟دیگه واقعا حس کردم دارم می افتم و کفش هام روی لبه ی فلز کاری شتتده ی
استخر لیز می خورد .سعی کردم صدام جدی باشه ،بازوش رو کشیدم و گفتم:
 اگر بیافتم ،تو هم می افتی! -می ارزه...
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از این همه تقال که شبیه بازی بچه گربه ها بود ،خنده ام گرفته بود ،که صدای
همایون از پشت اومد:
 بچه های من نفله می شن! چی چی رو می ارزه؟و به ماهی ها اشاره کرد .آدالن ولم کرد و گفت:
 بچه هات ارزونی خودت.با کفش به پاچه ی شلوار همایون ک شید .سریع خدا حافظی کردم و به طرف
ما شین رفتم .بیش تر از اون چیزی که فکر می کردم با هم صمیمی بودند .این
بعد از شخصیت آدالن ،برام خیلی ناشناخته بود.
ستتاعت  4:30از مزرعه خارج شتتدیم .خیلی خستتته بودم اما با کمال تعجب
دیدم که به طرف تهران نمیریم .پرسیدم:
 کجا داریم می ریم؟ دریا. چی؟ فاصله ای نیست .ه*و*س کردم. من خسته ام.... بذار برای بعد .دخترخاله ات نمی خواد دریای ما رو ببینه؟ دو روز پیش برگشت .اون جا تا دلش بخواد دریا هست.همه چیز م سخره به نظر می اومد .این همه صمیمیت ناگهانی با من .ه*و*س
دریا کردن با من .چیزی نگفتم؛ اما مثل همی شه صورتم اح سا سم رو بروز می
داد چون با خنده گفت:
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 شیشه رو بده پایین ،خرده نون بریز...لبخند زدم و منتظر شدم که به ساحل برسیم .جای خلوتی بود .پیاده شدم و بی
هدف به یه ستتمتی رفتم؛ تا با خودش خلوت کنه .اما دنبال من حرکت کرد.
بیستتت دقیقه گذشتتته بود .اون قدرها نمی شتتناختمش که حرفی بزنم تا وقت
بگذره .گیج شده بودم .خودش به حرف اومد:
 هیچ وقت برات سوال پیش نیومد که چرا فامیلیت فرق داره؟ا صال نمی دون ستم چرا امروز این قدر به گذ شته و زندگی من عالقه مند شده!
گفتم:
 من تا هفده سالگی نمی دونستم پدرم کیه. نپرسیدی؟ به طور غیر رستتمی همه ،حتی خودم می دونستتتیم جریان چیه .ولی هم بهخاطر پدر ،هم فامیل ...دقیق چیزی رو مشخص نکرده بودند.
 درک نمی کنم. روابط ما خیلی پیچیده ستتتت .من حتی به پدرم« ،بابا» هم می گفتم؛ ولیحق نداشتتتم به این فکر کنم که پدرمه! البته عمه و خانوم از همون اول می
دونستند.
روی سنگ بزرگی نشست و گیج نگاه کرد .کتش رو درآورده بود و آستین های
پیراهن جذبش رو طبق عادت باال داده بود .متنفر بودم که اعتراف کنم خیلی
خوش هیکله.
به دریا خیره شدم.
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 چی شد که فهمیدی؟ ...یعنی رسما بهت گفتند. خیلی خصوصیه. کنجکاو شدم .بگو؟ چون به کسی مربوط میشه نمیگم .وگرنه  ...من چیز پنهانی ندارم.به طرف دریا رفتم و مانتوم رو باال دادم و روی شتتن ها نشتتستتتم .یادآوری اون
روزها و ستتال ها خیلی ناراحت کننده بود .هنوز هم هر بار می بینمش به این
فکر می کنم که چرا اجازه دادم این اتفاق ب یافته .تازه چشتتم هام با موج ها
هماهنگ شده بود ،که به طرفم اومد و دستش رو دراز کرد:
 بلند شو قدم بزنیم.د ستم رو ندادم ولی بلند شدم و کنارش راه افتادم .آب تا قوزک پام اومده بود و
حس خوبی بهم می داد که گفت:
 ذهنم رو مشغول کرده!... بگو؟... چقدر لجبازی؟ نمی تونم بگم. پرتت می کنم توی آب ها!چهره اش خیلی تهدید آمیز بود.
 روکش های ماشین عز یزت خراب می شه. -سوارت نمی کنم.
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لحن صداش به شدت جدی بود .عصبانی شدم.
 نمی خوام بگم! آخرین باره که می پرسم .چرا بهت گفتند؟این همه خودخواهی تو وجود یه نفر آدم خیلی زیادی بود .با پوزخند گفتم:
 شما همیشه به هر چی خواستی رسیدی! درسته؟ هر چی. این طرز فکر خیلی خنده داره.با عصبانیتی که قبال هم ازش دیده بودم گفت:
 خنده دار تر هم میشه!و من با یه حرکت توی آب بودم و با بهت به دور شتتدنش نگاه می کردم .جدی
جدی دیوانه بود .باید ازش دوری می کردم .جلوی چشم های ناباور من سوار
ما شین شد و رفت .شانس آوردم که کیفم رو از پنجره ی ما شین پرت کرد وگر
نه پولی برای برگشت نداشتم.
وقتی ساعت یك شب به عمارت رسیدم .حتی خیری هم از دیر کردن من هول
کرده بود و دم در ن ش سته بود .روی پله ن ش ستم و به این فکر کردم که چه قدر
بدبختم .هر دختر دی گه ای جای من بود ،م حال بود که آدالن این رف تار رو
باهاش داشتتته باشتته .من حتی تا یک ربع منتظر بودم که برگرده ولی اون واقعا
رفت.
□
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پشت میز نشسته بودم و فیس بوکم رو چک می کردم .باز دم بچه های مجازی
گرم که یه حالی ازم پرستت یده بودند .عکس پروفایلم رو عوض کردم و زیرش
نوشتم:
 «کاش توی واقعیت هم با یه عکس همه چیز عوض می شد».حامد هم که  onبود .چت رو فعال کرد و نوشت:
 اسمت رو سرچ کرده بودم. حاال مگه من گفتم «چرا  addکردی؟»آیکن خنده گذاشت و نوشت:
 چه خبر؟ تو این عکس خوب افتادی. مرسی .خبری نیست .تو هنوز مطب نزدی؟ مگه چند هفته گذشته؟! گفتم شاید گنج پیدا کردی؟نی کا که نفهم یدم کی وارد اتاق شتتتده بود ،ستترش رو به مانیتور نزد یک کرد و
گفت:
 کی گنج پیدا کرده؟گفتم:
 حامد! همونی که تو آ انس مسکن دیدم.نوشته حامد رو خوندم:
 دنبال گنج نبودم ...چی شد؟ ...هستی؟ -هستم .بعدا یه سر می بینمت.
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بحث رو جمع کردم و لپ تاپ رو بستتتم و به نی کا که منتظر بود ،نگاه کردم.
روی تخت نشست و گفت:
 با دکتر خوش گذشت؟خندیدم و چیزی نگفتم .جریان سه روز پیش رو به ک سی نگفته بودم .بیش تر
از این که موقعیت اون رو به خطر بندازه ،توهین به خودم به حستتاب می اومد.
در ضمن نمی خواستم رابطه نیکا و فرشید به خاطر من خراب بشه.
دوباره گفت:
 از فرشید حالت رو پرسیده بود! از من هم!... یه کم مشکوک نشده؟و با چشم های گربه ای نگاهم کرد.
 نمی دونم! اون روز فقط کارمون طول کشید ...بهت که گفتم. اون که گفت رفتید دریا!ببین با چه آب و تابی هم تعریز کرده .یه لحظه فکر کردم بق یه ی جر یان رو
هم گفته ولی نیکا ادامه داد:
 چرا به من نگفتی با هم رفتید دریا؟ نکنه تو فکر می کنی من ازش خوشم میاد؟! نمیاد؟ اگر حال من رو پرسید بگو نارین می گه «تا وقتی تو رو نبینم خوبم!»نیکا خندید و گفت:

قبل از شروع

91

 دیوونه.دو ستتاعت بعد موبایلم زنگ زد و من با دیدن شتتماره ی آدالن جواب ندادم.
کیفم رو از روی کا نا په ی ا تاقم برداشتتتم و یه ن گاه کلی به خودم توی آی نه
انداختم و خارج شتتدم .امروز روز تولد الدن ،یکی از دوستتت هام بود؛ که دو
ماهی می شتتتد ندیده بودمش .ز یاد اهل رفیق بازی نبودم و دوستتتت هام رو
معموال توی تولدها و مراستتم مهم یا گاهی تورهای یه روزه می د یدم .قبض
موبایل من حتی از عمه هم کمتر می اومد.
جشن کوچیک و دوستانه ای بود که تعداد به ده نفر هم نمی رسید .بی شترشون
از بچه های دانشتتگاه بودند .هدیه الدن یه ستتت عطر بود .ماشتین هم که طبق
معمول توی تعمیرگاه به ستتر می برد .اگر خونه باغ رو می فروختم ،یه ماشتتین
دیگه می خریدم .دوست نداشتم ماشین های گرون رو راه بندازم توی خیابون.
رانندگیم هم که زیاد خوب نبود؛ تا مر سدس رو ببرم .نیکا توی سالن ن ش سته
بود .با دیدنم پرسید:
 کجا میری؟ همین ده دقیقه پیش پرسیدی!چشم هاش گربه ای شد و فهمیدم یه خبری هست.
 ساعت چند تموم می شه؟ چه طور مگه؟ همین جوری. فکر کنم  6:30اگه حوصله ات سر رفته تو هم بیا! -نه ...کجاست؟
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 همون کافی شاپی که اون سری با الدن رفتیم. اوهوم...یه کم این پا و اون پا کردم ،بلکه ستتو یچ ماشتینش رو بده .اما حتی تعارف هم
نزد که چیز عجیبی بود.
با آ انس رفتم و بچه ها زود تر از من رستتیده بودند .اگر به خودم بود هدیه رو
می دادم و پنج دقیقه بعد بر می گ شتم خونه .الدن یکی از دو ست های خوبم
بود و حتی بخ شی از زندگی من رو هم می دون ست .اما دو تا از بچه ها بودند
که طرز فکر و رفتارشون با من سازگار نبود .با هر مصیبتی بود تا آخرش موندم.
موقع بریدن کیک نگین یه چاقوی روبان پیچ مسخره ،درآورد و گفت:
ِ
 یکی پاشه بر*ق*صه.هانیه خندید و گفت:
 نگین اون رو بذار تو کیفت آبرومون رفت.حسین :چه قدر میدید من بر*ق*صم.
الدن :من همه ی کادو ها رو م یدم اگه تو روت بشتتته وستتط کافی شتتتاپ
بر*ق*صی.
من گوشیم رو باال گرفتم و گفتم:
 منم که تهیه کننده ی فیلم های م*س*تحجنم.حسین :کادو ها دخترونه ست به درد من نمی خوره.
عاطی :بخواید مسخره بازی دربیارید من میرم بیرونا!
نگین :خوش اومدی.
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من :ولش کن االن پرتمون می کنند بیرون.
کلی خندیدیم و حس کردم خیلی دلم براشون تنگ شده بود.
الدن هدیه ها رو باز کرد و دوباره جمله های «راضتی به زحمت نبودم» « ،من
عاشتق این مارکم» « ،از کجا می دونستتی من عطر شتیرین می پستندم» و...
ستترازیر شتتتد .موقع بیرون اومدن روی پله ها و جلوی در آی نه ای با نگین و
حسین مسخره بازی راه انداختیم و کلی خندیدیم؛ که باحال ترین قسمت تولد
بعد از کیک همین بود .روی پله ی آخر دیدم نگاه حسین به یه نقطه میخ شده،
برگشتتتم و دیدم یه المبورگینی مشتتکی یه گوشتته پارک شتتده .ستته ثانیه بعد یه
جنتلمن! پیاده شد و جلوی ه شت جفت چ شم با یه لبخند دخترکش به طرف
من اومد.
حسین زیر لب گفت:
 دوست پسرته؟!گفتم:
 نه!به من رسید و سالم کرد که خیلی سرد جوابش رو دادم و به دوست هام معرفی
ش کردم:
 عموی شوهر ِ خواهر ِ ناتنیم.آدالن اظهار خوش حالی کرد و بچه ها که فکر کردند دستتتشتتون انداختم برام
چشتتم و ابرو می اومدند .بعد از چند دقیقه خداحافظی کردند و حس تین موقع
رفتن گفت:
 -ما دیگه بریم .مزاحم تو و عموی شوهر ِ خواهر ِ ناتنیت نمی شیم!

wWw.Roman4u.iR

94

خندیدم و وقتی بچه ها دور شدند ،با یه اخم دو کیلو یی به طرفش برگ شتم که
دیدم با چشتتم های مظلوم به من نگاه می کنه و چهره اش شتتب یه خرگوش ها
شده .رنگ چشم هاش از همیشه روشن تر شده بود ،این قدر که به نقره ای می
زد .دلم نیومد چیزی بگم و فقط به طرف خیابون رفتم که تاک سی بگیرم .با من
اومد و گفت:
 بشین تو ماشین! کارت دارم. من کاری با شما ندارم. لطفا.ابروهام باال رفت .آدالن و «لطفا! »
 همین جا بگو. این جا که نمیشه .طوالنیه.روی صندلی نشستم و سعی کردم اشتیاقم رو برای عذرخواهی کردنش مخفی
کنم .همون طور که حدس می زدم قفل کرد و راه افتاد .به هر حال من بچه
نبودم .یا نمی نشستم یا وسط حرفش در نمی رفتم.
انگار خودش هم فهمید .یه گوشه پارک کرد و نگاهم کرد.
گفتم:
 الزم نیستتت چیزی بگید .من نباید با کس تی که ثبات اخالقی نداره از ش تهرخارج می شدم.
حاال نگاهش کمی تلخ شتتده بود .از صتتندلی های عقب یه بستتته برداشتتت و
روی پاهام گذاشت:
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 مال تو ه. چیه؟ بمب نیست!بازش کردم و یه مانتوی سفید توی کاور دیدم .گفتم:
 خب؟ خودت عصبانیم کردی! من مانتو الزم ندارم .االن هم دیرم شده.دستتتم رو گرفت که مثل برق گرفته ها عقب کشتتیدم .برای خودم هم عجیب
بود .من با همه ی مرد ها راحت بودم.
گفت:
 چی شد؟بدون این که نگاهش کنم گفتم:
 هیچی.ماشین رو روشن کرد و راه افتاد .چند دقیقه بعد گفت:
 اگه دوباره خصوصی خصوصی نمی کنی... خب؟ اون آدرس رو بده به من .بسپرم دقیق بگردند. اون ماجرا تموم شده .نمی خوام مثل هاچ ،یه عمر دنبال مادرم بگردم. هاچ که مادرش رو پیدا کرد! آره .ولی اینا ق صه ست .زندگی واقعی فرق داره .سال ها جون می کنی و بهنتیجه نمی رسی .زندگی یعنی این.
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چیزی نگفت و من به نیکا  smsدادم:
 حاال آمار من رو به این عمو جغد شاخ دار می دی؟آیکن چشمک فرستاد و نوشت:
-what؟
تا رستیدن به عمارت به این فکر می کردم که چرا این قدر زود باهاش دعوا می
کنم .چرا این قدر زود می بخشمش؟!
4
نیکا توی آینه خودش رو برانداز کرد و گفت:
 مطمئنی نمیای؟آره! خودت که می دونی حوصله ی این جور مهمونی ها رو ندارم.ولی دکتر خیلی اصرار کرد.…فضاش طوری که تو فکر می کنی نیست.…همکارهاشون با خانوم هاشون میان.می دونم.نمی خوام مجبورت کنم ولی ما که قرار نیست بشینیم پای میز.می دونم نیکا ...هر چی فا صله ی ما بیش تر با شه بهتره .چرا سعی می کنیما رو به هم نزدیک کنی؟
-چه ربطی داره؟  ...نمی دونم .شاید حق با تو باشه.
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کیفش رو بردا شت و با هم به طبقه ی پایین رفتیم .فرشید منتظرمون بود که رو
به من گفت:
 هنوز حاضر نشدی؟!من نمیام فرشید خان.چرا؟ چیزی شده؟نه! یه سری کار عقب افتاده دارم.عجب بهانه ای هم آوردم .ساعت هشت شب کارهای عقب افتاده.
رو به نیکا گفت:
 عمو خیلی تاکید کرده بود.نیکا شونه باال انداخت و من گفتم:
 از طرف من عذرخواهی کنید.شاید چون من گفتم عمو اهل قماره ،تو...وسط حرفش پریدم:
 نه ربطی نداره.اگر حال و هوای زننده ای داشتتتت که من نی کا رو نمی بردم .خودم هم نمیرفتم.
کالفه گفتم:
 من تصمیمم رو گرفتم.بعد از رفتنشون کنار عمه توی ایوان نشستم؛ که باعث شد خانوم بلند بشه و به
اتاقش بره! هر دو منتظر پیام بودیم که قرار بود همین موقع ها برستته .با صتتدای
پارس سگ که توی فضای ساکت باغ پیچید و بعد ،احوال پرسی خیری ،عمه
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بلند شتتد و تا لبه ی ایوان رفت .من پریدم و روی پله ها ایستتتادم .پیام تا ما رو
دید ساکش رو انداخت و ادای مسافرهای خسته رو درآورد و گفت:
 یکی بیاد من رو ببره باال! مردم!خندیدم و گفتم:
 کی بود می گفت «می خوام برم سربازی»  « ،می خوام برم سربازی ».من چه می دونستم این طوریه ُخو  ...خدا رحم کنه!
عمه که متوجه تیکه ای که تو جمله ی آخر بود ،شد ،چشم غره رفت و گفت:
 تو چه اجباری بری چه نری ...آدم نمیشی.خانوم که صدای پیام رو شنیده بود ،بی خیال ِ حضور من شد .پایین اومد و در
حالی که ب*غ*لش می کرد ،قربون صدقه اش رفت.
پیام هم خودش رو لوس کرد و گفت:
 زندایی تو نباشی کیه که قدر من رو بدونه.تو خدمتت رو تموم کن ،خودم مادرت رو راضی می کنم.عمه :برا من نقشه نکش زهره!  ...این هنوز بچه ست.
ماشاا ...کجا بچه ست؟! آرمان من این سن بود...و ادامه ی حرفش رو خورد و یه نگاه پر نفرت به من انداخت .که ترجیح دادم
پیام رو ول کنم و برم به اتاقم .همین که در اتاق رو باز کردم متوجه گوشیم شدم
که روی تخت چراغ می زد .جواب دادم که صدای آدالن تو گوشم پیچید:
 می خواستی همین االن هم جواب ندی!-گوشی همراهم نبود.
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چرا نیومدی؟حاال باید یه سری هم واسه این توضیح می دادم.
کار داشتم.چه کاری؟ ساعت نه.این چرا این قدر تو کارهای من دخالت می کرد .ای بابا.
پیام بعد یه ماه اومده.نمی شد فردا ببینیش؟!چرا این قدر براتون مهم شده؟نیومدن تو مهم نیست .این که دعوت من بی دلیل رد شده مهمه.پس یادتون باشه دیگه دعوت نکنید.معلومه که نمی کنم.بدون خداحافظی قطع کرد .همینم مونده بود که تو مهمونی ای که دوستتتت
ندارم با آدم هایی که ازشتتون خوشتتم نمیاد شتترکت کنم .این دکتر! عز یز هم
جلوی چشتتمم م*ش*ر*و*ب بخوره و پوکر بازی کنه .یه شتتبه پولی رو ببره که
یه کارمند ساده دو سال به خاطرش زحمت می کشه .پس این همه « شرط می
بندم» گفتن هاش یه دلیلی داشتتت ...فکر می کرد چکارمه که من طرز تفکرم
رو به خاطرش عوض کنم؟!
یک ساعت بعد پیام روی تختم دراز کشیده بود و سوال پیچم می کرد:
اون روز چرا اون جوری جوابم رو می دادی؟ به زور مرخصی گرفتم.
پس به خاطر من اومدی؟-دقیقا.
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آره جون عمه ات.عمه ی من رو وارد ماجرا نکن .اگر مشکلی داری بگو ،شاید بتونم حل کنم.یکی باید مشکالت تو رو حل کنه.مامان من یه کم ناز می کنه .بعد راضی میشه .خب؟ منتظرم؟اون روز من تازه از خونه ی نیکا برگشته بودم و با آدالن بیگ بحثم شده بود.چه بحثی؟چ شم هام رو براش گرد کردم ولی از رو نرفت و من تا ساعت دو ن صفه شب
ات فا قات این مدت رو براش تعریز کردم و خ ند یدیم .آخر روی ت خت من
خوابش برد و من مجبور شتتتدم رو زمین بخوابم .جوری جمله ها رو انتخاب
می کردم که شبیه تفریح باشه .نمی خواستم پیام رو بندازم به جونش!
□
پیام منتظر تماس دو ستش روی مبل ن ش سته بود و من خودم رو م شغول دیدن
تلوزیون نشتتون می دادم .نی کا هم مثال برای این که جلوی پ یام جلب توجه
نکنه ،یه ظرف میوه رو تموم کرده بود و در حال خوردن آخرین خیار بود .پیام با
تعجب نگاهش می کرد که تک ستترفه ای کردم و برای این که بیش تر از این
تابلو نکنه ،ا شاره کردم که بره .دو روز پیش عمه به من و نیکا سفارش کرده بود
که مراقب کارهای پ یام باشتتیم .اگر خواستتت به دیدن دوستتت دخترش بره،
تعقیبش کنیم و برای ع مه اطال عات جمع کنیم .نمی خواستتتت از خود پ یام
بپرسه .دیروز نیکا دنبالش رفت و خدا رو شکر فقط تا نمایشگاه ماشین یکی از
دوستتت هاش رفته بود وگرنه ممکن بود همه چیز لو بره .گوشتیش زنگ خورد.
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سریع جواب داد و با نیش باز به طرف حیاط رفت؛ که مرسدس رو برداره .نیکا
از قبل متوجه قرار امروزش شتتده بود و من ستتریع مانتو و شتتال تن کردم؛ تا به
آ انستتی که پشتتت در منتظرم بود ،برستتم .پیام هنوز از پارکینگ کوشتته ی باغ
خارج نشتتده بود و من تمام طول حیاط رو دو یدم و در همون حین دکمه های
مانتوم رو بستم .نفس نفس زنون به ماشین پارک شده رسیدم و به راننده ای که
آ شنام بود ،سالم کردم .سوار شدم و سرم رو پ شت صندلی مخفی کردم .به
راننده گفتم رو شن کنه که چند ضربه به شی شه خورد و وقتی سرم رو چرخوندم
دو تا چشم گرد شده ی خاکستری دیدم .شیشه رو پایین دادم که گفت:
 چه خبر شده؟این دیگه این جا چی می خواست؟! سریع گفتم:
 االن نمی تونم توضیح بدم.در باغ باز شد و من سرم رو دزدیدم ،آدالن هم به تبعیت از من پ شت ما شین
خم شد و گفت:
 می خوای کی رو تعقیب کنی؟پیام.پیاده شو من می برمت.صدای راننده بلند شد:
 ایشون رو می شناسید؟بله! از اقوام هستند.پیام از باغ خارج شد و به طرف خیابون رفت .به راننده گفتم:
 -دنبالش حرکت کنید.

wWw.Roman4u.iR

102

آدالن در رو باز کرد و صدای داد راننده که داشت ماشین رو از پارک خارج می
کرد ،بلند شد .مجبور شدم جا به جا شم که کنارم ب شینه .این آدم باید تو همه
کار ،دخالت می کرد.
راننده با غرغر حرکت کرد و آدالن گفت:
 چرا پیاده نشدی؟با عصبانیت گفتم:
 با المبورگینی کور ها رو هم نمیشه تعقیب کرد.لبخند زد و ستتکوت کرد .پیام توی خیابون اصتتلی پیچید و ما هم به دنبالش
پیچیدیم .گفتم:
 با کی کار داشتی؟مادر نیکا.پس چرا دنبال من راه افتادی؟بدکاری کردم نذاشتم تنها باشی؟با خانوم چی کار داشتی؟خصوصیه!یا مثل آدم می گی یا پرتت می کنم بیرون .کت و شلوار هم برات نمی خرم!بلند خند ید و راننده چپ چپ نگاهش کرد .متوجه شتتتدم که امروز کت و
شتلوار نپوشتیده و استپورت اومده .تیشترت و شتلوار مشتکی ،حتی مچ بند و
ساعت اسپورت هم داشت .یقه اش زیادی باز بود .ماشین متوقز شد و من از
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این همه دقتم خجالت کشتتیدم و به بیرون نگاه کردم .پیام پیاده شتتده بود و به
گل فروشی رفته بود.
آدالن به طرفم برگشت و گفت:
 برای چی دنبالشی؟خصوصیه!وقتی رسید خودم می فهمم.پیام با سبد گل قشنگی بیرون اومد و دوباره راه افتاد .آدالن با خنده گفت:
 چه خسیس ،من کمتر از طال نمی گیرم.با طعنه گفتم:
 بستگی داره طرف منتظر چی باشه!پیام از چند خیابون و فرعی گذشتتت و تقریبا به مرکز شتتهر رستتید و درستتت
جلوی یه آپارتمان قدیمی ستتاز با ستتنگ ستتفید که بر خیابون بود پارک کرد .ما
هم با فاصتتله پارک کردیم .چند دقی قه بعد دختری با ل باس ستترمه ای بیرون
اومد .قد بلندی داشت ولی صورتش مشخص نبود .روی صندلی جلو نشست
و چون شیشه ها دودی بود چیز دیگه ای ندیدیم.
سانسور شد.چپ چپ نگاهش کردم و چیزی نگفتم.
چیه؟! بعد از یه ماه همدیگه رو دیدنا!همه که مثل...جلوی زبونم رو گرفتم تا دعوا راه نندازم.
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مثل من؟! معلومه که نی ستند .من نمی ذارم ک سی که دو ست دارم ،یه ماه ازمدور بمونه.
آره خب! ایران تا ترکیه که راهی نیست!تو نگران زندگی من نباش...پیام حرکت کرد و راننده گفت:
 خانم! چی کار کنم؟کافیه .برمی گردیم عمارت.آدرس رو یادداشتتت کردم که به عمه بدم .وقتی رس تیدیم به صتتورتش که هنوز
اخم کرده بود نگاه کردم .برگشت و با حس عجیبی که رنگ چشم هاش رو تیره
تر جلوه می داد ،نگاهم کرد .حتی پلک هم نمی زدیم که راننده گفت:
 خانم!! رسیدیم.یهو به خودش اومد و با دستپاچگی پیاده شد.
اون شب با خانوم درباره ی محل جشن صحبت کرد و پیشنهاد داد مراسم توی
باغ و و یالی لوا سانش برگزار ب شه .تاریخ ج شن بی ست تیر بود و هوا گرم می
شد .بهترین محل ،یه جای ییالقی بود .وقتی پدر هامون زنده بودند ،یه بار اون
جا دعوت شده بودیم ولی من همون موقع هم از شون خوشم نمی اومد و نرفته
بودم .عمه و خانوم که مشتتخص بود از قبل با نیکا در این باره صتتحبت کرده
بودند ،موافقت کردند و آدالن بدون حتی یک نگاه به من رفت و برای شام هم
نموند.
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توی آینه ی وسط پاگرد پله ها به صورتم خیره شده بودم و به اتفاقات هفته های
اخیر فکر می کردم .پیام یک راستتت به اتاقش رفته بود و من به خاطر اون هم
ناراحت بودم .صورت عمه توی آینه افتاد .به طرفش چرخیدم که گفت:
 چرا نخوابیدی؟من قیافه ی خوبی ندارم .چرا بابا به خاطر زنی شبیه من خ*ی*ا*ن*ت کرد؟عمه که از سوال من جا خورده بود ،بعد از مکث کوتاهی گفت:
 تو به مادرت نرفتی ...به عمه ات رفتی ...خواهر من.کدوم خواهر؟مربوط به سال ها پیشه.به یاد حرف حامد درباره ی پدرش افتادم.
همونی که کبیری...شب به خیر!□
ساعت از یک شب گذ شته بود و توی تاریکی روی تخت دراز ک شیده بودم.
مرخصی پیام سه روز بود و چند روزی می شد که برگشته بود .از سر لجبازی
با عمه ،ستتربازی رو تحمل می کرد وگرنه آشتتناهای زیادی داشتتتیم که پیام رو
هم م ثل آر مان م عاف کنیم .حتی مو بایلش هم همراهش نبود؛ که حدا قل
باهاش در ارتباط باش تیم .بالش رو زیر شتتکمم گذاشتتتم و دستتتم رو از لبه ی
تخت آو یزون کردم .نگران بودم که تو فروش خونه باغ کاله ستترم بره؛ یا همون
ستترمایه ای که دارم رو هم ،به خاطر استتتخر از دستتت بدم .گوش تیم روی میز
شروع کرد به چراغ زدن و قیژ قیژ کردن .شب ها سایلنتش می کردم .بی توجه
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سرم رو برگردوندم که دوباره زنگ خورد .بلند شدم و شماره ی آدالن رو دیدم.
مردد بودم که جواب بدم یا نه! احستتاستتم گفت «جواب بده!» که من دکمه ی
ریجکت رو زدم و دوباره دراز ک شیدم .گوشی دوباره زنگ خورد .چند روز بود
که هیچ خبری ازش نداشتتتم .با خودم گفتم شتتتا ید می خواد با من رابطه ای
دا شته با شه .ولی برای چی من؟ به هر حال مجبورم قلبش رو ب شکنم! خندیدم
و جواب دادم:
 بله؟چرا ریجکت کردی؟ساعت یک نصفه شبه!آدم یا خوابه یا جواب می ده.یا حوصله نداره جواب بده!تو اولین نفری هستی که جر ت کرده من رو ریجکت کنه.حاال می خوای مدال شجاعت بهم بدی؟و از حرف خودم خندیدم .نخندید و جواب داد:
 این رو گفتم که آخرین بارت باشه. مرسی که اطالع دادی! شب به خیر.خواستم قطع کنم که سریع گفت:
 چرا مثل بچه ها می مونی؟ چند سالت بود؟سن من مهم نیست .کارت رو بگو؟ریز ریز خندید و گفت:
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 نصفه شب چه کاری می تونم داشته باشم؟ع صبانی شدم و قطع کردم ولی یه ق سمت شیطانی از وجودم بدش نمی اومد
که دوباره زنگ بزنه.
 Smsداد:
 کارت دارم.بالفاصله زنگ زد .جواب دادم:
 می شنوم.تو که قطع کردی .چرا خاموش نکردی؟چرا خاموش می کردم؟!همیشه فقط وقتی باهات کار داشتند ،بهت زنگ زدند؟...من حالم خوب نیست!خواستم بگم «برو دکتر» ولی لحنش خیلی مظلومانه بود.
چه کاری از دست من برمیاد؟!حاضر شو بریم دور بزنیم!جانم! دو تا شاخ سه وجبی روی سرم سبز شد و موندم که چی جوابش رو بدم.
این پیش خودش چی فکر کرده بود! فکر می کرد من کیم! یادم افتاد که این آدم
خیلی اهل توهمه .جمله هام رو رسمی کردم:
 این وقت شب؟ چه طور فکر کردید من ممکنه قبول کنم.من که خفاش شب نیستم .مثال فامیلیم.-چرا به من زنگ زدید؟
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صداش کمی تلخ تر شد و گفت:
 به کی زنگ می زدم؟توی دلم گفتم «به هر کی قبال زنگ می زدی» و بلند گفتم:
 به دوست دخترت!خواستتتم با این جمله یاد آوری کنم که کارش فراتر از رابطه ی عموی شتتوهر
خواهر ناتنی بود.
نمی خواستم بیدارشون کنم.خودش هم پن هان نمی کرد که بیش تر از یه نفر دور و برش هستتتت .از این
واضح تر نمی تونست بگه «بیدار کردن تو مهم نیست».
خندیدم و گفتم:
 خدا بزرگه .ایشاا ...شفا پیدا می کنید.من جدی حرف می زنم.زنگ بزنید اور انس.جلوی در عمارت پارک کردم.قطع کرد .هر کس دیگه ای به جز اون بود ،من تا االن بیرون بودم که ببینم چرا
حالش بده .گوشتتی رو روی میز گذاشتتتم و لباس پوشتتیدم .باید تکلیفش رو
روشتتن می کردم .باید دلیل این رفتارش رو می پرستیدم .خوشتتبختانه کد قفل
امنیتی رو همه ی افراد خونه می دونستتتند .همون جایی که گفته بود پارک کرده
بود .سوار شدم .سرش رو از روی فرمون بلند کرد و با دل خوری نگاهم کرد:
 -مجبور شدی .نه؟
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حاال که این جام.خواست روشن کنه که گفتم:
 نه .جایی نمی ریم .مشکلت چیه؟در کمال تعجب گفت:
 مشکلی ندارم .می خواستم ببینمت.معنی این رفتار ها چیه؟...اگر فکر می کنی من ازت خوشم اومده ،پس بذار...دستش رو بلند کرد که دیگه ادامه ندم.
آدم هایی که خود شون درگیر م شکالت ه ستند ،بهتر می تونند بقیه رو درککنند.
تو که چیزی به من نمیگی که بخوام درکت کنم.و منتظر نگاهش کردم.
 خودم هم نمی دونم چرا می خوام ببینمت .مشکلم دقیقا همینه.دوباره به چشتتم هام خیره شتتد .این حرف ها بوی درد ستتر می داد و من نمی
خوا ستم روش بهم باز ب شه .این آدم با روش زندگی ای که انتخاب کرده بود به
چه درد من می خورد .نمی خواستم یکی از زن های حرم سراش! باشم .خیلی
جدی گفتم:
 من متوجه منظورتون ن شدم .شما هم ا صال این جا نبودید!  .Okبرید خونه،استراحت کنید.
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ستتریع پیاده شتتدم که چیزی من رو از حرف هام منصتترف نکنه .اون شتتب تا
صبح بیدار بودم.
□
پشتتت فرمون پراید نشتتستتته بودم و جاده های ستتنگالخی رو طی می کردم.
همایون هم کنارم ن ش سته بود و آدرس می داد .دیروز باهاش تماس گرفته بودم
که اگر کار خاصتی قراره شتتروع کنند ،خبرم کنه .اما گفت همه چیز طبق روند
قبله .امروز می تونم برم که من رو با نمایندگی های تجهیزات مختلز و افرادی
که توی انتخاب ملک و ساخت و ساز دستی دارند ،آشنا کنه.
این سومین جایی بود که امروز می رفتیم و کیفم از شماره و کارت و کاتالوگ
پر شتده بود .ماشتین رو پارک کردم و در عقب رو برای دختر همایون که شش
ساله بود باز کردم و گفتم:
 بیا پایین حدیثه!خاله مردم این قدر تکون تکون خوردم.و ادای قر دادن درآورد و خندید .همایون اخم کوچیکی کرد:
 خاله رو اذیت نکن.دست حدیثه رو گرفتم و گفتم:
 راست میگه دیگه! این پراید من همین طوری داغونه چه برسه تو این جاده.همایون :ماشین من هم توی این جاده همین طوره.
حدیثه :نه خیر .نیست.
من :آبروی شما هم جلوی دوست هاتون رفت.
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همایون :آبرو که به ماشین نیست .من سادگی رو دوست دارم.
توی دلم گفتم «نه ستتادگی خراب» .وارد گارا بزرگی شتتدیم و مردی با دیدن
همایون جلو اومد و احوال پرسی کرد و با اشاره به من گفت:
 خانومتون هستند؟من جا خوردم و همایون با خنده گفت:
 از همکارها هستتتند .قصتتد دارند یه مزرعه ی ماهی همین اطراف تاستتیسکنند.
مرد بی اعتماد نگاهم کرد .عالوه بر این که زن بودم ،خیلی هم جوون بودم و
به اون مرد حق می دادم که باور نکنه.
حدیثه آهسته گفت:
 آقاهه نمی دونه مامانم مرده!موهاش رو ناز کردم و گفتم:
 رفته پیش خدا.توی دلم به حرف خودم خندیدم .گفت:
 نه خیر .مرده!به دفتر اون مرد که فامیلیش محستتنی بود رفتیم و درباره ی قی مت تجهیزات
انتقال آب و برج های هوادهی صتتحبت کردیم؛ که تمام مدت طرف صتتحبت
محستتنی ،همایون بود و تقری با حتی به من نگاه هم نمی کرد .زود تر از دفتر
خارج شتتدم که حدیثه با من اومد و دستتتم رو گرفت .حس خوبی بهم دستتت
داد .چون مادر ندا شت ناخودآگاه باهاش هم زاد پنداری می کردم .لبخند زدم
و گفتم:
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 چرا امروز نرفتی مهد؟می خواستم علی رو اذیت کنم.علی کیه؟بابام دیگه.تعجب کردم و گفتم:
 چرا به بابات میگی «علی»  .گ*ن*ا*ه نداره؟به این فکر کردم که من همه ی عمر حسرت از ته دل «بابا» گفتن رو دلم بود.
چه طور اون من رو اذیت کنه؟اون که تو رو اذیت نمی کنه .تو فکر می کنی.نه خیر! همش من رو میبره خونه ی مادر جون .من نمی خوام.بلندش کردم که از روی جوب بپره و همایون رو دیدم که از دور میاد.
خب مودبانه بهش بگو.مادرجون گفته من رو نگه می داره تا بزرگ شم .من علی رو می خوام.همایون نزدیک شده بود و چیزی نگفتم .سوار شدیم و به طرف مزرعه رفتیم،
توی راه از آی نه به حدی ثه نگاه کردم که اخم کرده بود .دلم گرفت .قبال فکر می
کردم اگر توی پرورشتتگاه بزرگ می شتتدم ،بهتر بود .اما االن نه! یه پدر نصتتفه
نیمه داشتتتن هم بهتر از هیچی بود .یهو حدیثه ستترش رو از بین صتتندلی ها
بیرون آورد و گفت:
 من بستنی می خوام.همایون :این جاها که مغازه نیست.
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حدیثه :من بستنی.
همایون کمی بلند تر گفت:
 بعدا.من :بذارید یه کم بگردیم .شاید یه چیزی بود.
همایون :نیست.
حدیثه :من بستنی می خوام.
و به شونه ی همایون مشت زد و جیغ کشید .همایون عصبی گفت:
 بشین سر جات .مگه نمی بینی مغازه نیست.من :شاید توی فرعی ها باشه.
پیچیدم توی راهی که از جاده جدا می شد .همایون جدی گفت:
 نه خانم .مسیرتون رو برید.به حدیثه که حاال گریه می کرد نگاه کردم .دلم خیلی سوخته بود .گفتم:
 عجله ای که نداریم...همایون با اخم نگاهم کرد .دنده عقب گرفتم و به مستتیر ادامه دادم .صتتدای
گریه ی آروم حدیثه می اومد و روی اعصابم بود ولی نمی تونستم دخالت کنم.
موقع پیاده شدنشون وقتی با همایون تنها شدم گقتم:
 باید بیشتر هواش رو داشته باشید که کمبود مادر رو حس نکنه.ناراحت نگاهم کرد و گفت:
 همه ی زندگیم رو تعطیل کردم .دیگه چی کار کنم؟جلوی زبونم او مد که بگم «خونه مادربزرگش نبرش» ولی نگفتم ،دلم نمی
خوا ست ف ضولی کرده با شم .وقت برگ شت ،همایون به زور حدیثه رو ازم جدا
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کرد .که یادم انداخت ،من وقتی بچه بودم دنبال کسی گریه نمی کردم .در واقع
حس وابستگی نداشتم .هنوز هم ندارم.
□
نیکا و فرشتتید درگیر کارهای جشتتن بودند .من هم درگیر حستتاب و کتاب و
برنامه ریزی برای پرو ه ای که قرار بود شروع کنم .حتی با عده ای از بچه های
دانشتتگاه و استتاتید رشتته ام ،درباره ی این کار صتتحبت کرده بودم و مشتتورت
گرفته بودم .اون شب نیکا از همی شه دیرتر به خونه اومد و من که بی خوابی به
ستترم زده بود ،جلوی تلوزیون بودم و خانم هم بر عکس همیشتتته که زود می
خوابید ،در حال مطالعه بود .وقتی نیکا وارد شد سریع به طرفش رفت و گفت:
 عز یزم .دیر کردی.مامان! پدرم در اومد تا نوبت گرفتم. ورنالش کو؟نی کا ورنال رو از کیز لپ تاپش بیرون آورد و روی میز گذاشتتتت و خودش
روی کاناپه لم داد .تا چشمش به من افتاد برق زد و گفت:
 ناری بیا.و با دستتت اشتتاره کرد که ستتریع تر .بلند شتتدم و به طرفش رفتم .روی کاناپه
کنارش نشستم و گفتم:
 لباس عروسه؟ -آره؟
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به طرح هایی که توی دستتت خانم ورق می خورد خیره شتتدم و تمام مدت به
این فکر کردم که اگر من بودم کدوم رو انتخاب می کردم .بعد به این نتی جه
رسیدم که «کی میاد من رو بگیره؟!»
خانوم روی یکی از عکس ها م کث کرد .به نظر من هم واق عا عالی بود .با
هیجان انگشتم رو روی عکس گذاشتم و گفتم:
 خیلی قشنگه! مخصوصا اگر با سفید شیری باشه که به رنگ قهوه ای چشم وموهات می یاد.
نیکا خندید و گفت:
 اتفاقا یکی از سه تا انتخاب من همین بود.خانم ابرو باال انداخت و ورق زد و گفت:
 نه! اون خوب نیست.حس کردم نبا ید این لحظه های شتتیرین رو از مادر و دختر بگیرم .با گفتن
«همه شون قشنگند» بلند شدم که به اتاقم برم .نیکا دستم رو گرفت و گفت:
 تو با دکتر حرفت شده؟من؟! نه! چه طور مگه؟فرشید می گفت ،انگار ازت دل خوره.به این آدالن می گفتی باالی چشمت ابرو ،بهش بر می خورد.
بابت چی؟نمی دونم .بهش نگفته بودی میری شمال؟سه روز بود که از شمال برگشته بودم و خبری از آدالن نبود .گفتم:
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 برای چی با ید می گفتم؟ از کی تا حاال من برنامه هام رو با اون هماهنگمی کنم؟
اون چرا انتظار داشت تو بهش بگی؟هر دو مشکوک نگاهم می کردند سعی کردم ذهنشون رو منحرف کنم:
 شاید چون معرف من بوده .شاید می خواسته چیزی به همایون بدم.خانوم یکی از عکس ها رو باال آورد و به نیکا گفت:
 این چه طوره؟واضتتح بود که برای دور کردن من این رو گفت .به اتاقم رفتم .می دونستتتم
شمال رفتن من بهانه بود و آدالن به خاطر اون شب از من ناراحت بود .شاید
انتظار داشت ب*غ*لش کنم و به خاطر مشکل خیالیش دلداریش بدم!
صبح فردا بعد از کلی کشمکش ذهنی خودم رو راضی کردم که با آدالن تماس
بگیرم .باالخره واسطه ی رفتن من به مزرعه اون بود و باید به اون هم اطالع می
دادم .اما بعد از چند تا بوق ،ریجکت کرد .به خودم فحش دادم که دیگه به این
آدم رو ندم.
چند ساعت بعد خودش تماس گرفت و با لحن طلبکارانه گفت:
 چی کار داشتی؟…-
زود باش .کار دارم.خودم رو جمع و جور کردم و گفتم:
 -نیکا می گفت ،از دست من دلخورید!

قبل از شروع

117

تو کی هستی که من به تو فکر کنم یا از دستت دل خور باشم؟!ناراحت شدم و به خودم لعنت فرستادم که بهش زنگ زده بودم .اما کم نیاوردم
و گفتم:
 - ok.پس خیالم راحت شد .خداحافظ.
همین؟پس چی؟چرا به من نگفتی ،میری شمال؟نفسم رو با صدا بیرون دادم و سعی کردم خون سرد باشم:
 چه لزومی داشت؟ فکر می کردم آقای همایون بهت گفته.حتی زنگ نزدی حالم رو بپرسی .خوبه بهت گفته بودم حالم بده!...خودت بخشی از قضیه ای .باید حلش کنیم!...جلسه دارم .عصر میام دنبالت.قطع کرد و  smsداد:
 4:30.با خودم گفتم «چه قدر زود پسرخاله می شه» .نه به اون برخورد تند ،نه به این
«میام دنبالت!» باید می دیدمش و این موش و گربه بازی ها رو تموم می کردم.
□
وقتی توی ما شینش ن ش ستم و به چ شم های غمگینش نگاه کردم ،فهمیدم که
نبا ید می اومدم .کارم اشتتتباه بود که این جر یان رو کش دادم .البته از خودم
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مطمئن بودم .من آدمی نبودم که به ک سی واب سته شم؛ یا روی هیچ مردی بیش
تر از یه دوستی معمولی حساب کنم.
ماشتتین رو حرکت داد و هنوز هم ناراحت بود .حتی حس می کردم این جا
بودنش از روی اجباره ،که نمی تونستم درکش کنم .پشت چراغ قرمز ،به طرفم
برگشت و خیلی سریع اخم هاش باز شد و گفت:
 خوشت اومد؟به مانتو یی که خودش خریده بود و االن تن من بود ،نگاه کرد.
ممنون! به جز اونی که خراب شد ،مانتوی سفید نداشتم.دیدی گفتم سفید دوست داری؟و با انگشتتت یقه ی پیراهن جذب ستتفیدش رو گرفت و تکون داد و ستترفه ی
الکی کرد .خندیدم که اون هم خندید و تکه ای از موهاش رو از روی پیشتتونی
کنار زد و حرکت کرد.
 کجا میریم؟ نمی دونم! کافی شاپی ،جایی. من حوصله ندارم یه جا بشینم. نکنه می خوای ببرمت شهر بازی؟!نیم ستتاعت بعد توی پارک قدم می زدیم و پاپ کورن می خوردیم .به عنوان یه
دوستتت معمولی زیاد هم بد نبود .اگر لوس بازی ها و «این رو نمی خورم» و
«اون جا نمی شینم» و «این جوری راه نرو» هاش رو کنار می ذاشت!
-خوب شد با کت و شلوار نیومدم.
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به جین سورمه ایش نگاه کردم و گفتم:
 آره! اون طوری فکر می کردند بابای منی.با اخم مصنوعی برگشت و گفت:
 من همش سی و پنج سالمه!کمه؟ آرمان تو بیست و سه سالگی ازدواج کرد.-شوخی می کنی؟ می ترسید قحطی بشه؟

ُ
با یادآوری اون روزها و دعوا های بابا و آرمان حالم گرفته شتتد و ذرتی رو که

برداشته بودم ،به بسته برگردوندم.
چی شد؟بریم یه چیزی سوار بشیم.تو برو ...من آبرو دارم .یه وقت یکی از کارمندهام ممکنه من رو ببینه.با این سر و وضع نمی شناسنت.و ناخودآگاه دستش رو از مچ کشیدم و گفتم:
 بیا! من تنها نمیرم. عمرا!پنج دقیقه ی بعد توی ترن نشتتستتته بودیم و آدالن مثل کارآگاه ها عینک آفتابی
زده بود و حالت موهاش رو عوض کرده بود؛ که شناسایی نشه...
نصز بازی ها رو سوار شدیم و اون حالت اجبار توی صورتش جای خودش
مکت رو به روی استتتخر ،نشتتستتتیم و به فواره ها
رو به آرامش داده بود .روی نی ِ

خیره شتتدیم .یاد اون روز افتادم که بابا می خواستتت فواره های استتتخر رو کار
بذاره .باالی سر ِ کارگرها ایستاده بود و دستور می داد .من و نیکا و پیام از پشت
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کز استتتخر که قرار بود تمیز بشتتند.
هولش دادیم .افتاد وستتط ل*ج*ن های ِ
ستتریع در رفتیم .همیشتته ز یاد دعوا نمی کرد؛ ولی اون روز خیلی عصتتبانی

دنبالمون دو ید .گوش نیکا و پیام رو حسابی پیچوند؛ که اشکشون در اومد اما
وقتی به من رستت ید ،فقط اخم کرد و چیزی نگفت .اون روز خیلی احستتتاس
خوبی داشتم و فکر می کردم یه فرق مهم با بقیه دارم.
با دست آدالن که جلوی صورتم تکون می خورد ،به خودم اومدم و گفتم:
 چیه؟کجایی؟همین جا!و از اون که کامال به من چسبیده بود و دست چپش دور شونه هام بود ،فاصله
گرفتم .خودش هم کنار کشید و گفت:
 تو چرا یهو رسمی میشی؟ رسمی نمیشم .فاصله ی دوستی رو رعایت می کنم. ولی من دیدم تو با پیام شوخی های ناجور می کنی.خندیدم و گفتم:
 من و پیام با هم بزرگ شدیم .ولی تو دوست منی.و تاکید کردم:
 دوست معمولی!اخم کرد .از روی نیمکت بلند شتتد و دستتت هاش رو توی جیبش گذاشتتت.
همون لحظه صدای دادی از دور شنیدم و د ستی روی شونه ام ن ش ست .به
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پشتتت نیمکت نگاه کردیم و یه خانم چادری رو با یه ستترباز ستتبزپوش دیدیم.
زیر لب گفتم:
 لعنت!به طرف آدالن که با بهت نگاه می کرد ،برگشتتتم .واقعا درکش می کردم .اگر
کستی این اطراف یا هر جایی که ممکن بود ما رو ببرند ،اون رو می شتتناخت،
با عث آبروریزی بزرگی بود .درز این خبر که دکتر آدالن فاخ ته ،صتتتا حب
فرو شگاه های زنجیره ای فاخته که اجنا سش توی هر خونه ای پیدا می شد ،با
دختری شبیه من ،توی یه پارک درجه ی سه ،سوار ون ارشاد بشه ...یه افت ضاح
بزرگ بود .باز تابستون رسید و خفت کردن شروع شد.
زن به حرف اومد:
 این چه سر و وضعیه؟به خودم نگاه کردم .مانتوی سفید و جین سرمه ای و طبق عادت آستین هام رو
تا زده بودم .آرایش معمولی داشتم .موهام کمی روی صورتم بود .سریع خودم
رو مظلوم کردم و گفتم:
 ببخشید! االن به مامانم میگم برام لباس بیاره.پس قبال هم گرفتنت! با این آقا چه نسبتی داری؟با کی؟به آدالن که با خون سرد ِی ظاهری ایستاده بود ،نگاه کردم و گفتم:

 من اومدم ،این جا بود.سرباز به حرف اومد:
 -کنارت نشسته بود.
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آدالن عینکش رو درآورد و یوسز وار گفت:
 دیدید که داشتم می رفتم.تو دلم گفتم « دهنت سرو یس» و به طرف زن برگشتم:
 ببخشید! مامانم من رو می کشه.با ما میای ،تعهد میدی .بلند شو...بازوم رو ک شید .کیفم رو بردا شتم و بدون نگاه به آدالن به طرف چند نفر دیگه
که لباس هایی تو چشم تر از من پوشیده بودند ،رفتم.
ناراحت بودم .اگر حتی یک در صد براش اهمیت دا شتم ،این قدر راحت کنار
نمی کشید .دلیل این رفتارهای متناقضش رو نمی دونستم .صدای جیغ جیغ و
گریه و التماس های الکی توی سرم می پیچید .اعصابم واقعا داغون شده بود.
حتی ستتعی نکرد با پول مشتتکل رو حل کنه .به خروجی پارک نزدیک شتتده
بودیم .به خیابون و اطراف دقت کردم .کیفم رو محکم گرفتم و خدا رو شتتکر
کردم که کفشته پاشتنه دار نپوشتیدم .تا سته شتمردم و به طرف خیابون دو یدم.
صدای قیل و قال زن ها و داد سربازی که دنبالم می دو ید ،بلند شد .به شلوغی
خیابون زدم .صتتدای بوق و داد راننده ها رو می شتتنیدم .ستترباز همچنان می
دو ید .ولی مطمئن بودم که زیاد ادامه نمیده .دنبال قاتل و دزد که نبود .از وسط
بلوار پریدم و صدای سوت دو تا پسر که توی پیاده رو تشو یقم می کردند ،بلند
شد .صدای ترمز یه سمند که ال ستیک هاش روی آ سفالت ک شیده شد ،به
گوشتتم خورد و بعد بوق ماشتتین های عقبی .حالم بد بود و فقط می دو یدم.
ح ضور سرباز رو حس نمی کردم اما می دو یدم .به عقب برگ شتم .به جز نگاه
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های عصبانی چند راننده و خنده و تعجب آدم های اطراف  ،چیزی نبود .نفسم
باال نمی اومد و حس می کردم پاهام جدا شتتده .وارد فرعی شتتدم و در بستتت
گرفتم .به صندلی تکیه دادم .به این تخلیه ی انر ی نیاز دا شتم تا مغزم منفجر
ن شه .گو شیم زنگ خورد و شماره ی آدالن افتاد .جواب ندادم .دیگه به عنوان
دوستتت معمولی هم قبولش نداشتتتم .اگر حتی پستتر های دانشتتگاه همراهم
بودند ،یه واکنشی نشون می دادند.
نیم ساعت بعد توی عمارت بودم؛ که نیکا تماس گرفت و با نگرانی گفت:
 کجایی؟خونه!بلند خندید و بریده بریده گفت:
 فکر کردم این دفعه دیگه گرفتنت.خندیدم و چیزی نگفتم.
با دکتر بودی؟  ...خیلی نگرانت بود.پوزخند زدم و گفتم:
 چی بهش گفتی؟گفتم نگران خودت باش .ناری تا حاال سه بار پیچونده ،باز هم می تونه!دعا کن فرشید به عموش نرفته باشه ...مثل دختر مدرسه ای ها رفتار کرد.چه طور مگه؟بی خیال!5
توی ماشین نشسته بودم و مردد بودم که برم یا نه!
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نگاهی به تابلوی «آ انس مستکن کبیری» انداختم و با خودم گفتم «بالخره که
چی؟»
پیاده شدم و هنوز در رو نب سته بودم که یادم افتاد با خود حامد تماس نگرفتم؛
که ببینم هستتت یا نه .شتتماره اش رو گرفتم و منتظر شتتدم .بعد از دو تا بوق
جواب داد و وقتی فهمید جلوی در هستم ،خودش به استقبالم اومد .ماشین رو
قفل کردم و جلوی در بهش رستت یدم .با هم وارد شتتتدیم .یک جفت چشتتم
خ شمگین! به طرفمون برگ شت .هول کردم و سریع گفتم « سالم» که فقط سر
تکون داد .به حامد گفتم:
 ناراحت شد؟نمی دونم .به من گفته بود زیاد به تو نزدیک نشم.وای .من نمی خواستم ،برات دردسر درست کنم.کسی حق نداره تو زندگی من دخالت کنه.کاش نمی اومدم.اتفاقی افتاده؟نه .اومدم درباره ی فروش ملک صحبت کنم.به این زودی؟من تا پولی دستم نباشه ،کاری نمی تونم بکنم.پرورش ماهی که این همه سرمایه نمی خواد؟من چیز دیگه ای ندارم.توی فکر رفت و به میز زل زد .بعد از چند ثانیه گفت:
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 پس تصمیمت قطعیه!تو چه قیمتی پیشنهاد میدی؟من قیمت پایه رو دو میلیارد می ذارم که با تخفیز ضرر نکنی.به نظرت تا کی ممکنه فروش بره؟پول زیادیه .زمینت فقط به درد مجتمع می خوره .طول می کشه.ته دلم ناراحت شدم .دلم نمی خواست و یال رو خراب کنند.
ناراحت شدی؟نه.یک ستاعت صتحبت کردیم و قرار شتد با من تماس بگیره .پشتت ترافیک گیر
کرده بودم و چون رانندگیم تعریفی نداشتتتت ،تمام تمرکزم روی ماشتتین ها و
خیابون بود؛ که توی این هیری و یری ،تصتتادف نکنم .گوش تیم برای nامین بار
زنگ خورد و باز هم شتتماره ی آدالن افتاد .برای nامین بار  smsاومد؛ که من
شرایط خوندنش رو نداشتم و تمام حواسم به رانندگی بود .از ترافیک «چمران»
خارج شتتدم و ماش تین رو گرفتم ب*غ*ل ،منتظر شتتدم تا زنگ بزنه 10 .دقیقه
گذشت .خواستم حرکت کنم که زنگ خورد .جواب دادم و بدون سالم گفتم:
 چی می خوای؟عصبانی گفت:
 این چه طرز حرف زدنه؟!اونی که باید عصبانی باشه منم!سه روزه جواب من رو نمیدی .چرا؟-یعنی تو نمی دونی «چرا».
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...با اون حرکت سوپر قهرمانانه ات  ،چه جوری روت شده زنگ بزنی؟نکنه انتظار داشتی باهاشون برم کالنتری؟!از تو انتظار هیچی نمیشه داشت.می خواستی خودت رو با آرایش خفه نکنی!...با مردمی که در حد دربون خونه ام نیستتتند ،درگیر بشتتم .به خاطر چی؟ بهخاطر تو؟
من خودم می دون ستم برای من خیلی زیادیه ،الزم نبود هی به روم بیاره .دوباره
عصبی شده بودم .کنترل خودم رو نداشتم .می ترسیدم کم کم دیوونه بشم.
به خاطر من نه ،به خاطر خودت .به خاطر این که مثل دختر بچه ها ن شا شیبه هیکلت جلوی دو نفر آدم.
سکوت کرده بود .واضح بود که شوکه شده .خودم هم جا خورده بودم .بعد از
وقفه ی چند ثانیه ای گفت:
 خیلی بی ادبی!چیه؟ این قدر همه قربون صدقه ات رفتند که واقعیت خودت رو نمی بینی.متاسفم که حتی باهات هم کالم شدم.منم متاسفم که رفتار مردها بیش تر از ظاهر و پولشون برام مهمه!به ثانیه نک شید که قطع کرد .گو شی رو روی صندلی ب*غ*ل انداختم و سرم
رو روی فرمون گذاشتتتم .بغض عجیبی توی گلوم گیر کرده بود .اما من خیلی
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وقت بود که به خودم قول داده بودم ،گریه نکنم .فکر می کرد کیه؟ فکر می کرد
برای من مهمه؟! من سخت تر از این ها رو تحمل کرده بودم.
□
از دیروز که دعوا کرده بودم حالم گرفته بود .امیدوار بودم ان قدر آدم باشتته که
کسی رو وارد جریان نکنه .صبح پریود شده بودم و االن که نزدیک ظهر بود ،یه
کنار استتتخر ،تکون می خوردم .آهنگ «یاور
تاب ِ
مستتکن خورده بودم و روی ِ

همیشتته مومن» داریوش رو گوش می دادم؛ که دیدم فاطمه روی تراس غربی
برام دست تکون میده .هندزفری رو از گوشم در آوردم و شنیدم که میگه:
 نارینه جان! بیا این جا.به طرف ایوان رفتم و رو به تراس ایستادم .از نرده ها خم شد و گفت:
 عمه خانم کارت داره .توی اتاقش منتظره.مرسی .االن میرم.اجازه ی ورود گرفتم .وقتی روی کاناپه ی اتاقش نشستم ،مونده بودم که درباره
ی دعوا شنیده یا گ شت ارشاد .چیزی نگفتم که سوتی ندم .بعد از چند لحظه
خیلی مختصر گفت:
 کبیری با من تماس گرفت.همین جمله کافی بود که تا آخر خط رو بخونم .خیلی خون سرد گفتم:
 خودم می خواستم بهتون بگم.چه چیزی رو بگی؟همون چیزی که کالغ ها زحمتش رو کشیدند.اخم کرد و گفت:
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 خودم بهش سپرده بودم....می خوای خونه باغ رو بفروشی؟بله!چرا؟پول الزم دارم.به خاطر چی؟یعنی نمی دونید!؟به هر حال ...تو حق فروش اون ملک رو نداری.با تعجب نگاهش کردم .چی می گفت!
یعنی چی که حق ندارم؟ اون ملک به نام منه.اون جا خونه ی ما بوده ...سال ها اون جا زندگی کردیم....کسی حق نداره اون جا رو بفروشه.اگر این قدر مهم بود .پس چرا ولش کردید.حتما دلیلی داشتیم.من تصمیمم رو گرفتم.حرفم رو تکرار نمی کنم!عصبانی شدم و بلند تر از معمول گفتم:
 -جدی! چیزی رو به نام من کردید که نمیشه فروخت .خیلی خوبه .آفرین!
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در باز شد .نیکا وارد شد و گفت:
 چی شده؟عصبی خندیدم و گفتم:
 هیچی! من رو مسخره کردید.نیکا به طرف عمه که با حرص به من نگاه می کرد ،برگشت و منتظر موند.
عمه رو به من گفت:
 چه قدر پول می خوای؟پس فکر می کرد ید به خاطر چی میرم شتتمال؟ فکر می کرد ید با چه پولیقراره مزرعه بزنم؟
بچه ها پولی که می خوای بهت میدن.داد زدم:
 پولی که خودم دارم رو از نیکا و آرمان بگیرم؟!حاال خانم هم وارد اتاق شتتده بود و با خشتتم نگاهمون می کرد .عمه دوباره به
حرف اومد:
 به آرمان میگم ازت بخره ...تو ل یاقت اون خونه رو نداری ...اون خونه یاجدادی ماست.
صدام هنوز هم بلند بود:
 پس چرا به نام من کردید؟عمه نگاهی به خانم انداخت که معنیش رو اون روز نفهمیدم.
نیکا سریع گفت:
 -من ازت می خرم .اصال سرمایه ی استخر ماهی از من ،کار از تو...
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با نفرت به جمع نگاه کردم و بیرون رفتم .این همه وقت اجازه داده بودند ،با
این فکر برم شمال و برگردم که قراره یه کاری برای خودم دست و پا کنم.
یه مانتو پو شیدم و سو یچ رو بردا شتم و رفتم پایین .عز یز از جاش بلند شد و
گفت:
 کجا میری مادر با این حال؟معلوم بود که صتتدامون رو شتتنیده .از بچگی هروقت اعصتتابم خرد بود ،می
اومدم پیشش .خیلی بیش تر از آشپز ِ خونه ،دوستش داشتم .گفتم:
 زود برمی گردم.دستم رو گرفت و به طرف اتاقش کشید و گفت:
 به ابوالفضل اگه بذارم این طوری رانندگی کنی.گوشه ی اتاقش نشسته بودم و دست هام رو دور زانوهام قفل کرده بودم .با یک
لیوان گل گاو زبون و نبات ،کنارم نشست .یاد کمر دردم افتادم و گفتم:
 عز یز مسکن نداری؟صبر کن یه چیزی پیدا کنم.رفت بیرون و بعد از چند دقی قه برگشتتتت .بستتته ی قرص رو به طرفم گرفت
وگفت:
 یکی بیش تر نخوری .این چیز ها بیش تر آدم رو مریض می ک نه .هموننباتت رو بخور.
قرص رو خوردم .یه جرعه از نبات داغ رو هم سر کشیدم و روی زمین خوابیدم.
سریع برام جا پهن کرد و بالش گذاشت .گفتم:
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 نمی خواد عز یز .همین جوری خوبه.اول تیر بود ولی من اح ساس سرما می کردم.
ولی ا صرار کرد و رفتم زیر پتوِ .
ساعت چهار عصر بود که با زنگ موبایلم بیدار شدم .یه لحظه توی تشخیص

زمان و مکان گیج شدم؛ اما زود به خودم اومدم و دکمه ی  callرو زدم و سالم
کردم .صدای حامد به گوشم خورد:
 سالم .خواب بودی؟ نه!آخه صدات گرفته.چیزی شده؟آره .بابا گفت زمین رو تو فایل های فروش نذارم!می دونم .عمه ام بهش گفته.چی کار کنم؟ مالک تو یی.کمی مکث کردم و گفتم:
 فعال دست نگه می دارم .شاید مجبور شم بدون اطالعشون بفروشم....پایه ای؟من همین طوری هم با پدرم درگیرم .چه برسه به این مخفی کاری بزرگ...درک می کنم .مهم نیست.هر تصمیمی گرفتی ،به من بگو .شاید بشه کاری کرد.ممنون.گرسنه بودم؛ ولی اشتهایی نداشتم .دوباره زیر پتو رفتم و چشم هام رو بستم.
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□
الدن بعد از نیم ساعت حرف زدن درباره ی این که خانواده اش اصرار دارند ،با
پسرخاله ش ازدواج کنه و خودش زیاد تمایل نداره ،گفت:
 تو بودی چی کار می کردی؟خندیدم و گفتم:
 با کله قبول می کردم .عز ی ِز من توی این قحطی پست ِتر خوب ،تو داری ناز میکنی؟

نه .ناز نمی کنم ،می ترسم.تو اگر نمی خوا ستیش نیم ساعت درباره اش حرف نمی زدی .اونم با ک سیکه مطمئنی مجابت می کنه.
خندید و گفت:
 یعنی میگی قبول کنم؟وقتی همه راضی هستند و پسر خوبیه ،چرا نه؟ همه که نباید عاشق باشند.لیدا هم همین رو میگه. Okصبر کن ببینم کی در می زنه.باشه.در بالکن رو باز کردم و وارد اتاق شدم .صدای در زدن وا ضح تر شد .کی بود
که این قدر مودب شده بود! در رو باز کردم و نیکا رو دیدم و یادم افتاد که چهار
روزه باهاش حرف نزدم و اصتتال ز یاد از اتاق بیرون نرفتم .حتی برای شتتتام و
نهار.
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الدن توی گوشم گفت:
 کی بود؟در رو باز کردم که بیاد داخل .به الدن گفتم:
 نیکاست .پس مشکل حل شد؟خودم هم به این نتیجه رسیده بودم.بعدا باهات تماس می گیرم ،ببینم چی کار کردی.وقتی قطع کردم نیکا پ شت میز ن ش سته بود و با لپ تاپم ور می رفت .روی میز
نشستم و گفتم:
 خب؟می شکنه!مگه من چند کیلو هستم؟شونه باال انداخت و گفت:
 کی بود؟الدن .داره شوهر می کنه.با کی؟پسرخاله اش.روی صندلی یه دور چرخ زد و گفت:
 االن مثال قهری؟!نه! مگه بچه ام.پس چرا این طوری رفتار می کنی؟-چه طوری؟
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ابرو باال انداخت و بلند شد ،رفت جلوی شیشه ی تراس:
 شونزده روز دیگه عروسی منه .یه وقت نگی زنده امُ ،مردم...خیلی ها میگن .یه نفر کم و زیادش تاثیری نداره.و پوزخند زدم .به طرفم برگشت و گفت:
 خیلی تلخ شتتتدی! یعنی پول این قدر مهمه؟ وقتی فهم یدی نمی تونی اونملک رو بفروشی ،خیلی رفتارت عوض شد!
 پول مهم نیستتت! چرا نمی فهمی؟! تنها چیزی که نمیشتته فروخت رو به ناممن کردند .یعنی به اندازه ی سگ در خونه هم برای بابات ارزش نداشتم.
نیکا که انتظار این لحن رو نداشت ،با ناراحتی گفت:
 فکر کردی چیزایی که به من رسیده رو می تونم حاال حاال ها بفروشم؟صداش رو بلند تر کرد و گفت:
 نه! این ثروت همش نمایشیه ،ثروت خونوادگیه .نمیشه فروخت .من هم فقطاز درآمد کارخونه و کارگاه یا سود سهام استفاده می کنم .تازه همون ها هم باید
از شصت تا فیلتر رد بشه و به کلی آدم جواب پس بدم .تو که می دونی صادقی
توی پول دادن چه قدر سختگیره.
چیزی نگفتم .دل خور بودم و این حرف ها حالیم نمی شد.
بعد از پنج دقیقه سکوت گفت:
 پاشو حاضر شو! من کلی کار دارم.چی کار؟-سفارش هام رسیده .نمی خوام دیزاین خونه رو بسپرم به کسی.
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فقط من و توایم؟فرشید هم هست .تا طرح بدیم و ناهار بخوریم ،کارگرها هم می رسند.چیزی نگفتم و حاضر شدم .بیست دقیقه ی بعد توی خونه بودیم و خوشبختانه
سی ستم سرمایی خوب کار می کرد .یه تونیک گشاد با ساپورت پوشیده بودم و
موهای بلندم رو دم ا سبی ب سته بودم .نیکا هم پیراهن مردونه یا سی و شلوارک
پوشتتیده بود .به تیپ خودمون نگاه انداختیم و خندیدیم .نمی دونستتتیم چی
بپوشیم که مناسب کار کردن باشه .نیکا به آشپزخونه اشاره کرد و گفت:
 خوب چیدم؟آره .ولی همه خاک گرفته.هفته ی آخر دوباره کارگر می گیرم.االن چی کار کنیم؟طرح بدیم تا فرشید کارگرهای شرکت رو بیاره.طرح رو بعدا میدیم .برو پرده ها رو بیار.ما که بلد نیستیم.چهارپایه دارید؟آره.من رفتم سراغ چهارپایه و ک شون ک شون تا پذیرایی آوردمش .نیکا هم پرده ها
رو آورد .پنجره خیلی بزرگ بود و من نمی دونستم از کجا شروع کنم .از عکس
پرده ای که انتخاب کرده بود ،فهمیدم که باید چه کار کنم .نیم ساعت گذشت
و با بدبختی پرده رو نصب کردم .گفتم:
 -خوب شد؟
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چند تا ایراد گرفت .درست کردم و دوباره گفتم:
 حاال خوبه؟نه .پز پایینش رو درست کن.حاال؟چین های حریر رو صاف کن.از الی حریر زیر واالن ،پورشتته ی فرشتتید رو دیدم که توی حیاط پارک شتتد.
گفتم:
 بدو .حاج آقاتون اومد.خندید و به طرف در ورود رفت .در رو باز کرد و گفت:
 وای!ستتریع بستتت و دو ید توی اتاق .دوباره نگاه کردم که آدالن رو نزدیک پله های
ورودی دیدم و بلند ،طوری که نیکا بشنوه ،گفتم:
 بهش گفته بودی ،من هم هستم! مگه نه؟نیکا با شلوار جین برگشت و گفت:
 به کی؟دکتر.شاید فرشید گفته .می خوای قایم شی؟کی می خواد قایم شه؟جمله ی آخر از فرشید بود .هر دو به طرفش برگشتیم و نیکا گفت:
 -هیچ کس.
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سریع به طرفش رفت و بازوش رو گرفت و با آدالن احوال پر سی کرد .من هم
از همون باال سالم کردم و برگشتم که چین های حریر رو درست کنم .صدای
فرشید اومد:
 نارینه جان! چرا تو رفتی باال .صبر کن تا دو ساعت دیگه کارگرها می رسند.من :سخت نیست.
نیکا :زود تر نمی شد .خیلی کار داریم.
آدالن :اول ناهار!
صتتدای جا به جا کردن ظرف و قاشتتق و چنگال توی فضتتا پیچید و من هنوز
سرگرم حریر بودم .کارم تموم شد و به نیکا گفتم:
 خوب شد؟نیکا :آره .عالیه .بیا پایین ،خسته شدی.
آدالن :نه! چین ها قرینه نیست.
حاال وا سه من متخ صص ن صب پرده شده .ا صال مگه با من قهر نبود ،این جا
چی کار می کرد .توجهی نکردم و پریدم پایین که دوباره گفت:
 نیکا جان! گوش های دوستت مشکل داره؟من :مشکل نداره! عرصه رو برای متخصصین باز گذاشتم.
من برم باالی چهارپایه؟!نه! میگیم پرده بیاد پایین برای دست ب*و*سی!خودم خنده ام گرفته بود و فرشید از خنده ی بی صدا سرخ شده بود .آدالن به
طرفش برگشت و اخم کرد.
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روی سرامیک ها روزنامه کشیدیم و وسایل رو چیدیم و مشغول خوردن شدیم.
حس کردم مردها از روی زمین نشستن معذب شدند .رو به فرشید گفتم:
 تا حاال پیک نیک نرفتید؟فرشید ،سریع منظورم رو گرفت و گفت:
 من که مشکلی ندارم.آدالن که کنارم نشسته بود گفت:
 من دارم! کاش روی میز می چیدیم.نیکا :پس صبر کنید .االن وسایل روی میز رو بر می داریم.
من :نه! کثیز می شه .اولین شام دو نفره رو باید روش بخورید!
نیکا لبخند زد و به فرشید خیره شد .توی دلم گفتم «اوووغ».
آدالن :پس تکلیز کمر من چی می شه؟
کت و شلوارت رو در می اوردی ،راحت بودی!می خوای چیزای دیگه رو هم در بیارم؟! تعارف نکن.تازه یادم افتاد که این جا خونه اش نیستتت ،که لباس دیگه ای داشتتته باشتته.
فرشید دوباره بی صدا می خندید؛ که این بار من بهش اخم کردم.
بعد از ناهار هر کسی یه گوشه ای نشسته بود که گفتم:
 بلند شید شروع کنیم؛ تا کارگر ها برسند.فرشید با ناباوری نگاهم کرد و آدالن گفت:
 یعنی چی؟-یعنی کز پذیرایی رو تمیز کنیم و مبل ها رو بچینیم.
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فرشید :طی بکشیم؟!
خندیدم و گفتم:
 اگه به اتوی لباست بر نمی خوره!آدالن :الزم نکرده .االن می رسند.
آقای ...دکتر! ...فکر می کنم شما اگر المپ اتاقتون هم بسوزه ،منتظر می شیدتا کارگر بیاد عوض کنه.
«خوب زندگی کردن» چه ایرادی داره؟این خوب زندگی کردن نیست ،بی عرضگیه!با عصبانیت گفت:
 بی عرضتتگی! تا حاال توی عمرت چند نفر رو دیدی که در عرض پنج ستتالسرمایه شون رو سه برابر کنند؟
انگشتش رو روی گیجگاهش گذاشت و گفت:
 من با این جا پول درم یارم و به خاطر راحتیم خرج می کنم .فکر می کنیثروتی که از پدر و مادرم بهم رسید چه قدر بود؟ در مقابل چیزی که االن دارم،
به حساب نمی اومد.
من به پول های شتتما کاری ندارم! ل*ذ*ت زندگی توی همین جز یاته .یه زننمی تونه تحمل کنه که شوهرش برای چیزهای کوچولو هم ،واب سته به دیگران
باشه.
به نیکا که نگران نگاهم می کرد گفتم:
 مگه نه؟نیکا شونه باال انداخت که عصبانی نگاهش کردم.
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آدالن :تو از ل*ذ*ت چی می فهمی؟ توی بهترین رستتتوران های ارو پا با
معروف ترین آدم ها ،غذا خوردی؟ بلیط بزرگترین کنستترت های آمری کا رو
گرفتی؟ تعطیال تت رو توی زی با ترین جز یره های یونان گذرو ندی؟ عج یب
ترین سازه های دنیا رو...
وسط حرفش پریدم و گفتم:
 تو بیش تر ،از گفتن این جم له ها به دیگران ل*ذ*ت می بری ،تا ان جامدادنشون.
...من با وجود این ه مه بدبختی ،ل*ذ*ت های ز یادی رو هم توی ز ندگیمداشتتم .اما شتک دارم تو حتی یک بار احستاس رضتایت و خوش حالی کرده
باشی.
با دل خوری و عصبانیت نگاهم کرد .رو به نیکا گفتم:
 میرم پرده های اتاق ها رو نصب کنم.جلوی ستته جفت چشتتم چهارپایه رو کشتتون کشتتون به اتاق بردم .توی اتاق
اح ساس های مت ضادی بهم د ست داد .هم حس می کردم خیلی شعار دادم.
هم خوش حال بودم که جوابی نداشت که بده.
اما بیش تر از همه ناراحت بودم .مخصتتوصتتا از لحظه ی آخری که نگاهم به
چشم هاش افتاد و حرص خوردنش رو دیدم.
پرده ی اتاق دوم رو هم نصتتب کردم و پایین اومدم که دورنماش رو ببینم .نیم
ستتاعتی می شتتد که کارگرها اومده بودند و مشتتغول تمیز کاری و جا به جایی
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بودند .حس کردم چین های سمت راست بی شتره .چهارپایه رو جا به جا کردم
و مشغول پخش کردن چین ها شدم .به این فکر می کردم که هیچ وقت ممکن
نیست برای خودم این کارها رو کنم .نه با اخالق و شرایطی که داشتم ،موقعیت
ازدواج برام پیش می اومد ،نه پولی داشتتتم که خونه ی م*س*تقلی برای خودم
بخرم .حتی توان رستتیدگی به خونه باغ رو هم نداشتتتم؛ که برم اون جا زندگی
کنم .البته تنها زندگی کردن توی همچین خونه ی بزرگی هم خطرناک بود ،هم
مستتخره .تمام پولی که تو حستتتابم بود به چهل میلیون هم نمی رستت ید .اگر
تمامش رو برای رهن خونه می دادم ،کاری نداشتتتم که خرج خودم رو بدم .تو
دلم گفتم «اگر نتونم ملک رو بفروشم ،دنبال کار می گردم».
خوبه!توی قاب در ای ستاده بود .کتش رو هم در آورده بود و د ست به سینه و شیطون
نگاهم می کرد .دوباره با پرده ور رفتم که بره .اما وارد اتاق شد و کنار چهارپایه
ایستاد:
 چرا موهات رو کوتاه تر نمی کنی؟خواستم بگم «به تو چه؟» ولی گفتم:
 منتظر اجازه ی شما بودم!ازش بعید نبود که بزنه زیر چهارپایه و صتتحنه ی رمانتیک درستتت کنه .پس
ستتریع پایین پریدم و مشتتغول جمع کردن وس تیله ها شتتدم .اما یهو دیدم روی
زمین نی ستم و دارم د ست و پا می زنم .نگاهش کردم که دیدم داره می خنده و
د ست هاش دور کمرمه .ا صال نمی دون ستم باید چی بگم .خیلی غیر منتظره
بود .خودم رو جمع کردم و گفتم:
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 چی کار می کنی؟با خنده گفت:
 می خوام ببینم چند کیلو یی که همش داری باال و پایین می پری!من رو بذار زمین دیوانه!نذارم چی کار می کنی؟داد می زنم .آبروت بره!چه قدر کالسیک...ولم کرد که نزدیک بود بیفتم و تازه به این باور رسیدم که خیلی ازش کوتاه ترم.
برگ شتم و با م شت توی شکمش زدم که خنده اش محو شد و با بهت نگاهم
کرد و گفت:
 چه بچه ی پر رو یی هستی!دفعه ی بعدی که یه جای دیگه ات خورد ،می فهمی پر رو یی چیه!در حالی که سعی می کرد خنده اش رو کنترل کنه گفت:
 باورم نمیشه با دختری که این قدر بی ادبه ،فامیلم.من رک هستتتم ،نه بی ادب! خطوط ادب رو نبا ید پدرهامون برامون تعیینکنند.
بعضی چیزها تو فطرت آدم هاست.همه چیز قراردادیه!و توی دلم گفتم «باز نارین رفت باالی منبر».
 -باز ناری رفت باالی منبر!
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با صدای نیکا به طرف در برگشتم .با اشاره به پرده گفتم:
 خوب شد؟آره .مرسی.وستتایل رو از روی زمین برداشتتتم و دنبال نیکا رفتم .آخرین لحظه حس کردم
که موهام از روی د ستش رد شد .برگ شتم و چ شم غره رفتم که فقط ابروش رو
باال انداخت و خرگوشی نگاه کرد.
6
گوشیم توی دستم و یبره رفت .شماره ی همایون بود که  smsداده بود:
 حدیثه میگه «خاله کجایی؟»خندیدم و نوشتم:
 به حدیثه بگید «نزدیک مزرعه ام».دیروز وقتی همایون تماس گرفت که برای هوادهی استخرها خبرم کنه ،چندبار
سر ِ زبونم اومد که بگم فعال ق ضیه منتفیه ولی نتون ستم بگم .به خ صوص که
گفت حدیثه هم نمیره مهد که من رو ببینه .همون دیروز می خواستتتم به آدالن
زنگ بزنم که مثل دفعه ی قبل نشتته .ولی با خودم گفتم چه ربطی به اون داره.
حتی شاید ت صور کنه که از عمد این بار بهش گفتم که من رو برسونه .بنابراین
با آ انس اومدم .پراید ممکن بود هر لحظه جوش بیاره و من تصمیم گرفته بودم
فعال توی جاده های طوالنی نرونم .وقتی دروازه رو دیدم از راننده تشتتکر کردم
و پیاده شدم .از دور برای حدیثه دست تکون دادم .دختر بانمکی بود که موهای
فر ریز داشتتت و مشتتخص بود که به مادرش رفته؛ نه به همایون .وقتی نزدیک
پله ها شدم به طرفم دو ید و با ذوق د ستم رو گرفت و سالم کرد .من هم ذوق
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کردم و از همون لبخندهای مخصوص زدم .سرم رو بلند کردم که دیدم همایون
به من خیره شده .سریع احوال پر سی کردم .با هم به طرف ساختمون رفتیم و
همایون گفت:
 فکر می کردم با آدالن میای!چه طور مگه؟آخه دیشب که باهاش حرف زدم گفت میاد!بهش گفتید؟نباید می گفتم؟نه .عیبی نداره .کار رو شروع کردید؟هنوز نه.کنار مهندس ها ایستتتادم و دقیق نگاه کردم .به هر حال تجربه ی خیلی جالبی
بود .پرسیدم:
 فکر می کردم آخر فصل تابستون هوادهی دارید!امسال هوا گرم تر بود .زود تر اکسیژن از دست دادند.تاثیری روی رشد داره؟زیاد نه .احتمال می ره توی فصتتل تابستتتون خیلی از شتتب ها مجبور بش تیماکسیژن تزریق کنیم.
همون طور که به دستگاه ها و تغییر رفتار ماهی ها دقت می کردم ،گفتم:
 یعنی گاهی الزمه که شب ها هم این جا باشید.-گاهی الزمه .شب ها هم دما پایین تره .هم فعالیت ماهی ها.
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خود من خیلی کم پیش میاد باشم .بچه ها زحمتش رو می کشند .تو
همایونِ :

هم باید چند نفر خبره رو برای همکاری دعوت کنی.

همکاری! کدوم کار! توی دلم غصه خوردم و چیزی نگفتم .تا یک ساعت بیش
تر طول نکش تید و همایون دعوت کرد که برای نهار بمونم و بعد خودش من رو
تا چالوس برستتونه .من هم از خدا خواستتته دستتت حدیثه رو گرفتم و به زمین
های اطراف که پر از درخت سیب بود رفتم .روی چمن ها نشستم .حدیثه هم
کنارم نشست و گفت:
 خاله .دلت برا من تنگ بود؟خندیدم و گفتم:
 معلومه که تنگ شده بود.دیروز همه ی هندونه ها رو روی مبل انداختم تا علی من رو بیاره!چی کار کردی؟هندونه ها رو از یخچال درآوردم...می دونم! چرا؟که من رو بیاره دیگه.مگه نمی خواست بیاره؟نچ نچ کرد و گفت:
 علی می گه آدم نباید به مردم عادت کنه!مگه تو به من عادت کردی؟-نه! اون همش دروغ می گه.
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این بچه فقط یه بار من رو دیده بود .باهاش صتتمیمی شتتتده بودم ولی بحث
عادت کردن یه چیز دیگه ست .گفتم:
 دعوات نکرد؟اون که همش من رو دعوا می کنه.آ ستینش رو باال ک شید و جای کبودی محو و کوچیکی روی بازوش رو ن شون
داد که جای انگشت بود .وقتی دیدم دلم ریش شد و گفتم:
 کتکت هم زد؟نه! انداختتم تو اتاق. خب چرا حر فاش رو گوش نمی کنی؟ چرا کار هایی که می گه رو ان جامنمیدی؟
مگه اون به حرف من گوش میده؟ هی من رو می بره خونه ی مادر جون.وقتی میره سر کار مجبوره تو رو یه جایی بذاره ...نمی شه تنها بمونی که.نه خیر نمیره سر کار!با تعجب نگاهش کردم و ترجیح دادم که بیش تر از این ستتوال نکنم .چون کم
کم داشت تبدیل به فضولی می شد.
حدیثه آروم گفت:
 مادر جون می خواد براش آستین باال بزنه.پخی زدم زیر خنده .هر حرفی رو که نباید جلوی بچه زد .اون هم کستتی مثل
حدیثه.
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غذای مف صلی سفارش داده بود و من تمام مدت م شغول پاک کردن سس از
دور دهن حدی ثه بودم و فکر کردن به این که احت ماال من هیچ و قت مادر
نمیشتتم .وقتی هم پیر بشتتم کس تی نیستتت که از من مراقبت کنه .نهار با وجود
حدیثه و شتتوخی های همایون ،خیلی چستتبید تا این که من گفتم باید برم و
حدیثه لج بازی رو شتتروع کرد .همایون از جیغ جیغ کردنش عصتتبی شتتد و
پرتش کرد بیرون .یه لیوان آب به همایون دادم و گفتم:
 بشینید! بچه ست دیگه .اقتضای سنشه.نه .شما متوجه نیستید .قبال هم این مشکل رو داشتم.متوجه نمیشم!دو سال پیش با یکی از همسایه ها صمیمی شده بود .مجبور شدم نقل مکانکنم.
من نمی دونستم .شاید تقصیر منه!نه .تقصتتیر شتتما نیستتت .فقط تعجب می کنم که چرا این قدر زود! اون بارارتباطش با اون خانم چند ماهی طول کشید.
نمی خوام دخالت کنم اما دختر شتتما توی ستتنی هستتت که احتیاج به یه زنداره که بهش وابسته بشه و ازش محبت بخواد .من خودم بدون مادر بزرگ شدم
و واقعا می تونم درک کنم!
می دونم .به همین خاطر میبرمش پیش مادرم ولی با اون هم ناسازگاره .حتیخیلی از...
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حرفش با ورود یکی از کارمند ها که استتمش «کریمی» بود قطع شتتد .کریمی
بازوهای حدی ثه رو گرفته بود و مثل موش آب کشتت یده روی هوا جوری نگه
داشته بود که به لباس هاش نخوره .با خنده گفت:
 بچه ها یه ماهی تپل گرفتند.نگاهم از حدیثه که لب برچیده بود ،به صورت ع صبانی همایون افتاد و قبل از
این که انفجار اتفاق بیفته گفتم:
 مهندس!به طرف من برگشت و ادامه دادم:
 خواهش می کنم!دست حدیثه رو که حاال روی زمین بود گرفتم و از کریمی پرسیدم:
 این جا جایی هست که بتونم بشورمش؟االن از سرایدار می پرسم.ستترایدار یه حموم کوچیک داشتتت .همین که آب گرم بود ،خوب بود .لباس
هاش رو درآوردم .خیلی کوچیکتر از سنش بود .توی لگن نشوندمش و گفتم:
 اگر دیر پیدات می کردند چی؟...می دونی چه قدر خطرناک بود؟…-
حتی ممکن بود پات به ریشه ی گیاه های ته استخر گیر کنه.…-
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می خوا ستم جمله ی بعدی رو بگم که زیر گریه زد .پ شیمون شدم .سرش رو
ناز کردم و به این فکر کردم که عاقبت این بچه چی می خواد ب شه!؟ یاد بچگی
خودم افتادم که هنوز نمی تونستتتم از خودم مراقبت کنم .حالم بد شتتتده بود
سریع شستمش و یه تیکه پارچه دورش پیچیدم .خوشبختانه تابستون بود وگر
نه ستترما می خورد .وقتی بیرون اومدیم پاچه های شتتلوار و آستتتین هام رو
در ست کردم .به طرف همایون که روی پله ها ای ستاده بود ،رفتم .صدای بوق
کوتاهی رو شنیدم و به طرف ماشینی که تازه وارد شده بود ،برگشتم .ماشینی رو
دیدم که داد می زد صاحبش کیه.
حدی ثه رو که پار چه پیچ توی ب*غ*لم بود به ب*غ*ل ه مایون دادم .اخم
همایون جاش رو به لبخند داد .محکم گرفتش و ب*و*ستت ید .به طرف من
برگشت و با تشکر آمیخته با عذرخواهی نگاهم کرد .لبخند زدم و گفتم:
 بیش تر مراقبش باشید.امروز خیلی اذیتت کردیم .آدالن اومده دنبالت.کیفم رو از داخل ستتاختمون برداشتتتم .به طرف حدیثه که هنوز توی ب*غ*ل
پدرش بود رفتم و ب*و*سیدمش .خندید و خداحافظی کرد.
همایون آروم گفت:
 ممنون!تازه فهمیدم که خیلی بهش نزدیک شدم و سریع عقب کشیدم .آدالن پایین پله
ها منتظر ایستاده بود و ناراحت نگاهم می کرد .اصال انتظار نداشتم که بیاد.
با سرعت صد و ش صت می روند .حتی جواب سالم من رو هم نداده بود.
جر ت نداشتتتم بگم «آروم تر»  .به درخت های اطراف که با ستترعت از کنار
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شیشه رد می شدند ،نگاه کردم .حس کردم قلبم از استرس زیاد توی دهنمه .به
طرفش برگشتتتم و ناراحت نگاهش کردم .بعد از چند لحظه با اخم به طرفم
برگشت و گفت:
 چته؟ تو چته؟بی توجه به من ستترعتش رو باال تر برد .دیگه واقعا اعصتتابم رو خرد کرده بود،
ولی نمی خواستم ضعز نشون بدم .خیلی جدی گفتم:
 من از مردن نمی ترسم!حالت چهره اش تغییر کرد و سرعت رو کم کرد .بعد از چند ثانیه کامل ،گوشه
شوش قبل ،پیاده شد .رو به منظره
ای از جاده ،متوقز شد .با همون حالت م
ِ

ی پر از درخت و چمن که دورتر از جاده بود ،ایستتتاد .کتش رو درآورد و روی
ماشتتین انداخت .دکمه ی باالی یقه اش رو باز کرد و هر دو دستتتش رو توی
موهاش فرو برد و نفس عمیق کشید.

دست هاش رو توی جیب هاش گذاشت و به طرف من که پیاده شده بودم و به
ماشین تکیه داده بودم ،برگشت .معنی این رفتار رو نمی دونستم .نگاهش رنگ
دل خوری گرفت و به طرف د شت کوچیک بین جاده و درخت ها رفت و روی
تخته سنگی نشست.
ناراحت بودم .عادت نداشتتتم توی این وضتتعیت آشتتفته ببینمش .خیلی به هم
ریخته و نارحت بود .به ستتاعت نگاه کردم .عجله نداشتتتم ولی نمی دونستتتم
برای چی باید این جا منتظر می موندیم .به طرفش رفتم .حال خودم هم خوب
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نبود .عطرش وا ضح تر از همی شه به نظر می ر سید .باد توی پیراهن و موهاش
پیچیده بود .یه د سته از موهاش روی صورتش پخش شده بود و یقه اش انگار
خیلی باز تر از چیزی بود که فکر می کردم .یا شاید من این طور اح ساس می
کردم .یه لحظه از توجه کردن به این همه جز یات از دستتت خودم عصتتبانی
شدم و جلو تر نرفتم.
م*س*تقیم به من نگاه کرد و چ شم هاش از همی شه خوش رنگ تر شده بود.
خودم از فکرهایی که به ذهنم می رسید جا خورده بودم و آدالن هم انگار قصد
عوض کردن م سیر نگاهش رو ندا شت .خوا ستم بگم «این رفتار یعنی چی؟»
اما از گرمایی که زیر پوستم دو یده بود ،ترسیدم و سریع به طرف ماشین رفتم.
دنبالم اومد و بازوم رو گرفت و برم گردوند .جیغ کوتاهی کشیدم که احتماال به
خاطر همون ترس عجیب بود .عصبانی گفت:
 نمی خوای توضیح بدی اون جا چه غلطی می کردی؟ چی رو باید توضیح بدم؟ برای تو؟ چرا هر بار به من نمیگی؟ نمی خواستم مزاحم بشم.پوزخند زد و گفت:
 نه! نمی خواستی من مزاحمتون بشم.حرفش واقعا توهین آمیز بود .عصبانی گفتم:
 درباره ی چی حرف می زنی؟ از خودت نپرسیدی چرا دخترش رو میاره؟ -دلیلش رو می دونم!
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 جالب شد! تو چه وظیفه ای داری به دختر اون رسیدگی کنی؟ فکرت خیلی مریضه!و به طرف ماشین رفتم.
 فکر من یا فکر تو؟وارد جاده شده بودم و این حرفش واقعا ناراحتم کرد .برگشتم به طرفش و گفتم:
 خجالت نمی کشتتی؟ حاال من هیچی ،داری درباره ی دوستتتت حرف میزنی!
 تو چرا سنگ دوست من رو به سینه می زنی؟ چه ربطی به تو داره؟ تو چه کاره ی منی؟با ع صبانیت نزدیک شد و من گیج نگاهش کردم .سکوت و خلوتی جاده هم
خیلی ناامید کننده بود .نزدیک تر شتتد .با وجود اون فکرهای مستتخره ای که
دا شتم ،به هیچ وجه نمی خوا ستم بهم نزدیک ب شه .عقب رفتم .جلو تر اومد.
ع صبی شده بودم .خوا ستم از ما شین دور ب شم و کمی قدم بزنم اما به طرف
ماشین هولم داد و دست هاش رو به دو طرفم تکیه داد .حرکتش کامال نمایشی
بود .خیالم راحت شد؛ چون وا ضح بود برای تر سوندن منه .خودم رو جمع و
جور کردم و گفتم:
 من بچه نیستم که بترسم.چیزی نگفت و فقط به چشتتم هام خیره شتتد .اون قدر نزدیک بود که گرمای
تنش رو حس می کردم .حتی نمی تونستتتم نگاهم رو از چشتتم هاش که حاال

قبل از شروع

153

رگه های آبیش بیش تر شده بود ،جدا کنم .از دست خودم و احساسم ناراحت
بودم .هولش دادم که تکون نخورد و داد زدم:
 ولم کن!قبل از این که متوجه بشتتم چه اتفاقی داره می افته ،لب هاش روی لب هام بود
و دستتتش گردنم رو لمس می کرد .به بازوهاش چنگ انداختم که دورش کنم
اما چند ثانیه بعد ،تقریبا بهش آو یزون بودم و نمی خواستم ازم فاصله بگیره...
دستش روی کمرم به حرکت در اومد .سریع مکث کرد و سرش رو بلند کرد تا
صتتورتم رو ببی نه .مجمو عه ای از حس های مختلز توی صتتورتش بود.
کالفگی ،عصبانیت ،گیجی و بیش تر از همه تعجب!
با تعجب نگاهم کرد و کم کم اخمش عمیق تر شد .ولم کرد و کنارم به ماشین
تکیه داد .در ماشتتین رو باز کردم و با ستتردرگمی و خستتتگی روی صتتندلی
ن ش ستم .چند دقیقه بعد سوار شد و بدون حرف راه افتاد .دوباره همون بغض
سراغم اومده بود .کارمون ا شتباه بود .از هر زاو یه ای که نگاه می کردم ،خودم
رو مقصتتر می دیدم .نباید اجازه می دادم! حداقل باید مقاومت می کردم .این
جا اروپا نبود که این اتفاق ها معنی خاصی نداشته باشه.
چشم هام رو بستم و به این فکر کردم که همش همین بود؟ اولین تجربه ی من
باید این قدر مزخرف و مسخره به نظر بیاد؟
چند ستتاعت بود که هیچ حرفی بینمون رد و بدل نشتتده بود .نزدیک عمارت
بودیم که گفت:
 نباید این طوری می شد. -می دونم!
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با نفرت به طرفم برگ شت که نزدیک بود با ما شین جلو یی ت صادف کنه .سریع
به خودش اومد .از نگاهش ترسیدم .آروم تر از قبل گفت:
 به هر حال من دیگه نمی خوام ببینمت!حالم ازش به هم می خورد .دی گه حتی این قدر هم برام مهم نبود که جوابش
رو بدم .وگرنه می گفتم «من از اولش هم نمی خواستم ببینمت! »
بعد از مکث کوتاهی داخل کوچه پیچید و گفت:
 نمی خوام تصور کنی چیزی بین ماست. جز نفرت!...جلوی دروازه ی باغ پارک کرد و گفت:
 اشتباه تو بود .نه من! ولی انگار خودت هم بدت نمی اومد!داد زدم:
 نترس کوچولو! قرار نیستتتت پیش عمه چوقول یت رو کنم .کاف یه گورت رو اززندگی من گم کنی.
بدون این که منتظر جوابش بشم ،پیاده شدم.
فصل چهارم
1
یه گاز از ساندو یچم گرفتم و گفتم:
 اهوم.الدن با رضایت گفت:
 -ولی من هم خوب حقش رو گذاشتم کز دستش.
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اهوم.اگه از االن بخواد واسه من خواهر شوهر بازی دربیاره که من بدبختم.اهوم.مادرمم تعجب کرده بود.اهوم.این ساندو یچ تو تموم نشد؟با دهن پر گفتم:
 اگه تو بذاری این بنده خدا حرفی نداره.چی گفتی؟ نفهمیدم.هیچی بابا.ساندو یچ رو کنار گذا شتم .یه مرد از پ شت نزدیک صندلی های ما خم شد و
گفت:
 ساکت! داریم فیلم می بینیما!الدن :ما به شما چی کار داریم؟!
مرد :صداتون بلنده.
یه زن از اون ور تر گفت:
 شما که خودت بدترش کردی!مرد :من دارم تذکر می دم .ولی شتتما ایرانی ها هر بالیی هم ستترتون بیارند،
هیچ حرکتی نمی کنید.
یکی دیگه :آقا ساکت شو دیگه .داریم فیلم می بینیم.
زن :همچین میگه شما ایرانی ها ،انگار خودش بچه ی آمریکاست!
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خانم! ساکت.مرد :به جای تشکر کردن تیکه هم می اندازند.
من با کمال اعتماد به نفس گفتم:
 آقا دعوا دارید بفرمایید بیرون! داریم فیلم می بینیم.الدن از خنده ،شونه هاش تکون می خورد .مرد با غرغر سر جاش ن ش ست .تا
آخر فیلم صحبت کردیم .البته کمی آروم تر .خودم حق رو به مرد می دادم ولی
یه جمله ی معروفی هست که میگه «افسوس که من این طرف قضیه ام!»
م شغول قدم زدن توی خیابون انقالب بودیم .الدن چند تا کتاب می خوا ست.
من هم از خدا خواستتته برای این که کمتر به کار دو روز پیش آدالن فکر کنم،
همراهش اومدم؛ که ستتر راه یه فیلمی هم ببینیم .از اون روز تا االن نه تماس تی
گرفته .نه من حالش رو از نیکا پرس تیدم و در بی خبری کاملم .البته دو روز هم
مدت زیادی نیست.
الدن از پشتتت و یترین کتاب ها رو نگاه می کرد و از ادا و اطوار لب و چشتتم
هاش می فهمیدم ،چیزی پیدا کرده یا نه! یهو چشتتم هاش برق زد و پرید توی
مغازه و من رو هم با خودش ک شید؛ که هیچ وقت از این حرکتش خو شم نمی
اومد .یه کتاب روانشتتناستتی انتخاب کرد که ناخودآ گاه من رو به یاد حامد
انداخت و با خودم گفتم «بعدا بهش زنگ می زنم».
موقع برگشتتت الدن بهم گیر داد و مجبور شتتدم کمی از اتفاقات اخیر رو براش
بگم .همون قدر هم برای سبک شدن خیلی بهم کمک کرد.
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وقتی رستتیدم ،همه مشتتغول خوردن شتتام بودند .حتی نیکا هم که این روزها
سرش خیلی شلوغ شده بود و تقریبا نایاب شده بود ،پ شت میز ن ش سته بود.
سریع لباس عوض کردم و د ست هام رو ش ستم .با این که ساندو یج خورده
بودم ولی هنوز گرسنه م بود .شام زرشک پلو بود و عطر خوبی هم داشت .عمه
نگاهی به من انداخت و گفت:
 دست هات رو شستی؟از سوالش خنده ام گرفت و گفتم:
 بله.نگاهش هنوز روی آرایش صتتورتم بود .از همون اول هم منظورش رو فهمیده
بودم .با شوخی گفتم:
 همه که مثل شما خوشگل نیستند ،مجبورند آرایش کنند.سعی کرد جلوی خنده اش رو بگیره و مشغول خوردن شد.
نیکا با آرنج به من زد و گفت:
 چه خبر شده؟ امروز خوش اخالقی؟من کی خوش اخالق نبودم عز یزم؟نه بابا! یه چیزی هست.تو توی خونه چی کار می کنی؟دارم از آخرین روزهای مجردیم ل*ذ*ت می برم.نه که قراره بری خونه بخت ،قالی گل بندازی و مس بسابی!همین بده که نمی دونم قراره چی کار کنم.خانوم توی گفت و گوی ما افتاد و گفت:
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 هر کاری که دوست داشتی .فرشید بهترینه...و با ع شق به صورت نیکا خیره شد .سرم رو پایین انداختم و م شغول خوردن
شدم.
نی کا :این زن داداش ما قرار نیستتتت ب یاد ببی نه خواهر شتتوهر عز یزش داره چه
غلطی می کنه؟
خانوم :ستتر آرمان خیلی شتتلوغه .دو ستته روز مونده به جشتتن خودش رو می
رسونه .نگران نباش.
نیکا :نگران نی ستم .دل خورم! مثال برادرمه .نه توی خوا ستگاری بود .نه حاال.
حتما مثل مهمون ها میاد عروسی و شب بر می گرده دبی!
عمه :عز یز دلم! آرمان هم این خانواده رو خوب می شنا سه ...هم خود فرشید
رو ...غریبه که نیستند.
خانوم :اگر نمی شناخت حتما برای تحقیق می اومد.
نیکا جوابی نداد و بقیه ی شام توی سکوت خورده شد.
□
کمتر از ده روز به مراسم نیکا مونده بود و همه ی خونه توی تکاپو بود .ولی من
اصتتال هیجان نداشتتتم .حتی لباس هم نخریده بودم .تمام مدت گوش تیم توی
جیب لباس هام بود ،شاید زنگ بخوره .از د ست خودم ع صبانی بودم .سعی
می کردم حواسم رو با هر چیزی که ممکنه پرت کنم .پیام هم نتونسته بود زیاد
مرخصی بگیره و همون شب عروسی می رسید .لبه ی استخر نشسته بودم و با
آب بازی می کردم .گوشتتی رو درآوردم تا با یه نفر تماس بگیرم .یکی یکی
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دو ست هام رو ا سم بردم .آ شناهام ،حتی حامد و همایون .ولی بعد بی خیال
شدم چون فایده ای ندا شت .فروش ملک رو گذا شته بودم برای پاییز؛ که آب
ها از آستتیاب بیافته و کستتی به کارهای من حستتاس نباشتته .چون ممکن بود
مجبور باشم قایمکی بفروشم .دلم برای حدیثه تنگ شده بود اما نمی خواستم
با زنگ زدن به همایون هواییش کنم .ممکن بود خود همایون هم بد برداشتتت
کنه.
□
به عکستتش توی مانیتور نگاه کردم و دلم گرفت .چند تا عکس دیگه باز کردم.
عکس هایی ازخودش ،کارخونه های بستتته بندی ،شتترکت ،آرم ها و چیزهای
مختلز ...که توی خبرگزاری ها و سایت های دیگه بود .پنج روز گذشته بود و
من مثل دختر دبیر ستانی ها ا سمش رو توی گوگل سرچ کرده بودم و به عکس
هاش نگاه می کردم .چند ضربه به در خورد و فاطمه سرش رو از الی در وارد
کرد .گفت:
 نارینه جان! مزاحم نیستم.سریع لپ تاپ رو بستم و گفتم:
 نه بیا تو.روی تخت نشست و گفت:
 هر کی سرش توی کار خودشه .حوصله ام سر رفته بود.شش روز دیگه عروسیه! همه مشغولند.تو چرا اصال تو باغ نیستی .هنوز لباس هم نخریدی!-می خرم .تو همین هفته میرم خرید.
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خوبه! خانوم که ماشتتاا ...مریضتی رو یادش رفته .من موندم این جا چی کارکنم.
خندیدم و گفتم:
 از مرخصتیت ل*ذ*ت ببر .چون بعد از رفتن نیکا ،همه ی مریضتی هاش باهم عود می کنه.
اون هم خندید:
 راستتتت میگی .می دونم چه طوری می شتتته؛ ولی حق هم داره .اون از آقاآرمان که ستتالی چند بار بیش تر ستتر نمی زنه ،این هم از نیکا خانوم که میره
خونه ی شوهر.
خونه اش دو تا خیابون اون طرف تره.به هر حال برای مادر سخته از بچه اش دور باشه.چند لحظه سکوت کرد .ناراحت شدم و گفتم:
 می خوای حاال که بی کاری ببرمت نیما رو ببینی؟نه! االن خانوم می رسه .شاید کارم داشته باشه.می خوای برم نیما رو بیارم .حاال که کسی نیست.باباش سپرده نذارند ،بیاد پیش من.کم خودم از مردها بدم اومده بود ،همین رو کم داشتتتم .اون از پدرم ،اون از
آرمان ،اون هم از آدالن؛ حاال هم که شوهر فاطمه.
-بلند شو حاضر شو .جواب خانوم با من!
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یک ستتاعت بعد ،من و فاطمه پشتتت نرده های زمین فوتبالی بودیم که معموال
ِ
فاط مه ،نی ما رو اون جا می د ید .ولی خبری از ب چه نبود .به آدرس خونه ی
شوهرش هم سر زدیم و ده دقیقه منتظر موندیم ،شاید خبری ب شه ولی ک سی
بیرون نیومد .به فاطمه گفتم:
 زنگ خونشون کدومه؟واحد سه .چی کار می خوای کنی؟صبر کن!پیاده شدم و زنگ زدم .زنی آیفون رو جواب داد:
 بله؟خوشبختانه تصو یری نبود .گفتم:
 سالم خانوم .شما مادر نیما هستید؟مکث کرد و گفت:
 چه طور مگه؟ من مادر یکی از همکالسی هاش هستم .مدرسه ی «حکمت». بفرمایید؟ ساعتش رو به پسرم داده بود؛ گفتم شاید امروز که جمعه ست الزمش بشه؛سر راه آوردم.
توی دلم گفتم «خاک بر سرت االن لو میری! » بعد گفتم «نهایتش را ستش رو
میگم! »
صدای زن می اومد که از نیما پرسید :ساعتت رو به دوستت داده بودی؟
توی آیفون گفت:
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 اسم پسرتون چیه؟پرکاربرد ترین اسم رو گفتم:
 علی.چند دقیقه بعد نیما پایین اومد و با تعجب به من نگاه کرد .دستتتش رو گرفتم و
آروم گفتم:
 بدو نیما!فاطمه از ما شین پیاده شد و به طرفمون اومد .نیما رو ب*غ*ل کرد و ساعتی
که ستتر راه براش خر یده بودیم ،دستتتش کرد .نی ما هم کلی ذوق کرده بود .یه
کمی حرف زد ند و آبغوره گیری راه ا نداخت ند .می ترستت یدم لو بریم؛ به نی ما
گفتم:
 برو باال االن می فهمه. به بابا نمیگه.ولی فاطمه ولش نمی کرد .با ترس به طرف ستتاختمون و پنجره ها نگاه کردم؛
که دیدم از طبقه ی سوم زنی پشت پنجره نگاهمون می کنه .با خودم گفتم «ای
داد» ،ولی زن چیزی نگفت .از آیفون هم صتتدایی نیومد .بعد از ده دقیقه نیما
رو فرستتتادیم باال .دوباره به پنجره نگاه کردم ،زن هنوز ایستتتاده بود .نمی دونم
چرا ،ولی براش دست تکون دادم که اون هم دست تکون داد و پنجره رو بست.
وقتی رسیدیم همه خونه بودند .فاطمه آروم گفت:
 بگم کجا بودیم؟-خرید.
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خانوم به من چشم غره رفت و رو به فاطمه گفت:
 کجا بودی؟ببخشید خانوم! دیدم کسی خونه نیست ،با نارینه رفتیم خرید که...وسط حرفش پریدم:
 من ازش خواستم.خانوم عصبانی شد:
 از کی تا حاال تو واسه من تصمیم می گیری؟ به چه حقی تو کار من دخالتمی کنی؟
عمه :دعوا برای چیه؟ ...دختر! تو برای پرستاری از کی اومدی؟ ...نارینه؟!
فاطمه من من کنان گفت:
 واال فکر نمی کردم طول بکشه.من :فاطمه جان مشکل اینا یه ساعت دیر کردن تو نیست .مشکل منم!
نیکا روی پله ها ن ش سته بود و نگاه می کرد .هیچ وقت توی این جور بحث ها
مخصوصا بین من و مادرش دخالت نمی کرد.
خانوم عصبانی تر داد زد:
 خوبه خودت هم می دونی مشکل تو یی! یه عمره افتادی به جون ما.به طرف اتاق خودش رفت که به خاطر پاش طبقه ی پایین بود و در رو محکم
بست .این قدر این جور جمله ها رو شنیده بودم که پوستم کلفت شده بود .به
طرف اتاقش رفتم و بی اجازه در رو باز کردم .حتی به حرف عمه ،که گفت
«االن نرو» اعتنایی نکردم .در رو محکم تر از اون کوبیدم و جلوش ایستادم:
 -من از کی تا حاال اهل خرید بودم؟
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با تعجب به رفتار من که معموال این طوری نبود ،نگاه کرد و چیزی نگفت.
رفته بودیم بچه اش رو ببینه.تو چه کارشی؟مگه تو خودت مادر نیستی؟!دهانش رو باز کرد که حرفی بزنه .ولی چیزی نگفت و به طرف پنجره برگشت.
بیرون اومدم و یه راست به اتاقم رفتم .می دونستم کاری به فاطمه ندارند.
□
روی صندلی  206نشسته بودم و منتظر بودم که حامد از مغازه بیرون بیاد .یک
هفته از روزی که از شمال برگشته بودم می گذشت .تمام طول هفته به این فکر
می کردم که اگر هر کس دی گه ای به جای من بود ،یا اگر من ق یافه و پول نی کا
رو داشتم ،می تونستم یه کم امیدوار تر باشم .اگر آدالن این قدر همه چیز تموم
نبود ،اگر زشتتت بود یا پول نداشتتت یا تحصتیالت پایینی داشتتت ...اما بعد از
خودم می پرستتیدم «اون موقع هم ازش خوشتتت می اومد؟» و از جوابی که
ممکن بود بدم ،می ترستت یدم .اما مطمئن بودم اگر شتترایطم بهتر از این بود،
حداقل می تونستم به خودم اجازه بدم که بهش فکر کنم.
حامد روی صندلی راننده نشست و نایلون رو جلوم گرفت .گفتم:
 چرا این قدر من رو شرمنده می کنی؟ من که گفتم چیزی نمی خورم.یه جوری میگی ،انگار چی خریدم! خودمم صبحونه نخوردم.آخه من همین ده دقیقه پیش مسواک زدم.-بهونه نیار.
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تو روان پزشکی یا متخصص معده درمانی؟با خنده گفت:
 مگه رشته ی معده درمانی هم داریم؟وقتی دام پروری داریم ،حتما معده درمانی هم داریم.ماشین رو روشن کرد و راه افتاد.
چهار روز دیگه عروسی خواهر ناتن ِی منه .می خواستم دعوتت کنم.عمه خانمت قبال دعوت کرده.چه خوب.البته من که نمی تونم بیام.چرا؟از این طور جاها خوشم نمیاد .از این طور آدم ها ...حوصله ندارم.دست شما درد نکنه دیگه!مطمئنم که خودت هم خوشت نمیاد.دقیقا .ولی مجبورم .البته دلیل من موجه تره.و به اون همه چشتتم فکر کردم که اون شتتب قراره با انواع و اقستتام حس های
مختلز بهم نگاه کنند .شاید آخرش بزنه به سرم و نرم .ولی نیکا کله ام رو می
کنه.
شتتیرکا کا و و ک یک رو از دا خل نایلون بیرون آوردم و نی رو دا خل پا کت
گذا شتم .خوا ستم بخورم که نگاهم به ا سم شیرکاکا و افتاد« .فاخته»  ،حس
عجیبی داشتم .به عکس روی بسته که یه گاو بانمک بود ،زل زدم.
حامد با تعجب گفت:
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 تاریخ انقضاش گذشته؟نه.یه جرعه خوردم که به زور از گلوم پایین رفت .خوش مزه بود ولی یه چیزی رو
مثل پتک توی سرم می کوبید؛ که دلم نمی خواست قبول کنم.
به نمایشگاه ماشین رسیدیم و پیاده شدیم .مرد خوش برخوردی باهامون احوال
پر سی کرد و ما رو به طرف مبل ها ،راهنمایی کرد .با دیدن ما شین ها به خودم
یادآوری کردم که باید یه ماش تین ستتالم بخرم .مرد ستتر صتتحبت رو باز کرد و
گفت:
 ملکتون رو با آقای کبیری دیدم.مکث کرد تا ما چای هایی که بهمون تعارف شده بود برداریم .بعد ادامه داد:
 به درد کار من که ستتاختمون ستتازیه ،می خوره .فقط باید ستتر قیمت توافقکنیم.
به حامد نگاه کردم ولی نگاهم نکرد .نمی خواستتتم به جای اون باغ ،برج
بسازند .رو به مرد گفتم:
 یعنی شما فقط برای ساخت و ساز ،اون خونه رو می خواید؟مرد نگاهی به حامد کرد و گفت:
 بله .به درد مجتمع می خوره .البته نه با این قیمت .قیمت مد نظر ما متری...اجازه ندادم ادامه بده و گفتم:
 ولی من تخفیز نمیدم.حامد و مرد نگاهم کردند و مرد گفت:
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 آبجی قیمت باالیی گذاشتتتید .باید برای ما هم بصتترفه ،که کاری رو ش تروعکنیم.
من قبال قیمت رو گفته بودم.ولی آقای کبیری گفته بودند ،می تونند تخفیز بگیرند.شونه باال انداختم و گفتم:
 به هر حال نظرم همین بود که گفتم.وقتی سوار ماشین شدیم حامد سریع گفت:
 این چه کاری بود کردی؟ من کلی پخته بودمش که باالتر از قیمتی که میارزه ،بخره .چرا خراب کردی؟
اون جا خونه ی قبلی خانواده ی من بوده .نمی خوام از بین بره.خونواده!با تعجب نگاهش کردم که گفت:
 مگه میشه برای خونه ی کلنگی مشتری جور کرد؟...همین رو هم به زور پیدا کردم...معذرت می خوام .ظاهرا برات دردسر درست کردم!در حالی که هنوز دل خور بود و اخم کوچیکی داشتتتت ،چیزی نگفت و راه
افتاد.
□
سه روز دیگه ج شن عرو س ِی نیکا بود .ع صر امروز آرمان و زن و بچه اش می

ظهر تیرماه بود و
رستت یدند تهران .اما پور یا به عمه گفته بود که نمی تونه ب یادِ .
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گر ما حتی ا جازه نمی داد ،بیرون از خو نه قدم بزنیم .امروز با ید ل باس می
خریدم .تا همین االن هم خیلی دیر کرده بودم.
صبح وقتی نیکا پرسید «چه لبا سی خریدی؟» کلی خجالت ک شیدم که گفتم
«هنوز نگرفتم» .
گوشیم روی تخت زنگ خورد .جواب دادم و گفتم:
 چه حالل زاده ای .همین االن داشتم بهت فکر می کردم.خندید و گفت:
 الزم نکرده فکر کنی .پاشو برو لباس بخر.چشم! امر دیگه ای نیست؟دکتر داره میاد دنبالت.فکر کردم اشتباه شنیدم .گفتم:
 چی گفتی؟داشتیم توی شرکت صحبت می کردیم؛ گفتم هنوز لباس نخریدی .مثل اینکه اون هم نخریده بود .گفت میاد دنبالت.
نیکا! تو درباره ی لباس خریدن من ،با شوهرت و عموش حرف می زنی؟!همین طوری حرفش پیش اومد....ناراحت شدی؟بهش بگو الزم نیست .با کسی قرار دارم.-باشه همین االن میگم .فکر نمی کردم ناراحت بشی.
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تماس رو قطع کرد .حاضتتر شتتدم که برم یه چیزی بخرم ،قال قض تیه رو بکنم.
موقع شال سر کردن ،گوشی زنگ خورد .فحش دادم و شال رو ول کردم .همون
طور که مطمئن بودم شماره ی آدالن افتاده بود ،ولی باز هم با دیدن شماره هول
کردم .خواستتتم جواب ندم؛ اما این جوری بدتر بود .تصتتور می کرد اون اتفاق
برام این قدر مهم بوده که خودم رو ازش قایم می کنم .در حالی که از این
خبرها نبود .پس جواب دادم:
 بفرمایید؟سالم .من تو کوچه ام .حاضر شدی بیا.من که به نیکا گفتم مزاحم شما نمیشم.سر خیابونتون بودم که زنگ زد.مکث کردم که ببینم چی باید بگم و جواب دادم:
به هر حال من امروز قصد خرید ندارم .شما بفرمایید.باشه مشکلی نیست.قبل از این که صداش رو ب شنوم ،فکر نمی کردم این قدر دلم براش تنگ شده
باشه .ولی خوش حال بودم که هر دو خیلی عادی برخورد کردیم .شالم رو سر
کردم و از اتاق بیرون زدم .به عز یز گفتم برای خرید لباس میرم که گفت:
 مگه هنوز نخریدی؟!در عابر بیرون رفتم و اولین چیزی که د یدم ،گاالردوی مشتتکی رنگ بود.
از ِ
کامال معمولی و خون ستترد به طرفش رفتم .شتتیشتتته رو پایین داد و با دیدن

صورتش یه چیزی به قلبم چنگ انداخت .گفت:
-تو که نمی خواستی بری خرید؟!
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به خودم مسلط شدم و گفتم:
 اگر نمی اومدم ،چند ساعت این جا منتظر می شدی؟ابرو باال انداخت و گفت:
 سوار شو!چرا نباید سوار می شدم؟ مگه اتفاق خاصی افتاده بود؟ از نظر من که نه!
همین که نشستم راه افتاد و گفت:
 اول نوبت منه! خانم ها خیلی لفت می دند....قرمز همیشتتگی ،توقز کرد و به طرفم برگشتتت که خودم رو با
پشتتت چراغ ِ
کارت فروشگاه لباسی که طرح هاش رو می پسندیدم ،مشغول نشون دادم.

چرا به من نگاه نمی کنی؟چون دارم این رو می خونم.نه! از وقتی سوار شدی.دیدم دارم ضایع می کنم .به طرفش برگشتم و گفتم:
مشکل حل شد؟!نه!سریع برگشت و حرکت کرد .بعد از چند ثانیه سکوت ،دوباره گفت:
تو این یه هفته چی کار می کردی؟یعنی گزارش کار بدم؟خندید و گفت:
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 نه! با دوری من چی کار می کردی؟از خنده و لحنش به خنده افتادم و تمام غصتته های این یه هفته از یادم رفت .با
همون لحن شوخ خودش گفتم:
 هیچی! شتتیرکاکا وی فاخته می خوردم ،عکس هات رو ستترچ می کردم ،یهچشمم به موبایلم بود که زنگ بزنی...
خنده اش بی شتر شده بود و واضح بود که حتی یک در صد هم احتمال نمیده،
واقعیت رو گفته باشم.
تو چی کار می کردی؟آخرین چیزی که ممکن بود انتظار شنیدنش رو داشته باشم ،گفت:
با چهار تا از دوست دخترهام خوابیدم.با تعجب نگاهش کردم که ببینم داره شتتوخی می کنه یا نه .ولی با اخم روی
صتتورتش مواجه شتتدم .یه نگاه زودگذر بهم انداخت؛ که مثل همون روز پر از
نفرت بود .اخالقش دوباره سگی شد .ترجیح دادم سکوت کنم .خودش گفت:
خیلی خوش حالی؟از چی باید خوش حال باشم؟از این که داری ماهی بزرگه رو تور می کنی!تو فکر می کنی من از همایون خوشم اومده؟ من فقط حدیثه رو دوست دارم.همین!
اخمش عمیق تر شد و با صدای گرفته گفت:
 منظور من همایون نبود .خودت هم می دونی!راست می گفت .می دونستم منظورش چیه .چیزی نگفتم.
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ولی مطمئن باش از این خبرها نیست.تو مطمئن تر باش.روزی که من رو بیش تر بشناسی از دستم ناراحت میشی.من تو رو خوب شناختم!داری به کاه دون می زنی.تو هیچ نقشتتی تو زندگی من نداری! فکر می کنی ممکنه من به تو وابستتتهشم!؟
با حرص و عصبانیت داد زد:
به درک که وابسته نمی شی!جلوی پاسا نگه داشت و گفت:
سفارش هام رسیده ،فقط میرم بگیرمشون و یه حالی از دوستم بپرسم.چیزی نگفتم و به رو به رو خیره شدم .صورتم رو برگردوند و گفت:
نارین قهره؟…-
از دست آدالن ناراحته؟دوباره نگاهش شیطون شده بود .گفتم:
 از بس که پسر بدیه.خندید وگفت:
 -اگه بستنی بخره چی؟
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لبخند زدم که پیاده شتتتد و داخل رفت .یک ربع بعد ،با چند تا جعبه که البته
دست کارگر مغازه بود ،برگشت .سوار شد و گفت:
 کجا بریم؟کارت رو به طرفش گرفتم .به جای کارت دستتتم رو گرفت و آدرس رو خوند.
توی فروشگاه قدم می زدیم و لباس ها رو بررسی می کردیم .دستش دور شونه
ی من بود و هر کس که از کنارمون رد می شتتتد ،جوری نگاهمون می کرد که
انگار من نفر اول المپیک شتتدم و با نا داوری مدال گرفتم .به طرف یکی از راه
رو ها رفت و من رو هم با خودش کشوند که یاد الدن افتادم.
به لباسی که تن مانکن بود اشاره کرد و گفت:
 این خوبه!جمله اش اصتتال ستتوالی نبود .ابرو باال انداختم و به لباس نگاه کردم .ستتاتن
طالیی ،دکل ته ،پشتتتش فقط چ ند تا ب ِند نازک بود و چاک باالی زانوش که
حاللی بود؛ تا دنباله ی لباس لبه دوزی شده بود .خیلی خوشگل بود؛ ولی من
معموال این قدر باز نمی پوشیدم .گفتم:
این رو بگیرم؟نمی گیری؟ بهترین لباس این جاست.قشنگه .ولی فکر نمی کنم به من بیاد.به زنی که ستتایه به ستتایه ی ما حرکت می کرد ،تا لباس ها رو برامون تشتتریح
کنه ،گفت:
 -این رو پرو می کنه.
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توی آی نه به خودم ن گاه کردم .ل باس ف یت تنم بود .خیلی هم بهم می او مد.
کامال به دلم نشتتستتته بود .وقتی بیرون اومدم ،از این که نذاشتتتم لباستتی که
خودش انتخاب کرده رو تو تنم ببینه ،ناراحت شد.
گفتم:
 سه روز دیگه می بینی!مثل بچه ها لبخند زد .خوا ست ح ساب کنه که خیلی جدی کارتم رو درآوردم
و هر کاری کرد اجازه ندادم .توی مسیر برگشت خیلی بی مقدمه گفت:
 می دونی چرا رفتم ستراغ دوستتت دخترهام ،با این که ستترم خیلی شتتلوغه وکارهای فرشید رو هم انجام میدم؟
چه با افتخار هم میگی!می خواستم سر خودم رو گرم کنم ،که از فکرت بیام بیرون.بهش نگاه کردم که اون هم نگاهم کرد و مظلوم گفت:
نشد!لحنش روی اعصابم بود .نمی خواستم تحت تاثیر قرار بگیرم .ادامه داد:
وقتی نیکا اسمت رو آورد ...تازه فهمیدم که خودم رو گول زدم.نمی خوام چیزی در این باره بشنوم.من می خوام بگم....-به یه ربع نکشید که خودم رو رسوندم.
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جلوی در پارک کرد .بدون خداحافظی پیاده شتتدم و به طرف در رفتم .ماش تین
رو قفل کرد و دنبال من اومد و گفت:
 من هم دعوتم.دعوت؟!آرمان!تازه یادم افتاد که همین االن ها آرمان می رستته خونه و قراره نیکا و فرش تید برن
فرودگاه برای استقبال.
دستش دور کمرم بود و به طرف پله های ورودی می رفتیم .آروم گفت:
 یه چیزی بینمون هست! مگه نه؟ازش فاصله گرفتم و گفتم:
 نه! نیست.2
صدای ماشین و سر و صدا ِی توی حیاط من رو به طرف تراس کشوند .با دیدن

بچه ها توی حیاط ،شال سر کردم و آ ستین بلند پو شیدم و رفتم بیرون .جلوی
پله ها که رس تیدم ،آرمان رو از دور دیدم که کنار فرش تید و نرگس ایستتتاده بود.
نیکا م شغول پارک ما شین بود .آرش هم به طرف پله ها می اومد .یک سال و
نیمش بود و هنوز خوب حرف نمی زد .به ستتمتش رفتم که ب*غ*لش کنم.
چون ما رو دیر به دیر می د ید ،یه کم غریبی می کرد .توی ب*غ*لم مدام به
مادرش نگاه می کرد .آدالن که از خونه بیرون اومده بود کنارم ایستاد و گفت:
کجا من رو ول کردی ،رفتی؟-با عمه خانم! خوش گذشت؟
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جر ت دارم بگم نه؟خندیدم که ادامه داد:
 چی شد؟ چرا یهو حاج خانوم شدی؟زیادی گیج بودم و متوجه منظورش نشتتدم .ستتوالی نگاهش کردم .یه دستتته از
موهام رو از زیر شال روی صورتم ریخت و گفت:
یعنی این قدر غیرتیه؟لبخندم روی صورتم خ شکید و چیزی نگفتم .نگاه آدالن هم م شکوک شد.
آرش توی ب*غ*لم دستتت و پا زد و فهم یدم کستتی رو دیده .به طرف پله ها
برگشتتتم که آرمان رو دیدم .به ما نزدیک شتتد و با آدالن با گرمی و صتتمیمیت
احوال پر سی کرد .نرگس آرش رو از ب*غ*ل من گرفت و سالم کرد .جوابش
رو دادم .آرش از دیدن مادرش خوش حالی می کرد .گفتم:
 اهوی! چرا ب*غ*ل من نمی خندیدی؟لپش رو کشتت یدم که زبون درازی کرد .از کارش همه مون خند یدیم و من از
همون لبخندهای نادر زدم؛ که خوشتتش ب یاد و بتونم ب*غ*لش کنم .همون
لحظه یه انگشتتت چال گونه ام رو لمس کرد .برگشتتتم و دیدم آرمان بود؛ که
دا شت نگاهم می کرد .هول هولکی سالم و احوال پر سی کردم و رفتم داخل
عمارت.
روی کاناپه های جلوی تلوزیون ن ش سته بودم و خودم رو م شغول یکی از فیلم
های شبکه های داخلی ،ن شون می دادم .بقیه توی پذیرایی ن ش سته بودند و از
هر دری حرفی می زد ند .عز یز با ظرف میوه به طرفم او مد که هنوز به من
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نرستتیده ،آدالن ظرف رو گرفت و روی کاناپه کنار من نشتتستتت و به تلوزیون
خیره شد .بعد از پنج دقیقه گفت:
 این زنه چیکاره ی این مرده ست؟چه می دونم.پس دو ساعته چی داری می بینی؟چپ چپ نگاهش کردم .خندید و یه هلو بردا شت و با چاقو برش داد .یه تیکه
برداشتتتم و خوردم که آرمان با ظرف آجیل روی کاناپه ی کناری نشتتستتت و
گفت:
 به به! فیلم مورد عالقه ی من.آدالن ظرف میوه رو روی میز گذاشت و گفت:
 خوب شد اومدی .این زنه چیکاره ی این مرده ست؟بستگی به دوبله اش داره .بعضی وقت ها خواهرشه ،بعضی وقت ها زنشه.و م*س*تقیم به من نگاه کرد .آدالن خندید و گفت:
مرسی از راهنماییت! آخرش چی میشه؟ مگه من کارگردانشم؟! مگه ندیدی؟آرمان خندید و گفت:
 نه دیگه! گذاشتم با هم ببینیم.نیکا باالی کاناپه ی ما ایستاد و گفت:
این چیه که همه رو میخ کوب کرده؟فرشید نشست و گفت:
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من دیدمش! چرنده.عمه بهمون نزدیک شتتد و با دیدن پوستتت تخمه ها روی زمین ،جلوی آرمان،
گفت:
تو کی قراره بزرگ بشی پسر؟ ...خدا رحم کنه!نرگس بچه ب*غ*ل ایستاد و گفت:
 تو خونه ی خودمون هم همینه.و برای آرمان اخم کرد .از موقعیت استتتفاده کردم .بچه رو از ب*غ*لش گرفتم
و از جمع دور شدم .عز یز و فاطمه توی آشپزخونه نشسته بودند .از کابینت یه
پفک در آوردم و به آرش دادم که نغ نغ نکنه.
عز یز با خنده گفت:
 چه قدر بچه داری بهت میاد!خیر سرم!خانوم خیلی خوش حاله .نه؟آره.فاطمه هم تایید کرد و غمگین به آرش نگاه کرد .دلم گرفت و بیرون اومدم .به
ایوان جلوی ساختمون رفتم و با آرش حرف زدم که چیز زیادی از جمله هاش
دستگیرم نشد .گوشیم توی جیبم تکون خورد Sms .آدالن رو باز کردم:
کجا رفتی؟نوشتم:
-تو حیاطم.
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پنج دقیقه ی بعد کنارم ایستاده بود و من لبه ی استخر نشسته بودم .گفتم:
چرا اومدی؟ ممکنه بد برداشت کنند. گفتم درباره ی استخر کارت دارم.آرش دست های پفکیش رو نشونم داد و گفت:
 کثیز!ب*و*سش کردم و گفتم:
 رفتیم تو برات می شورم خب؟سرش رو کج کرد که یعنی «باشه» .
چرا این بچه رو زمین نمی ذاری؟می افته تو آب.فقط همین؟ خیلی دوست داری مامان بشی؟بستگی به باباش داره.چرا نمیای داخل .مثال برادرت اومده....حالت خوب نیست؟خوبم! چرا پرسیدی؟جلوی پام روی پاهاش نشست و به چشم هام زل زد:
 عجیب غریب شدی.اشتباه می کنی.بازوم رو گرفت و نوازش کرد .نمی خواستم با هم صمیمی باشیم ،وقتی چیزی
بینمون نیست .گفتم:
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برو داخل .االن سراغت رو می گیرند.از آرمان می ترسی؟...خوشش نمیاد تو رو با کسی ببینه؟ نه؟صدای فاطمه توی گوشمون پیچید:
 نارینه جان! خانوم می خواد آرش رو ببینه.بلند شتتدم و به ستتمت ستتاختمون رفتم .خانوم به محض دیدن من عصتتبانی
نگاهم کرد .آرش رو به دستتت نرگس دادم و روی دورترین مبل نشتتستتتم .گیج
بودم .نه جایی توی جمع خانوادگیشون داشتم ،نه می تونستم کنار آدالن باشم.
نه حتی یه جا گم و گور شم.
شام رو توی سکوت خوردم؛ در حالی که که دو جفت چ شم من رو زیر نظر
داشت .بعد از شام روی صندلی رو به روی ساعت دیواری نشستم و آرزو کردم
که زمان زودتر بگذره .آرمان به طرفم اومد و گفت:
چیه حوصله ات سر رفته؟لبخند زدم و چیزی نگفتم که خانوم آرمان رو صتتدا زد .بعد از چند دقیقه نیکا
دنبالم اومد و گفت:
بیا! دکتر داره دست می ریزه .رو کم کنیه.بلند شدم و به ضلع غربی سالن رفتم؛ که میز و صندلی هاش رو مرتب کرده
بودند .آرمان رو به روی فر شید ن ش سته بود و صندلی جلوی آدالن خالی بود.
معلوم بود که کل بین آرمان و آدالنه .نیکا به صندلی اشاره کرد و گفت:
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 -بشین .من دست ی ِار فرشیدم.

همه خندیدیم و گفتم:

من سردرد دارم .بازی کنم بدتر می شه.آدالن که اصال انتظار نداشت ،ناراحت شد و گفت:
فقط بازیه!نیکا دوباره گفت:
 مطمئنی؟آره.سر تکون داد و روی صندلی ن ش ست .عمه و خانوم روی کاناپه ی پ شت میز،
ن ش سته بودند و هر دو به آرمان نگاه می کردند .شاید می خوا ستند تالفی این
همه دوری رو در ب یارند .نرگس ،آرش رو برای خوابوندن برده بود .روی کاناپه
نشتتستتتم و ستترم رو پایین انداختم .وقتی بلند کردم نگاهم به آدالن افتاد .چند
ثانیه مکث کردیم که آرمان گفت:
 دکتر!آدالن سرش رو برگردوند و به زمین نگاه کرد و برگ انداخت .عمه پرسید:
به چی فکر می کنی؟جای پیام خیلی خالیه.عمه توی فکر رفت و گفت:
بهت نگفته کی میاد؟پس پیام حتی به نیکا هم نگفته بود وگرنه حتما عمه رو در جریان می ذاشتتت.
دلم برای عمه سوخت و گفتم:
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تتب
گفت ستتته روز بیش تر مرخصتتی نداره ،همین رو هم به زور گرفته .شت ِعروسی میاد.
عمه خیالش راحت شتد و سترش رو تکون داد .به میز نگاه کردم .اگر پیام بود،
سالن این قدر سوت و کور نبود .من هم راحت تر بودم .آرمان به من نگاه کرد
و ستتریع برگ انداخت .آدالن دستتت رو بر ید و امتیاز گرفت و امتیاز گرفت.
آرمان دوباره به من نگاه می کرد .کاش زودتر به اتاقم می رفتم .آدالن رد نگاه
آرمان رو گرفت و به من اخم کرد .خانوم گفت:
آرمان جان! زودتر تموم کن! نرگس تنهاست.آرمان به زمین نگاه کرد و گفت:
 زود می خوابه.و دوباره به طرف من برگ شت .شالم رو جلوتر ک شیدم؛ که از چ شم آدالن دور
نموند .با تعجب به نیکا که مثل همی شه با لباس راحت و بدون روسری ن شسته
بود ،نگاه کرد و بعد به سر تا پای من ،طوری که انگار یه چیزی اشتباهه!
آرمان دستش رو روی شونه ی آدالن گذاشت و فشار داد:
 دکتر ...حواست کجاست؟و خندید .آدالن هم به اجبار خندید .بلند شدم و به عمه گفتم:
ببخشید .من سرم درد می کنه.بدون خداحافظی به اتاقم رفتم و گوشیم رو هم خاموش کردم.
□
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صتتبح دیر از خواب بیدار شتتدم و وقتی پایین رفتم ،کستی رو ندیدم .ستتریع یه
لیوان شیر خوردم و زدم بیرون .نمی خواستم تو این چند روز زیاد آفتابی بشم.
دیشتتب که لباس رو به نیکا نشتتون دادم ،چشتتم هاش برق زد و گفت «خیلی
خوشتتگله» .ولی وقتی داشتتتم مرتبش می کردم که آو یزون کنم ،از انتخابش
پشیمون شدم .من همین جوری هم توی این جمع و فامیل به قول معروف گاو
پی شونی سفیدم؛ چه بر سه با همچین لبا سی که هم خیلی باز بود ،هم مدلش
زیاد جلب توجه می کرد .تصمیم گرفتم که یه لباس مناسب تر بخرم .از همین
االن دلم به حال اون همه پولی که بابتش داده بودم ،ستتوخت .باید این بار یه
لباس ارزون قیمت می خریدم.
شتتش ستتاعت توی خیابون ها چرخیدم و ناهار ستتاندو یج خوردم؛ اما باالخره
چیزی که می خواستم رو پیدا کردم.
ساعت شش بعد از ظهر بود ،که گوشیم رو از جیبم بیرون آوردم و تازه فهمیدم
که از دی شب تا حاال خاموشه! سریع رو شنش کردم که سه تا  smsپ شت سر
هم اومد .یکی از نیکا که مال نیم ساعت پیش بود:
کجا رفتی؟ چرا خاموشی؟جواب دادم:
 دارم می یام خونه.دو تا از آدالن که هر دو درباره ی این بود که چرا خاموش کردم و باهاش تماس
بگیرم.
همون لحظه زنگ خورد و جواب دادم:
 -سالم!
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می دونی چند بار تماس گرفتم؟یادم رفت روشن کنم.بله! می دونم از دیشب خاموشه. حاال چی شده مگه؟من فکر کردم مشکلی پیش اومده.نه .چیزی نیست.کجایی؟خیابون.چرا؟کار داشتم.چی کار؟تو با من کاری داشتی؟آره .چرا دیشب رفتارت اون طوری بود؟چه طوری؟اگه آرمان غیرتیه ،چرا به خواهر تنیش کاری نداره؟باید چی جواب می دادم؟ دست روی دلیل خوبی گذاشته بود .گفتم:
 تو عموی شوهرشی!مطمئنی فقط همینه؟پس چی می تونه باشه؟چیزی نگفت .خداحافظی کردم و با خستگی ماشین رو روشن کردم.
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□
فردا روز عروستتی بود و همه هیجان داشتتتیم .نرگس از صتتبح مشتتغول رزرو
آرای شگاه و بسته بندی لباس ها بود .عصر هم به دیدن پدر و مادرش رفته بود و
لواستتتان آدالن،
قرار بود آر مان فردا ستتراغشتتون بره و با  bmwتا و یالی
ِ

برسوندشون .روز بعد از عروسی هم خانواده ی ما مهمان آدالن بودند .اصرار
داشت بیش تر بمونیم ولی عمه قبول نکرده بود.
من و پیام کنار آتیش نشسته بودیم .تنها نوری که شب رو روشن می کرد و روی
چهره هامون می افتاد ،همون آتیش بود .آرمان کمی اون طرف تر ن ش سته بود و
تقریبا توی تاریکی بود .هیچ کس نمی دون ست اون یکی به چی فکر می کنه و
در عین حال همه یه حس عجیب و غمگین داشتتتیم .به خصتتوص من و پیام.
نیکا از صبح فر شید رو ندیده بود و از ا سترس زیاد ،کارهای عجیب و غریب
انجام می داد .االن هم فرستتتاده بودیمش که بخوابه و فردا صتتورتش شتتاداب
باشه .هر چند که توی هفته ی اخیر همش توی سالن های زیبایی پالس بود.
پیام سکوت رو شکست و گفت:
فردا ساعت چند میری؟ساعت چهار وقت میک اپ دارم .احتماال تا  5:30طول می کشه.برای پس فردا لباس برداشتی؟آره .چیز زیادی نمی خواستم.آرمان به حرف اومد:
 می خوای من برسونمت؟-نه .تو باید نرگس و آرش رو ببری.
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شاید هم کس دیگه ای قراره برسوندت؟!ناراحت شدم و گفتم:
 کسی بی کار نیست! من رو برسونه.پیام :عصر که حاضر شدی ،بگو من بیام دنبالت.
باشه! پس ماشین رو تو خونه می ذارم.دوباره سکوت شد .پیام با آتیش ور می رفت .این بار من شروع کردم:
به چی فکر می کنی؟هیچی....ماه عسل کجا میرن؟پاریس.چه رمانتیک!چی پشت سر من میگید؟همه به نیکا نگاه کردیم .امروز پدر همه رو درآورده بود .داد زدم:
تو که باز اومدی!خوابم نمی بره.الکی برو دراز بکش.قرص هم خوردم .نمی تونم بخوابم.پیام :بیا این جا بشین!
کنار ما نشست و به آتیش زل زد .بعد از چند ثانیه زد زیر گریه.
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من :گریه نکنید ،من بدم میاد.
پیام :برو گم شو! بی احساس.
و با پا به من لگد زد .که من هم بهش لگد زدم و گفتم:
 این قدر این رو به گریه ننداز .صورتش فردا پز می کنه!نیکا گریه اش بیشتر شد و گفت:
بیایید بریم سر قبر بابا!من عصبانی گفتم:
دو ساعت پیش اون جا بودیم.نیکا اشک هاش رو پاک کرد و به من گفت:
ببین چشم هام باد نکرده؟توی تاریکی چیزی دیده نمی شد ولی گفتم:
نه! خوبه.نمیشه یه کم عقب بیفته؟ زنگ بزنم به فرشید...آرمان داد زد:
پاشو برو بخواب! چرا مثل بچه ها شدی؟بالفاصله صدای پارس سگ بلند شد و پیام به آرمان گفت:
 چه خبرته؟ آروم!خواستم نیکا رو بخندونم ،گفتم:
 ببین صدای «صادقی» رو هم درآوردی!همه زدند زیر خنده .اخالق وکیل بابا این قدر سگی بود که اسم این سگ رو،
گذاشته بودیم صادقی .جالب این جا بود که به این اسم واکنش نشون می داد.

wWw.Roman4u.iR

188

نیکا با خنده گفت:
 یادتونه می گفتیم «صادقی! پول بده» واق واق می کرد؟همه خندیدیم و نیکا دوباره شتتروع به گریه کرد .دستتتش رو گرفتم و به اتاقش
بردم .همون جا کنارش خواب یدم .شتتتب خیلی طوالنی ای بود؛ که فکر نمی
کردم هیچ وقت صبح بشه.
3
کار م یک اپ من طول کشتت یده بود و به آرایش گر گفته بودم ،موهام رو زودتر
ِ

ستتمبل کنه .همین جوری هم دیر کرده بودیم .پیام مدام  smsمی داد که «دیر
سر وقت برسیم.
شد» به خصوص که پراید من ماشین تیزی نبود که ِ

توی جاده بودیم و پیام تا می تونستتت گاز می داد .موهام رو باالی ستترم بستتته

بود و پایین هر تکه رو فر کرده بود .هم شتتلوغ بود .هم فقط ده دقیقه وقت برده
بود .آرایش مشتتکی و دودی داشتتتم .پیام همین که من رو دید ،گفت «مگه تو
عروستی؟» که البته بهم برخورد .حال پیام هنوز هم بد بود .نزدیک و یال بودیم
که دلم نیومد با این حال بیاد عروسی و گفتم:
پیام چرا دپرسی؟خوبم.نه .یه چیزی هست....قضیه ی دوستته؟-مامان خیلی داره سخت گیری می کنه .حتی حاضر نمی شه سمانه رو ببینه.
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یه چیزی بهت بگم به مامانت نمیگی؟با تعجب گفت:
 چی شده؟قول بده ،نفهمه بهت گفتم.قبول.ماجرای تعقیب رو بهش گفتم و خیالش رو راحت کردم؛ که عمه هم حوا سش
بهش هست و درباره ی سمانه تحقیق کرده .حتی خبر داشتم که به صادقی هم
یه چیزایی گفته و کم کم داره نرم میشتته .همین که حرفم تموم شتتد ،اخم روی
صورتش رفت و وقتی وارد باغ و یال شدیم و صدای آهنگ هم بلند شد ،عمال
همه ی ناراحتی هاش از یادش رفت و یه لبخند گشاد زد.
باغ پر از میز و صندلی های نقره ای و بادکنک ها و المپ های سفید بود؛ که
توی شتتب فضتتای رو یایی ای رو ایجاد کرده بود .بیش تر مهمون ها رستتیده
بودند .عمه و خانوم چند ساعت پیش با مرسدس اومده بودند و با پیراهن های
شیک باالی مجلس ،کنار مادر و خاله ی فرشید نشسته بودند .چند میز دورتر
نرگس و آرش کنار خانواده اش مشتتغول صتتحبت بودند .آرمان هم در حال
خوش و بش با دوست های بابا بود .کیفم رو روی شونه انداختم و برای حاضر
شدن به داخل و یال رفتم .از یکی از خدمه پرسیدم:
 ببخشید من باید کجا حاضر شم؟صدای مادر فرشید از پشت سرم اومد:
 -دکتر یکی از اتاق های طبقه ی سوم رو برات در نظر گرفته ،با من بیا دخترم!
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انگار عرو سی پ سرش باعث شده بود مهربون تر ب شه .ت شکر کردم و دنبالش
رفتم .در یکی از اتاق ها رو باز کرد و گفت:
 وسایلت رو این جا بذار ،این هم کلید.ممنون ،ببخشید سه طبقه به خاطر من اومدید.هنوز این قدر پیر نشدم...اتاق خیلی کوچیکی بود .حتی وستتایل زیادی هم نداشتتت .فقط یه تخت و یه
میز و یه کاناپه .برای دیدن خودم هم باید از آینه ی سرو یس بهدا شتی ا ستفاده
می کردم! احتماال این بدترین اتاق ستتاختمون به این مجللی بود .چشتتمم به
تراس بزرگ اتاق افتاد که درش باز بود .وارد تراس شتتتدم و به باغ که از این
فاصتله خیلی کوچیک تر به نظر می رستید ،نگاه کردم.از منظره خیلی خوشتم
اومد و ناراحتی چند دقی قه پیش یادم رفت .به خودم اومدم و لباس هام رو
درآوردم .هر چند دو ست دا شتم بیش تر طولش بدم تا کمتر مجبور با شم این
آدم ها رو تحمل کنم .حق با حامد بود که اصال نیومد.
لباسم کت و دامن طرح چرم مشکی بود که یقه ی زیبا و آستین سه ربع داشت.
دامنش کوتاه بود که به همین خاطر بوت های چرمم رو پوشتتیده بودم که فقط
یه وجب تا دامن فاصله داشت .وقتی به ورودی سالن نزدیک می شدم ،خودم
رو برای هر جور برخوردی از طرف هر کستتی آ ماده کرده بودم .هنوز به در
نر سیده بودم که د ستی بازوم رو گرفت .به طرفش برگ شتم و آدالن رو دیدم که
گیج نگاهم می کرد .کت و شتتلوار مشتتکی و پیراهن دودی پوشتیده بود .طرح
شلوغ روی کراواتش خیلی جالب بود .آروم گفت:
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 این چه لباسیه؟اون لباس مناسب من نبود.عصبانی گفت:
 چرا؟ چون سلیقه ی من بود؟من عروسک کسی نیستم ،که هر چی بگه بپوشم!لیاقتت همینه که با این لباس ،مثل بچه های سیزده ساله باشی.پس برو کنار تا به جرم کودک آزاری نگرفتنت!چیزی نگفت و فقط به چشم هام خیره شد .همون لحظه صدای آشنایی شنیدم
که به زبان ترکی چیزی به آدالن گفت .دستتتش رو روی بازوش گذاشتتت که
آدالن هم لبخندی تحو یلش داد و با هم وارد باغ شدند .مثل شک ست خورده
ها به باغ رفتم و ستتعی کردم تصتتو یر ستتردا رو که از زی بایی و ظرافت مثل
تابلوهای مین یاتور بود ،از ذهنم خارج کنم .برای هزارمین بار به خودم گفتم
«من حالم از همه ی مردها به هم می خوره! » روی صندلی کنار عمه ن ش ستم
و برای فامیل های دور و بر سر تکون دادم .سعی کردم به این فکر نکنم که االن
هر کی من رو ببینه توی دلش یا توی گوش ب*غ*ل د ستیش میگه «این دختره
همون یه که »...به خانوم ن گاه کردم که حتی ن گاهم نمی کرد .به طرف ع مه
برگشتم که دیدم میخ من شده .انگار روح دیده باشه .یه لحظه ترس برم داشت
و گفتم:
 چی شده؟به خودش اومد و گفت:
-هیچی!

wWw.Roman4u.iR

192

به لباستتم نگاه کرد و لبخند زد .نگاهش روی ستترو یس مرواریدی که خودش
برام از ایتالیا آورده بود ،ای ستاد .لبخندش بزرگ تر شد و سر تکون داد .این قدر
خوشتت حال بودم که دی گه نظر هیچ کس برام مهم نبود .به بق یه ن گاه کردم.
تابستتتون بود و همه ی لباس ها ،دکلته و کوتاه .حس کردم که از هر لحاظ با
همه متفاوتم.
□
نیم ستتاعت از ورود عروس و داماد گذشتتته بود .تنها کستتی که یک بار هم از
جاش تکون نخورده بود ،من بودم .حتی ع مه هم برای خوش ا مد گو یی و
احوال پرسی از دوست هاش جا به جا می شد .نیکا و فرشید مشغول ر*ق*ص
بودند و جمعیت اطراف شون اجازه ی در ست دیدن شون رو نمی داد .لباس نیکا
همون طرحی بود که توی ورنال پ سندیده بودم و توی تنش عالی بود .وقتی به
میز ما نزدیک شتتد ،خانوم و پیام گریه کردند که پیام فوری دور شتتد .من هم
سعی کردم رفتاری نداشته باشم که جلب توجه کنم!
نگاهم بین جمعیت به آدالن افتاد .توی این نیم ستتاعت ،این پنجمین زنی بود
که باهاش می ر*ق* صید .یهو ت صو یر رفت و صدای آرمان که جلوی دید من
نشسته بود ،پخش شد:
 چرا تنهایی؟به عمه که در حال گفت و گو با کسی ،چند میز دور تر بود ،اشاره کردم و گفتم:
-تنها نیستم.
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یه آدامس قهوه از جیبش بیرون آورد و جو ید که مثال من متوجه یکی دو پیکی
که زده بود نشم .ادامه داد:
نیکا خوشگل شده .نه؟خیلی.البته تو داشتی به یه نفر دیگه نگاه می کردی!با خون سردی اع صاب خرد کنی نگاهم می کرد .روی صندلی کناری من بود
و ز یادی نزدیک .این اولین باری نبود که به یه نفر گیر می داد .حتی قبال درباره
ی صمیمیت من و پیام هم چیزهایی گفته بود .جوابش رو ندادم.
عمه می گفت می خوای اون خونه رو بفروشی؟آره.یه تیکه از موهام رو از پ شت گو شم بیرون آورد .در حالی که باهاش بازی می
کرد ،آروم گفت:
چند؟فقط دلم می خواست از جایی که هستم ،محو بشم .کوتاه گفتم:
نمی دونم.گوشواره ی مرواریدم رو تکون داد و روی صندلی لم داد:
بعدا با هم میریم ،ببینمش.حاال انگشت هاش الله ی گوشم رو لمس می کرد .تنها شانس من این بود که
کسی اون اطراف نبود .عمه روی صندلیش نشست و داد زد:
-آرمان! نرگس دنبالت می گرده!
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آرمان که خودش رو جمع و جور کرده بود ،نگاهی به اطراف انداخت و بلند
شد .سرم رو انداختم پایین که عمه رو نبینم .چند دقیقه ی بعد نرگس ،آرش رو
توی ب*غ*ل من گذاشت و با لبخند گفت:
 ناری میشه مراقبش باشی! من و آرمان یه دور بر*ق*صیم؟آره .حتما.موز یک جنجالی چند دقیقه ی پیش جاش رو به موستتیقی الیت ر*ق*ص دو
نفره داده بود .آدالن دستتتت از زن های ایرانی برداشتت ته بود و با ستتردا می
ر*ق*صتتید .ترکیبی از تانگو و ستتالستتا رو انتخاب کرده بودند .موقع خوش
امدگو یی به مهمون ها ،جوری رفتار کرده بودند که تمام مجلس ،ستتردا رو به
عنوان میزبان شتتناخته بود .آرمان و نرگس هم با هم بودند .چند دونه انگور به
آرش که به من تکیه داده بود ،دادم و نگاهم رو از جمعیت گرفتم .ستترم رو به
پشتتتی صتتندلی تک یه دادم و به این فکر کردم که من برای آدم های توی این
مجلس چه اهمیتی دارم .توی خونه با هم شتتوخی می کنیم و می خندیم ولی
جلوی مردم من همی شه باید توی سایه ها و حا شیه ها بای ستم .نباید کنار نیکا
ب شینم که آبروش نره و مزاحمش نبا شم .ا صال اگر من نبا شم چه فرقی به حال
دنیا داره!
پیام رو تا موقع شام ندیدم .ا شتهایی هم برای غذا ندا شتم .به زور کمی باقالی
پلو خوردم و به آرش هم گوشت دادم .حداقل آرش بود که سرم رو باهاش گرم
کنم .آرمان و نرگس هم سر میز ما شام می خوردند .نرگس همی شه رفتارهای
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آرمان رو ناد یده می گرفت که باعث تعجب من بود .یعنی پول این قدر مهم
بود؟
آرمان لیوانش رو باز هم با شتتامپاین پر کرد و ستتر ظرف رو به طرف لیوان من
گرفت:
بریزم؟توی دلم گفتم «از کی تا حاال من شامپاین می خورم» لیوان رو کنار ک شیدم و
گفتم:
نه!خانوم از میز کناری صداش کرد:
 آرمان بیا پیش من مامان!آرمان نفسش رو فوت کرد و بشقاب به دست به طرف میز مادرش رفت .نرگس
گفت:
 آرش اذیتت نمی کنه؟نه! خیلی آرومه!می ترسم خوابش بگیره.می برمش باال .نگران نباش.بعد از شام یه عده از مهمون ها رفتند ولی بقیه موندند و مجلس ادامه دا شت.
آرش نغ می زد .ب*غ*لش کردم که یه دوری توی باغ بزنیم .از هر طرف که رد
می شتتتدم ،یه عده چپ چپ نگاهم می کردند .فقط خدا خدا می کردم که
کسی نپرسه «شما با عروس خانم چه نسبتی دارید؟»
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نگاهم به کبیری افتاد که انگار با خانومش برای رفتن آماده می شد .با دهن باز
به من نگاه می کرد .خوا ستم برم و احوال پر سی کنم .بعد گفتم «که چی ب شه
؟» و فقط ستتر تکون دادم که انگار تو یه عالم دی گه بود و جوابم رو نداد .به
طرف بادک نک ها رفتم که یکی برای آرش بردارم .زنی به طرفم او مد و آروم
گفت:
فرزانه!با تعجب نگاهش کردم و گفتم:
اشتباه گرفتید.دستتتش رو جلوی دهنش گذاشتتت .از این مستتخره بازی ها گیج شتتده بودم و
بادکنک هم کنده نمی شد .دو ثانیه بعد آرمان کنارم اومد .بادکنک رو کند و به
آرش داد.
دستی توی موهای قهوه ای اش که توی این نور مشکی دیده می شد ،کشید و
گفت:
چرا تموم نمیشه؟ این دلقک رو ول کنند تا صبح می خواد بر*ق*صه!از تعبیری که از آدالن داشت ،خنده ام گرفت و گفتم:
 من باید برم.کجا؟می خوام آرش رو بخوابونم.موهای آرش رو به هم ریخت و به طرف جمعیت رفت.
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بیستتتت دقی قه ی ب عد آرش رو روی ت خت ا تاقی که مال آر مان و زنش بود
خوابونده بودم و از بیرون هنوز صتتدای موزیک می اومد .این تنهایی و آرامش
رو دوست داشتم .شب همیشه حس خوبی بهم می داد .آرمان وارد اتاق شد و
در کمال تعجب پ شت من روی لبه ی تخت ن ش ست و این قدر نزدیک بود که
نفس هاش رو روی گردنم  ،حس می کردم .خواستم برم بیرون که نگهم داشت
و گفت:
اسم ادکلنت چیه؟ یادم نیست! قبال بهتر بودی...و فشار دست هاش رو دور کمرم بیش تر کرد.
عصبانی گفتم:
 کدوم قبل؟ هشت سال پیش؟زمان چیزی رو عوض نمی کنه!به طرفش برگشتم که ناراحت نگاهم می کرد.
بچه رو بیدار می کنی .ولم کن!نمی تونم!هیچ می دونی داری چی کار می کنی؟ستترش رو توی گودی گردنم فرو برد و با گر یه ای که نتی جه ی چ ند لیوان
شامپاین بود ،گفت:
-نه!
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شتتونه هاش تکون می خورد و حال داغون من رو داغون تر می کرد .هر چیزی
هم بینمون بود باعث نمی شتتد که دوستتتش نداشتتته باشتتم .با هم بزرگ شتتده
بودیم و هر کاری به خاطرم کرده بود .ب*غ*لش کردم و با صدای گرفته گفتم:
 چرا با خودت این جوری می کنی داداشی؟سرش رو بلند کرد و صورتم رو توی دست هاش گرفت:
من فقط یه خواهر دارم!چشم هاش خیس خیس بود .دست هاش رو جدا کردم و ب*و*سیدم .سریع
بیرون رفتم و به در اتاق تک یه دادم که حس کردم ستتتا یه ای به طرف پله ها
پیچید.
به زور پایین رفتم و با نیکا و فرشید خداحافظی کردم .نیکا با بغض و گربه ای،
نگاهم کرد که ب*غ*لش کردم و گفتم:
می کشمت اگه گریه کنی.لبخند زد و من دنبال پیام گ شتم که اگر تهران میره من رو هم بر سونه .خودم از
رانندگی توی شتتب می ترستتیدم .وقتی پیام رو هم نیم چه م*س*ت دیدم ،بی
خیال شدم و به اتاقم برگ شتم .دلم از همه پر بود .آدالن حتی یه بار هم سراغم
نیومد .با خودم گفتم «معلومه که نم یاد! با تو بگرده که توی فام یل خودش رو
مضحکه کنه؟! »
یه دوش بیست دقیقه ای گرفتم .لباس راحت پوشیدم و با خستگی و غم ،افتادم
روی تخت .عطر همیشگی آدالن از ملحفه ی بالش زیر دماغم زد که حالم رو
بدتر کرد.
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□
با احساس سرما بیدار شدم .تنها نور اتاق از چراغ خواب آبی بود .حوصله ی
پتو ک شیدن روی خودم رو ندا شتم .تو خودم جمع شدم و گو شیم رو از کنار
تخت بردا شتم .ساعت  2:30صبح بود .چ شمم به در باز تراس افتاد و گیج
شدم .وقتی خوابیدم در بسته بود .روی تخت نشستم و بازوهام که مور مور می
شد رو مالیدم .صدایی از عقب گفت:
 بیدار شدی؟از جا پریدم و به طرفش چرخیدم .اون طرف تخت دراز کش تیده بود و دستتتش
رو که از آرنج تا می شتد ،زیر سترش گذاشتته بود .مطمئن بودم که در اتاق رو
قفل کردم ،هنوز هم کلید داخل قفل بود .متوجه سردرگمی من شد و گفت:
 تراس دو تا اتاق مشترکه.از شک خارج شدم و گفتم:
 این جا چی کار می کنی؟خوابیدم!تو اتاق من؟!این جا اتاق شخصی منه! اون اتاق کارمه ،تخت نداره.و به اتاق مجاور که از تراسش اومده بود اشاره کرد.
 من می تونستم برم پیش عمه! چه فرقی داره؟!خواستتتم یه چیزی بپوشتتم و بیرون برم که نیم خیز شتتد و دستتتم رو گرفت.
عصبانی گفت:
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کجا می خوای بری؟ اتاق آرمان!پوزخند زد که من هم عصبانی شدم و گفتم:
 برادرمه! چه ایرادی داره؟برادر؟! فکر می کنی من احمقم؟!با ترس نگاهش کردم که گفت:
یهو کجا غیبتون زد؟تو م*س*تی!با لحن طعنه آمیزی گفت:
نه عشقم! من مثال داروسازم!برای این که تالفی کل شب رو سرش در بیارم ،گفتم:
 - ok.حاال که فهمیدی من عاشق برادرم شدم ،پاشو برو بیرون!
دوباره با خون سردی دراز کشید و گفت:
پس به همین خاطر بود که پدرت قضیه ی تو رو رسمی کرد!شتتلوار راحتی و رکابی تنش بود .خال کوبی نامفهومی روی شتتونه اش جلب
توجه می کرد .این همه نزدیکی بهش کار درستتتی نبود ،باید امشتتب بیرونش
می کردم.
چرا نمیری اتاق سردا؟! من می خوام راحت بخوابم.من امشب خسته تر از این حرف هام! اگه تو بتونی خودت رو کنترل کنی!این پیش خودش چی فکر می کرد .پوزخند زدم و پشتتت بهش دراز کشتتیدم و
چشم هام رو بستم.
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دو دقیقه بعد گفت:
 چیه؟ حقیقت تلخه؟…-
نمی خوای قبول کنی جذب من شدی؟…-
از چی می ترسی؟…-
دستش رو روی بازوم گذاشت که من رو برگردونه .سر جام نشستم و گفتم:
من از تو خوشم نمیاد!و جمله ی خودش رو تحو یلش دادم:
 اگه تو بتونی خودت رو کنترل کنی! پس کی بود که تو جاده من رو ب*و*سید؟ من یا تو؟! من شروع کردم ولی تو ادامه دادی...از رفتار بچگونه اش خنده ام گرفته بود .نمی دونستم چی بگم .فقط گفتم:
برو بابا.خوابیدم و به سقز خیره شدم .آدالن هم شبیه من خوابید .سر از کارهاش در
نمی آوردم .دلم نمی خواست اتفاقی بیفته که بعدا پشیمون بشم .پنج دقیقه ی
بعد به طرف من برگشتتت .واکنشتتی نشتتون ندادم .آرنجش رو تکیه گاه بدنش
کرد .به سمتم خم شد و گفت:
 -تو من رو دوست داری!
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از حرفش تعجب کردم و گفتم:
معلومه که نه!می خوای ثابت کنم؟شاخک هام فعال شد و بالش رو بردا شتم که برم اتاق ب*غ*ل .اگر اون نمی
تونستتت رو زمین بخوابه ،من که می تونستتتم .مثل من نشتتستتت .بالش رو از
د ستم گرفت و د ستم رو ک شید .جیغ خفه ای ک شیدم و یادم افتاد که می تونم
داد بزنم ولی این جوری که بدتر آبروی خودم می رفت!
عصبانی گفتم:
دستم رو ول کن!محکم تر گرفت که دردم اومد .هولش دادم .هر دو بازوم رو گرفت و من رو به
طرف خودش ک شید .خیلی نزدیک شده بودیم و می تر سیدم که مثل دفعه ی
قبل وا بدم.
سعی کردم که صدام نلرزه:
 من دیدم که هر دختری توی مجلس ،چشمش دنبال تو بود .تو چرا افتادی بهجون من؟
دست هاش رو دور شونه هام حلقه کرد .دوباره هولش دادم و سعی کردم خودم
رو بیرون بکشم .فشارش رو بیش تر کرد .روی پاهاش نشسته بودم و از نتیجه
ی این نزدیکی می ترستیدم .دستتت هام رو از ستینه اش برداشتتتم .گردنش رو
فشار دادم و گفتم:
-اشتباه گرفتی!
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بی توجه به حرکت من ستتعی کرد ،نزدیک ترم کنه .خندید و ستتینه اش که به
فاصتتله ی یک ستتانتی صتتورتم بود ،تکون خورد .حس کردم آخرین ذره های
مقاومتم هم از بین رفته .دست از تقال برداشتم که تو آ*غ*و*شش افتادم .سرم
رو بلند کرد .به چشم هام خیره شد و گفت:
چه مرگته؟ رابطه ی خشن دوست داری؟هرهر به حرف خودش خندید .حتی نمی خوا ستم نگاهش کنم .چ شم هام رو
ب ستم .دو ثانیه بعد ،لب هاش رو حس کردم و انگ شت هاش که از بین موهام
رد می شد.
د ستم رو روی خالکوبی ای که از اول رو مخم بود ،حرکت دادم و لبخند زدم.
لبهاش رو جدا کرد و گفت:
چی شد؟خمار خواب بود .می دونستم دو روزه درگیر این جشنه .گفتم:
چشم هاش ِ
-خسته ای!

وحشتناک!دراز کشید و من رو هم با خودش برد .چشم هاش رو بست .سرم رو روی سینه
اش گذاشت و دستش رو دورم حلقه کرد:
 شب به خیر!4
عز یز به طرفم اومد و گفت:
-آرمان!
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سریع پیانو رو ب ستم و شمع دون رو روش گذا شتم .صندلی رو صاف کردم و
دو یدم به طرف اتاقم .در رو که ب ستم نفس راحت ک شیدم .به حیاط نگاه کرد و
دیدم که ماشتتین رو پارک کرده و با نرگس و آرش به طرف ستتاختمون میاد .دو
روز از مراسم نیکا می گذشت .دیروز برای ماه عسل پرواز داشتند .پیام فردای
عرو سی برگ شته بود کرمان .از صبحی که آدالن رو تنها روی تخت ول کردم و
بدون خداحافظی از کس تی ،اومدم تهران ،هنوز ندیدمش .در واقع روم نمیشتته
دیگه بهش نگاه کنم .حتی برای بدرقه ی نیکا و فر شید هم نرفتم .اون هم هیچ
تماسی با من نگرفت ،که از این بابت ممنونشم.
آرمان هم از وقتی به خونه برگشتتتند ،خودش رو به کوچه ی علی چپ زد .فردا
قرار بود برگردند به دبی .من تمام طول دیروز رو توی اتاقم بودم که به یادم آورد،
چقدر به تنهایی و آرامش نیاز داشتم تا خوب فکر کنم .به خاطر رفتارم با آدالن
احستتتاس ضتتعیز بودن می کردم و مدام خودم رو ستترزنش می کردم .می
دونستتتم که اون فقط دنبال ل*ذ*ت لحظه ای خودشتته و به احستتاستتات من
اهمیتی نمیده .می دونستم همه چیز همون شب بینمون تموم شد.
تقه ای به در خورد و آرمان بدون اجازه وارد شتتتد .منتظر موندم که خودش
حرفی بزنه .گفت:
حاضر شو بریم خونه باغ رو ببینیم.مگه قبال ندیدی؟-وقتی پنج سالم بود.
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بیرون رفت و من لباس پوشتتیدم .امیدوار بودم که نرگس هم باهامون بیاد ولی
آرمان گفت که رفته به آرش غذا بده.
پشت فرمون مرسدس نشست و ریموت رو زد .سریع به الدن  smsدادم که به
من زنگ بزنه تا شاید این جوری بتونم آرمان رو بپیچونم .از باغ خارج شد و به
طرف خیابون اصلی روند که گوشی من زنگ خورد .جواب دادم:
سالم الدن جان!صدای آدالن توی گوشم پیچید:
 الدن کیه؟ منم! ِا ، ...شمایید دکتر؟آرمان به طرفم چرخید و آدالن گفت:
 کار خودت رو کردی ،حاال شدم «شما» « ،دکتر! » اینم بازیه جدیدته؟ممنون! همه خوبند!کی اون جاست؟من و آرمان داریم میریم خونه باغ رو ببینیم!مگه هنوز نرفته دبی؟آرمان هم سالم می رسونه.آرمان اخم کرد و دستش رو به عالمت «چرا؟» تکون داد.
کجایید؟ آدرس بده بیام!نه! خواهش می کنم .نزدیک شرکتیم .میایم دنبالتون!منتظرم.تماس رو قطع کردم که آرمان عصبانی گفت:
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با اجازه ی کی قول دادی؟مگه دوستت نیست؟ظاهرا که دوست تو ه!از دور برگردون ،دور زد و به سمت شرکت روند.
برای چندمین بار توی ماه های اخیر ،وارد سالن شدم و به من شی سالم کردم.
منتظر شدم که اطالع بده ولی گفت:
 یادتون نیست؟ دکتر فرمودند شما نیازی به هماهنگی ندارید.لبخند زدم و به طرف راه رو رفتم .صتتتدایی از اتاق نمی اومد .در زدم و وارد
شدم .هر سه به طرف من نگاه کردند .آدالن جلو اومد و د ستش رو دور شونه
ام انداخت و گفت:
 بریم عز یزم!گیج نگاهش کردم .دوست هاش به من سالم کردند و خندیدند.
آدالن جدی گفت:
 بسه!با هم خارج شدیم که گفتم:
 توی عروسی ندیدمشون!تو اصال از سنگرت بیرون اومدی تا کسی رو ببینی؟□
وقتی وارد باغ شدیم هر دو اخم کرده بودند و جلوتر از من راه می رفتند .خوش
حال بودم که با هیچ کدوم تنها نیستم! آدالن سرعتش رو کم کرد و آروم گفت:
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 برای چی اومدید؟می خواد این جا رو ازم بخره!چرا وقتی بیدار شدم ،رفته بودی؟حتما یه چشمت اشک بود ،یه چشمت خون!بقیه به خاطرت مجبور شدند ،زود برگردند!کسی به خاطر من کاری نمی کنه.می ترسیدی جلوی خونواده ات حرفی بزنم؟محاله حرفی از من بزنی!تعجب کرد و از قدم هام جا موند .دوباره خودش رو رسوند و گفت:
 منظورت چیه؟توی عروستتی حتی به من نگاه هم نکردی که نکنه کستتی فکری درباره مونکنه .من گوش هام دراز نیست!
من که نمی...آرمان که متوجه پچ پچ ما شتتده بود و چند بار هم نگاه های عصتتبی انداخته
بود ،برگشت و گفت:
اون جا چه خبره؟یاد ناظم دوم دبیرستانمون افتادم و قبل از این که بخندم ،گفتم:
داریم درباره ی قیمت حرف می زنیم!دکتر! نکنه شما هم خریداری؟مهندس! تو که این قدر به روابط خواهرت حساسی ،چرا ترک وطن کردی؟-شما چرا به وطنت برنمی گردی؟
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آدالن که انتظار این برخورد رو نداشت ،گفت:
من بیست ساله این جا رو انتخاب کردم .تو مشکلی داری؟آرمان چیزی نگفت و وارد خونه شتتد .به خاطرش خیلی اذیت شتتده بودم اما
نمی خواستم ناراحت ببینمش .روی پله ها نشستم و با ناخن هام ور رفتم.
چرا من رو تنها گذاشتی؟مگه مهمه؟از من چه انتظاری داری؟ مهمون ها رو ول می کردم ،کنار تو می نشستم.پوزخند زدم و گفتم:
کی آبرو ریز یش رو جمع می کرد!باز یادت رفت داری با کی حرف می زنی؟فکر می کنی کی هستی؟خیلی دوست داری بگم «کسی نیستم!»آرمان از خونه بیرون اومد و کنار من نشست .گفتم:
 چی شد؟چی ،چی شد؟چند می خری؟چه قدر الزم داری؟جوابی ندادم که گفت:
اومده بودم خونه ی بچگی هام رو ببینم .تو چه قدر می خوای؟ بگو شتتتبچک بکشم.
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بلند شد و به سمت انتهای باغ که درخت هاش از همه جا خشک تر بود رفت.
علز های ه*ر*ز رو کنار می زد و قدم برمی دا شت .از پ شت سر دقیقا شبیه
بابا بود .به جز رنگ موهاش .همون شتتونه های پهن .همون مدل راه رفتن،
وقتی دست هاش رو پشتش گره می کرد .بابا توی سی سالگیش.
چیه؟ پسندیدی؟اعصابم رو به هم ریخته بود و حوصله ی جواب دادن نداشتم.
با پسرش هم که خیلی جوری!...اگر زنش بفهمه ،می تونی بزرگش کنی!...داری تهدید می کنی؟صدای آرمان گفت و گوی ما رو قطع کرد:
ناری! نارینه!آدالن عصبانی داد زد:
 رفته گل بچینه!دعا کردم آرمان ن شنیده با شه .آب دهنم رو قورت دادم و به سمت آرمان رفتم.
وقتی رسیدم با چشم های گشاد نگاهم کرد و گفت:
 منظورش چی بود؟نمی دونم!چیزی درباره ی من می دونه؟من چیزی به هیچ کس نگفتم.به زمین اشاره کرد و گفت:
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 این رو دیده بودی؟یه سنگ قبر روی زمین بود که فقط اسم داشت «فرزانه فرخ نژاد» .
با خوندن اسم پاهام سست و شد و روی زمین نشستم .آرمان گفت:
این کیه؟یاد خواهری که عمه گفته بود افتادم و گفتم:
 عمه مون!5
روی مبل های پذیرایی نشتتستتته بودیم .آرمان خیلی مودبانه به آدالن گفته بود
«تشریز نمی برید شرکت؟ مزاحمتون نباشیم» و آدالن با خون سردی جواب
داده بود «خواهش می کنم! تو این زمینه کنجکاو شدم».
حاال آدالن کنار من ،آرمان و نرگس رو به روی ما نشتتستتته بودند .خانوم هم
مشغول بازی با آرش بود .با اومدن عمه ،همه بلند شدیم و نشستیم .خانوم هم
وارد جمع شد و کنار عمه ن ش ست .آرش سریع ب*غ*ل آرمان پرید .م شغول
چای خوردن بودیم و آرمان نمی دون ست چه جوری سر صحبت رو باز کنه.
بعد از چند دقیقه گفت:
عمه! ما یه قبر پیدا کردیم.عمه که انگار زیاد تعجب نکرده بود ،چیزی نگفت.
آرمان ادامه داد:
 -فرزانه فرخ نژاد کیه؟
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همه به صتتورت عمه خیره شتتدیم .عمه به خانوم نگاه کرد .چند بار خواستتت
چیزی بگه ،ولی سکوت کرد.
من به جاش گفتم:
همون خواهری که گفته بودید ،من شبیه اونم؟!عمه کمی جا خورد و به خانوم نگاه کرد .بعد رو به من گفت:
بله! خواهر من!آرمان:
 پس چرا هیچ اثری ازش نیست؟نرگس:
 چرا به جای مقبره ی خونوادگی ،توی باغ دفنه؟!عمه کالفه بود .آرمان به آدالن چشم غره رفت و گفت:
 بگید عمه! این جا غریبه ای نداریم!آدالن سریع گفت:
 اگر خصوصیه من...عمه:
 نه! این چه حرفیه!دوباره همه منتظر بودیم که عمه بعد از مکث طوالنی گفت:
چون خودسوزی کرده بود.همه با تعجب به هم نگاه می کردند؛ که ادامه داد:
برای پدر و مادرم بهتر بود که با و سایل و عکس هاش رو به رو ن شند ...حتیقبرش! ...فامیل تصور می کنند ،توی جنگ از دست رفته.
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آرمان:
 به خاطر همین اومدید این جا؟ بیست و پنج سال پیش.عمه سر تکون داد .گفتم:
 چرا خودکشی کرد؟دوباره نگاه های عجیب بین عمه و خانوم رد و بدل شد .به عمه گفتم:
دکتر غریبه نیست .اون جریان هم هر چی بوده ،تموم شده.عمه :شاید خود دکتر هم ...چیزی درباره ی اون سال ها شنیده باشه ...زمزمه
هایی توی فامیل پیچیده بود.
آدالن :من دنبال این بحث ها نمیرم...
خانوم :این پرس و جو ها برای چیه؟
آرمان :چه ایرادی داره؟
عمه :فرزانه عاشق یکی از کارمندهای پدرت شده بود ...که اهل جنوب بود.
گوش هام تیز شد.
خانوم :عاشق نه! دیوانه.
عمه با شرمندگی به آدالن نگاه کرد و ادامه داد:
 وقتی ...وقتی...من :وقتی چی؟
عمه :وقتی...
خانوم :وقتی شکمش باال اومد.
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به تنها چیزی که فکر می کردم این بود که آدالن با خودش میگه «این خانواده
همه اینکاره اند» .جلوی خنده ام رو گرفتم و ذهنم به ستتمت دیگه ای کش تیده
شد...
عمه با خشم به خانوم نگاه کرد و رو به ما گفت:
 اومد خواستتتگاری و پدر مخالفت کرد ...فکر می کرد به خاطر پوله ...مثلهمسر من!
خانوم :پس به خاطر چی بود؟!
آرمان :همین؟
عمه :بله ...علت مرگش همین بود.
خانوم که انگار بدش نمی اومد خیلی قبل تر این حرف ها زده می شد ،گفت:
 البته بعد از چند ماه ایران گردی!دار آرمان به مادرش رفته بود.
این زبون نیش ِ

من :فرار کردند؟
عمه :اهواز.

خانوم :وسط جنگ! شوهر بیچاره ی من رو هم کشوندند.
عمه :مگه می تونست نره دنبالشون؟
خانوم :نه اگر پدرش دستور می داد.
خانوم هیچ وقت این طوری با عمه حرف نمی زد .ما رو به کل فراموش کرده
بودند .آدالن با تعجب به من نگاه می کرد و می تونستتتم حدس بزنم به چی
فکر می کنه .آرش هم از کول آرمان باال می رفت .گفتم:
 -تکلیز اون بچه چی شد؟
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همه به طرف من برگشتند و عمه گفت:
وقتی به دنیا اومد ...پدرت اون جا بود ...بچه رو به پدرش داد و  ...فرزانه روبرگردوند.
با دهن باز نگاهشون کردم:
 نوزاد رو از مادرش جدا کردید؟!عمه :ممکن بود توی جنگ بمیره! ...هدفشون عراق بود.
من :چند سال بعد مرد؟
…-
پدرم توی یک سالگی من رو آورده بود ،اگر گاو هم بودم تا حاال فهمیده بودم.
تکرار کردم:
 چند سال بعد؟عمه :دو ماه.
آه ِ نرگس که ترجیح داده بود دخالت نکنه ،بلند شد.
من :فامیلی اون مرد چی بود؟
تو جه ه مه به بحثی بود که من راه ا نداخ ته بودم و ه مه هم منظورم رو می
دون ستند .آرمان ،آرش رو انداخت تو ب*غ*ل نرگس و انگ شت هاش رو روی
لبش گذاشت.
عمه :شکری!
منتظر شنیدن «جاللی» بودم .ولی چیزی نگفتم .همه چیز در ست به نظر می
رستتید .به جز این که چرا پدر باید این آبروریزی رو برای خودش درستتت می
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کرد؛ که من رو به پدر واقعیم نده .وقتی حتی خواهرش زنده نبود که از این
جریان لطمه بخوره .چرا توی یک سالگی من رو رو کرد .تولد من آبان شصت
و شش بود.
عمه بحث رو تموم شده می دونست و داشت بلند می شد که پرسیدم:
ِ -کی این اتفاق افتاد؟ تاریخش؟

عمه با عصبانیت گفت:
 تمومش کن نارینه!-من باید بدونم.

ما قبال فکر احتماالت رو کردیم!بگید لطفا.فروردین شصت و شش  ...اون مرد بچه رو به حبیب نمی داد.چرا؟کی برگ برنده رو پس می زنه؟پس چرا...بس کن! ...برو تو اتاقت.خانوم :چون ولت کرد .چون دنبال پول بود .وقتی خبر مرگ فرزانه رو شتتن ید،
دیگه ارزشی براش نداشتی ،ننگ رو تو دامن شوهر بیچاره ی من انداخت!
عمه :چی تو مغزش فرو می کنی؟!
خانوم داد زد:
 چرا نمی خوای باور کنی؟ یه عمر زندگی من و بچه هام رو تباه کرد ید .یهعمر آبروم رو جلوی دو ست و آ شنا بردید ،دیگه ب سه! فکر می کنی چرا حبیب
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اون خونه رو به نامش کرد؟ مگه کوری؟ مگه نمی بینی خود فرزانه رو به روت
نشسته؟!
حرف هاش مثل پتک توی ستترم فرود می اومد .فقط می خواستتتم برم یه جای
خلوت و فکر کنم .صداها توی گوشم نامفهوم شده بود .فقط می خواستم برم
یه گوشه بشینم .تا به خودم اومدم توی حیاط بودم و یه گوشه کز کرده بودم.
چرا پدر حتی به عمه و خانوم هم نگفته بود که من خواهر زاده اش هستم؟ چرا
وقتی ق ضیه ی آرمان رو فهمید ،این بال رو سرش آورد و تبعیدش کرد به خارج
و به زور زنی که نمی خواستتت رو بهش تحمیل کرد؟ چرا بچه ی مزاحم رو به
پدرش یا پرورشگاه نداد؟!
آدالن رو به روم نشست و آروم گفت:
خودشون هم نمی دونند ،جریان چیه!…-
این چیزها فقط احتمال بود.…-
برو آزمایش  DNAبده.با ناراحتی روم رو برگردوندم .این چه زندگی ای بود؟ برای این که بفهمم پدر و
مادرم کی هستند ،باید آزمایش بدم .چرا من مثل همه ی مردم نیستم؟
فقط نمی فهمم چرا پدرت حقیقت رو نگفت.نمی دونم.-چرا ماجرای به این واضحی رو به روش نیاوردند؟
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پدرم خیلی م*س*تبد بود .ک سی جر ت ندا شت درباره ی کارهاش ق ضاوتکنه.
نزد یک تر اومد و صتتورتم رو توی دستتتت هاش گرفت .نگاهش کردم و غم
عمیقی رو توی چشم هاش دیدم .گفتم:
من حالم بده آدالن!ب*غ*لم کرد .دستتتت هام رو دورش ا نداختم و صتتورتم رو به ستتی نه اش
چسبوندم .چونه اش رو روی سرم گذاشت .نگاهم به خونه افتاد .عمه و خانوم
و آرمان از پشت شیشه نگاهمون می کردند .گفتم:
 دارند نگاهمون می کنند!پرده ها افتاد و آدالن گفت:
دیدم.آبروت رفت.آدالن فقط خندید .صتتتدای داد و بی داد از داخل ،بلند شتتتد .به طرف خونه
رفتیم .صدای خانوم به گوشم خورد:
 آروم باش عز یزم!آرمان :هشتتت ستتاله دارم با عذاب وجدان زندگی می کنم! حاال میگی آروم
باش؟
عمه :این اتفاق چیزی از خطای تو کم نمی کنه!
آرمان :کدوم خطا؟ به مردم چه ربطی داره من کی رو دوست دارم؟
خانوم :آروم باش.
آرمان :دلم می خواد داد بزنم .بذار همه بدونند.
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نرگس :این جا چه خبره مامان؟ آرمان چی میگه؟
خانوم :هیچی عز یزم.
آرمان با صدای گرفته گفت:
 راست میگه ،هیچی! دیگه خیلی دیر شده! حاال که...بغضتتش اجازه ی ادامه دادن بهش نداد .وارد ستتالن شتتدیم .همه به ما نگاه
کرد ند .آر مان ،آرش رو ب*غ*ل کرد و به طرف در او مد .به آدالن ت نه ی
محکمی زد و خارج شد .حتی به چشم های من که ناراحتیم رو داد می زد هم
نگاه نکرد .آدالن کیفش رو برداشتتت و فقط از من خداحافظی کرد .مشتتخص
بود که رفتار همه بهش برخورده.
گو شیم زنگ خورد و شماره ی الدن افتاد .با خودم گفتم «خوب شد تو آتیش
نیفتاده بودم».
فصل پنجم
1
صتتدای خانوم که با تلفن صتتحبت می کرد ،توی ستتالن پیچیده بود .راهی که
اومده بودم برگشتتم .نمی خواستتم فال گوش حرف هاش ،با خانواده ی نرگس
باشتتم .آرمان دیشتتب خونه نیومد و احتماال با پرواز صتتبح برگشتتته بود .نرگس
خونه ی پدرش رفته بود ولی من از این بابت نگران نبودم .آرمان به خاطر آرش
می اومد دنبال نرگس ،نرگس هم هیچ وقت از این همه ثروت نمی گذشتتت؛
حتی اگر از زن ستتوم آرمان هم با خبر می شتتد! به قول خود آرمان دیگه خیلی
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دیر شتتده بود .من یه عمر به چشتتم برادر دیده بودمش ،حتی فکر کردن درباره
اش برام سخت بود.
هندزفری رو توی گو شم گذا شتم و آهنگ « ستاره ی دنباله دار» ابی رو آوردم.
وسط های آهنگ در با شدت باز شد و خانوم وارد شد .سریع هندزفری رو در
آوردم .صورتش قرمز شده بود و واقعا ع صبانی به نظر می ر سید .ع صاش رو
که بیش تر بهش عادت کرده بود تا الزمش داشته باشه ،به طرفم گرفت و گفت:
 پات رو از زندگی بچه های من بکش بیرون.…-
اون از پسرم که آواره اش کردی .هفت ساله سیر ندیدمش .حاال نوبت دخترمشده؟
…-
فکر می کنی نمی دونم واسه اون م*ر*ت*ی*ک*ه تور پهن کردی؟…-
اون ثروت مال نیکا و بچه هاشتته .بی خود دندون تیز نکن .چیز خورش همکنی نمیاد تو رو بگیره.
حالش خوب نبود .می دونستم به خاطر دوری بچه هاش دلش پره .می ترسیدم
دو باره ستتکته کنه .یک کلمه هم حرفی نزدم که خودش رو تخل یه کنه .بیرون
رفت و حتی در رو هم نب ست .تلفنم زنگ خورد ،همایون بود .ا صال حو صله
نداشتم .پنج دقیقه بعد دوباره زنگ خورد که این بار جواب دادم .صدای حدیثه
اومد که با خنده گفت:
-سالم خاله!
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من هم خندیدم و گفتم:
سالم! یواشکی زنگ زدی؟نه خیر! علی هم هست.صدای غرغر همایون اومد که گفت:
باز گفتی علی!؟خوبی؟ چی کار ها می کنی؟داشتم نقاشی می کردم .دلم برات تنگه خاله!منم .مهد خوش می گذره؟کی میای پیشمون؟همایون گوشی رو ازش گرفت:
بسه دیگه برو نقاشی کن!گفت:
ببخشید .سه روزه من رو کچل کرده!خندیدم و گفتم:
 خواهش می کنم! چه ایرادی داره.زنگ زدم خبرتون کنم برای...مهندس یه مسئله ای پیش اومده.چی شده؟سرمایه ای که برای این کار داشتم از بین رفته .فعال همه چیز کنسل شده.با صدایی که ناراحتی توش موج می زد ،گفت:
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جدی میگید؟ خیلی متا سفم .اگر کمک مالی الزم دارید ،می تونید روی منحساب کنید.
ممنون شما لطز دارید .توی این مدت خیلی باعث زحمت شما شدم.من خودم خواستم کمکی کرده باشم.باز هم ممنون.راستش مزاحم شدم که...بفرمایید؟چه جوری بگم .می دونم خواسته ی بزرگیه...توی دلم دعا کردم که اون چیزی که فکر می کنم رو نگه ،ولی گفت:
برنامه تون برای آینده چیه؟ منظورم زندگی شخصیتونه!ای بابا .چی می گفتم .این که هر دو مون حدیثه رو دوستتت داریم ،دلیل نمی
شد که با هم باشیم.
گفتم:
 چه طور مگه؟می خوام درباره ی خودمون ...فکر کنید .ممکنه؟ من و شما می تونیم...شما درباره هو یت من اطالعی دارید؟بله .از همون روز اول.…-
کسی توی زندگی تون هست؟حتما در این باره فکر می کنم .ممنون.-برای نتیجه تماس می گیرم.
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تشکر کردم و دوباره با حدیثه حرف زدم.
اگر قبول می کردم ،یه زندگی جدید دا شتم و حدیثه هم راحت زندگی می کرد.
حداقل به یه دردی می خوردم و آینده ی نیکا رو هم خراب نمی کردم .هر چند
تصور این که آدالن بیش تر از یه دوست روی من حساب کنه ،غیر ممکن بود.
□
روی صندلی ن ش سته بودم و به مرد رو به رو که فرم تقا ضا رو می خوند ،نگاه
می کردم .مرد لبخند زد و گفت:
دام پروری؟ای خدا حاال من چی بگم! :
 بله!ما این جا کارمند اداری الزم داریم .رشته ی شما...سکوت کرد و من می دونستم می خواد بگه «خیلی مزخرفه».
ادامه داد:
 به کار ما مرتبط نیست.ت شکر کردم و بیرون اومدم .روی سومین جایی که باید می رفتم و دورش توی
روزنامه دایره کشیده بودم ،خط زدم .باز این خیلی مودب بود .دو جایی که اول
صبح رفته بودم خیلی بدتر بودند .تاک سی گرفتم و به سمت موس سه ی بعدی
حرکت کردم .ش تیشتته پایین بود و باد توی صتتورتم می خورد .آدالن برای پس
فردا بلیط اهواز رو برام گرفته بود .خودم بلیط گیر نیاورده بودم و مجبور شدم به
اون بگم که از آشناهاش استفاده کنه .می خواستم هر چه زودتر تکلیز خودم

قبل از شروع

223

رو روشن کنم .باید پدرم رو پیدا می کردم و حقیقت رو ازش می پرسیدم .نمی
خواستم زندگیش رو به هم بریزم .فقط می خواستم بدونم که کی هستم.
از جلوی یه آموز شگاه مو سیقی رد شدیم .با خودم گفتم اگر با ر شته ی خودم
نتون ستم کار پیدا کنم ،می تونم از ا ستادهام تو صیه نامه بگیرم و راحت تو این
آموزشگاه ها موسیقی درس بدم .از این فکر دل گرمی گرفتم و اعتماد به نفسم
فورانی شد .پیاده شدم و آدرس دقیق رو از آگهی خوندم و وارد شدم .مردی من
رو به اتاق مدیر راهنمایی کرد .دو مرد ستترشتتون رو باال گرفتند و به من نگاه
کردند .بعد به هم.
گفتم:
بابت آگهی مزاحم شدم.مرد نگاهی به من انداخت و گفت:
 استخدام کردیم!پس چرا بیرون به من نگفتند؟مرد که از حاضرجوابی من تعجب کرده بود ،گفت:
 به هر حال با این اخالق تند به درد ما نمی خورید.عصبی گفتم:
 آره خب! پسند نکردی!گوشتتیم توی جیبم و یبره می رفت و مرد دوم به ق یافه ی وارفته ی مرد اول می
خندید .بیرون اومدم و جواب دادم:
بله؟پیام با خنده گفت:

wWw.Roman4u.iR

224

 داشتی سر کی رو می بریدی؟سالم.کجایی؟ زنگ زدم ،خونه نبودی.اوه اوه .چی شد خونه زنگ زدی؟ خبریه؟نه! چه طور؟آره خب! ما غریبه ایم.با خنده گفت:
 هیچی بابا مامانم یه قول هایی داده .تو کجایی؟دنبال کار می گردم.پس استخرت چی شد؟ مگه قرار نبود من رو استخدام کنی؟خند یدم .معلوم بود که چیزی از ماجرای من و باغ نمی دونه .من هم چیزی
نگفتم.
از صتتبح بیرون بودم و از خستتتگی نا نداشتتتم .ستتاعت شتتش بود که رس تیدم
عمارت .از دور ماشتتین نی کا که توی پارکی نگ بود رو دیدم و دلم براش تنگ
شد .وارد خونه شدم و خواستم از پله ها باال برم که عز یز گفت:
 کجا بودی مادر؟کار داشتم! چیزی بیرون می خواستی؟نه .کسی اومده ببینتت.من رو ببینه؟ کی؟-یه خانوم.
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چشم االن میام.خوا ستم لباس عوض کنم که ف ضولی نذا شت .توی سالن ها سرک ک شیدم.
عمه یا همون خاله رو دیدم که کنار زنی ن ش سته بود .به طرف شون رفتم .سالم
کردم و وقتی مبل رو دور زدم ،چهره ی ستتردا رو دیدم .نمی دونستتتم برای چی
این جاست و حدس می زدم عمه هم نمی دونه.
منتظر بودم خودش شروع کنه ولی چیزی نمی گفت و طوری رفتار می کرد که
انگار معذبه.
عمه گفت:
 تنهاتون می ذارم که راحت صحبت کنید.احتماال فکر می کرد ،سردا دوست دبیرستانی منه که منتظریم تنها بشیم!
عمه رفت و سردا به طرف من برگشت .گفتم:
چیزی شده؟سکوت کرد .گفتم:
فارسی متوجه میشی؟با لهجه گفت:
 بله .دوست زیاد ایرانی دارم.تاکید کردم:
و فامیل.کمی مکث کرد و به ستتتاعت نگاه کرد .بعد گوشتتیش رو در آورد و یه کم ور
رفت .منتظر بودم که ببینم این رفتار چه معنی ای م یده .گوشتتی رو به طرفم
گرفت و به صورتم زل زد .از دستش گرفتم و نگاه کردم.
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عکسی از من روی صفحه بود .گفتم:
 این عکس رو از آدالن گرفتی؟آدالن!همون دکتر!پوزخندی زد و با طعنه گفت:
 می دونستی پس!این عکس رو نیکا توی شمال انداخت.اصال فکر نمی کردم اون عکس رو هنوز نگه داشته باشه .فکر می کردم همون
روز پاکش کرده .ته دلم خوش حال شدم.
یه چیزی تند تند گفت .که به زور فهمیدم داره میگه:
هیچ وقت عکس ک سی رو تو گو شیش ندیده بودم .چرا اتاق خودش رو به توداد؟
باید به تو جواب پس بدم؟بله.چرا از خودش نمی پرسی؟من خیلی...گیج شد و کمی از شربتش رو خورد .به انگلی سی ادامه داد که مضمون حرفش
این بود:
من همه رو رد نکردم که حاال دختری شتتبیه تو ،عشتتقم رو ازم بگیره .هر ماهمیام ایران و خیلی کارها کردم و از این حرفا.
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به فارسی گفتم:
فیلم هندی زیاد می بینی؟با خودم گفتم «سریال های ترکیه ای که بدترند» .منظورم رو نفهمیده بود.
گفتم:
 کسی تو رو ول نمی کنه ،من رو بچسبه!دوباره نفهمید و عصبانی نگاهم کرد .گفتم:
من و آدالن رابطه ای نداریم!به انگلیسی گفت:
من اجازه نمیدم!به انگلیسی گفتم:
 پس نگران چی هستی؟خودم از این همه خون سردی و آرامشی که داشتم تعجب کرده بودم.
خداحافظی کردم و رفتم ستتمت اتاقم .اون هم بلند شتتد و رفت .توی راهروی
سمت اتاقم بودم که عمه صدام زد و گفت:
 بیا پایین!اجازه بدید لباس عوض کنم!همین حاال.کیفم رو جلوی درگذاشتتتم و پایین رفتم .هم زمان شتتال و دکمه های مانتوم رو
باز کردم .روی نزدیک ترین صندلی به پله ها نشسته بود .عز یز به طرفم اومد و
گفت:
-ناهار خوردی؟
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ساندو یچ خوردم.مگه نمیگم این آشغاال رو نخورید؟!عمه تشر زد:
 می خوایم صحبت کنیم.عز یز به آشپزخونه برگشت .روی صندلی نشستم و گفتم:
بفرمایید؟ این دختر این جا چی می خوا ست؟ ...ا صال آدرس این جا رو از کی گرفتهبود؟
 نمی دونم .دچار سوء تفاهم شده بود. فکر می کردم ،دختر عاقلی هستی.ستترم رو پایین انداختم .هنوز از دو روز پیش که من رو تو ب*غ*ل آدالن دیده
بودند ،خجالت می ک شیدم .حق هم دا شتند .من حالم خوب نبود ولی آدالن
نباید این قدر راحت آبروی من رو می برد.
 می دونم ...مرد خوش بر و رو ییه ...پول داره ...موقعیت خوب داره...ناخودآگاه د ستم به طرف شالم رفت و کمی جلو ک شیدمش و موهام رو عقب
دادم.
 می دونی خیلی ها خودشون ...دخترشون رو بهش پیشنهاد دادند؟دست هام رو توی هم قفل کردم .چرا این چیزا رو به من می گفت.
 چرا راه دور بریم ...همین «یزدانی».قیافه ی مونا ،که دختر ِ پسرخاله ی بابا بود ،توی ذهنم اومد.
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 چی بهت گفته که امیدوارت کرده؟با خودم فکر کردم .چیزی نگفته بود که به معنی دو ست دا شتن من با شه .تمام
تالشش این بود که به من ثابت کنه ،من دوستش دارم .گفتم:
من امیدوار نیستم.داد زد:
 خدا رحم کنه! ...پس توی حیاط چه غلطی می کردی؟از طرز حرف زدنش ناراحت شتتتده بودم .دی گه خیلی من رو پایین آورده بود.
حتی من رو الیق این نمی دونست که کسی دوستم داشته باشه .حرص خوردم
ولی چیزی نگفتم.
 اگر توی شرایط بهتری بودی ...اگر فامیل مشترک نداشتیم ...می تو... عمه! شما حتی یک در صد هم احتمال نمیدی شاید از من خو شش اومدهباشه؟
عمه که از صراحت من جا خورده بود .گفت:
 این مرد توی بهترین شرایط ازدواجه ...بهترین ها اطرافش رو گرفتند... عمه!... از تو هم که چیزی جز بی حرمتی ندیده ...شاید...مکثش طوالنی شد ولی ادامه داد:
عاقل باش!حرفش حقی قت بود ولی من نمی خواستتتم باور کنم .اخم کردم و نگاهم رو
ازش گرفتم.
 -دختر! من نمی خوام اشتباه ِ  ...اشتباه مادرت رو تکرار کنی.
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سه بار سر زبونم اومد که بگم «کدوم ا شتباه؟ شما بودید که به زور دو نفر رو
از هم جدا کردید» .ولی باز جلوی خودم رو گرفتم .شتتاید پدرم واقعا به خاطر
پول ،مادرم رو هوایی کرده بود .فقط گفتم:
 من که بچه نیستم!نگاهش غمگین شد و گفت:
 اون هم همین رو می گفت.... فاخته مرد زندگی نی ست .همه می دونند ...مادر فرشید ،خیلی واضح حرفاز ثروتش می زنه.
 شما نگران من هستید یا نیکا؟رنگ نگاهش دوباره عصبانی شد:
من نمی خوام یه بچه ی دیگه روی دستم بمونه.از جام بلند شدم و همون طور که از پله ها باال می رفتم ،گفتم:
یه مزاحم دیگه؟! می دونم کسی توی این خونه از من خوشش نمیاد!به نرده های مرمری تکیه دادم:
مطمئن با شید منم دل ِ خو شی از ک سی ندارم .تمام این بی ست و پنج سالحالم رو به هم می زنه .هیچی از بچگیم یادم نرفته.
وارد اتاق شدم .برای پیدا کردن کار ،هر کاری که شده ،مصمم تر از قبل بودم.
فقط می خواستم از این خونه برم و دیگه برنگردم.
2
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من شی سرش رو از روی مانیتور بلند کرد و با لبخند به راه رو ا شاره کرد .فقط
ام یدوار بودم که ستتردا رو توی اتاق نبینم .چون ممکن بود بحث دی گه ای رو
جلوی آدالن راه بندازه .راه روی خاکستری مثل اکثر اوقات ،خلوت بود .پروازم
صبح فردا بود و برای گرفتن بلیطم اومده بودم .همون بوی ادکلن تلخ و سیگار
توی راه رو پیچ یده بود .لبخند زدم .وقتی به در نزد یک شتتتدم ،صتتتدای آدالن
شنیده می شد .خواستم در بزنم که مردی گفت:
 نارینه ،یعنی چی؟آدالن بلند خندید و گفت:
خودشم نمی دونه!جمله ی بعدی رو نشنیدم .دوباره آدالن گفت:
دیدید که به سه ماه هم نکشید! بابا فهمیدم خیلی دل بری! همین؟ چیه؟ نکنه شرط رو جدی گرفته بودی؟صداها نامفهوم شد .اما دوباره یکی از مردها گفت:
 نه دیگه! اون مال وقتی بود که قضیه این طوری پیش نرفته بود.واقعا دلم می خواست از حرف هاشون سر دربیارم .به در نزدیک تر شدم.
آدالن :من کلی وقت گذاشتم.
همه خندیدند .مرد دیگه ای گفت:
 -واسه تو که بد نشد!
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آدالن خندید و صداها ضعیز شد که جمله های بعد رو نشنیدم .دوباره مردی
گفت:
پس با اهل و عیال چی کار می کنی؟آدالن با خنده:
کدومشون؟! چه طوری می خوای به دختره بگی؟ نمیگم ...ول کن بابا! می خوام به هالیوود معرفیت کنم.دوباره صتتدای خنده پیچید .حس کردم دستتت و پام یخ زده .منظورشتتون رو
فهمیده بودم ولی هیچ جوری نمی تونستتتم باور کنم .اصتتال امکان نداشتتت.
برای چی باید این کار رو می کرد .دوباره گوش هام رو تیز کردم.
 اون روز که گفت «می خوام باال بیارم» فکر می کردم خیلی جدی تر از اینحرف هاست.
آدالن آروم ،انگار که از در دور شده باشه ،گفت:
بود .ولی تو من رو دست کم گرفتی...مرد خندید و گفت:
من که بهت ایمان آوردم.مرد دیگه ای گفت:
شهادتین بخون!آدالن خندید و مرد ادامه داد:
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این هر کاری می کنه که اون پول رو نده! آدالن این دفعه بگیریا!از در دور شتتدم و به دیوار پشتتت ستترم تکیه دادم .می دونستتتم همه چیز غیر
واقع یه .همیشتتته می دونستتتم .قلبم توی دهنم بود .از همه ی عالم و آدم بدم
اومده بود .نزدیک بود روی زمین پخش ب شم .اما نمی خوا ستم .نباید ضعز
نشون می دادم .باید می رفتم.
صدای شاد آدالن که به در نزدیک شده بود ،واضح شنیده می شد:
دیدی که ،از من هر کاری برمیاد! حتی اگه خودم...حرفش با دیدن من پ شت در قطع شد .آدمی که رو به روی من بود ،انگار مال
یه دنیای دیگه بود .انگار هیچ وقت نمی شتتد از دیوار نامر ی بینمون رد شتتد.
فقط به من خیره شده بود و هیچ حرفی نمی زد .چ شم هاش دوباره خرگو شی
شتده بود .یه چیزی تو دلم فرو ریخت .دوستت داشتتم بخنده و آخرین چیزی
که از صورتش به خاطر می سپرم ،لبخندش با شه .اما اگر یه لحظه دیگه اون
جا می موندم ،به گریه می افتادم .به طرف در رفتم .خارج شتتدم .حتی دنبالم
نیومد .حتی عذرخواهی نکرد.
□
نمی دونستم چند ساعت گذشته .کنار قبر نشسته بودم و سرم روی زانوهام بود.
اون قدر گریه کرده بودم که به خودم گفتم «بسه! االن می میری» .استخون هام
درد گرفته بود .دست هام رو از دور زانوهام باز کردم و به بدنم مالش دادم .فقط
خوش حال بودم که آدالن خبری از حال و روز من نداره .ساعت همراهم نبود.
گوشتتیم رو هم خاموش کرده بودم .هوا تقریبا تار یک شتتده بود .دوباره به قبر
نگاه کردم .دوباره اشتتک از چشتتمم چکید .حس می کردم خیلی ضتتعیز و
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شکننده شدم .حتما خیلی آدم مهمی شده بودم که به خاطرم شرط می بستند.
پوزخند زدم و بلند شدم .در ست جایی رو نمی دیدم .چند بار زمین خوردم تا
به در رسیدم و هر بار زیر گریه زدم .وقتی وارد باغ عمارت شدم ،المپ چند تا
اتاق رو شن بود .از تراس باال رفتم که انگار از همی شه سخت تر شده بود .در
رو از داخل قفل کردم .حوصتتله ی هیچ کس رو نداشتتتم .لباس هام خاکی و
کثیز بود .به آینه نگاه کردم .چ شم هام پز کرده و قرمز بود .از همی شه ز شت
تر ...دوباره بغضتتم ترکید .گوشتتی رو روی میز گذاشتتتم که چشتتمم به بلیط
هواپیما خورد .پس اومده بود این جا! شتتاید هم درباره ی من چیزی گفته بود.
ا شکم رو پاک کردم و خوا ستم پاره اش کنم ولی پ شیمون شدم .باید فردا می
رفتم و پدرم رو پیدا می کردم .به زور هم که شده ،اون جا می موندم و دیگه بر
نمی گشتتتم .شتتاید برای یه بار ،فقط یه بار ،توی زندگیم شتتانس می آوردم و
پیداش می کردم.
□
پز چشتتم هام خواب یده بود ولی اون قدر تو هم بودم که یکی از مستتتافرهای
خانوم توی ستتالن مدام به من نگاه می کرد .وقتی هم که روی صتتندلی هواپیما
نشستم ،به طرفم اومد و گفت:
 خانوم! شما خوبی؟به زور لبخند زدم و تشکر کردم.
چند دقیقه بعد روی صندلی کناریم نشست .برگشتم که خیالش رو راحت کنم
اما یه نفر دیگه رو کنار خودم دیدم .خیلی خون ستترد به رو به رو نگاه می کرد.
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تا همین االن حق رو به اون می دادم که من رو نخواد و نمی دونستتتم چه قدر
ازش دل خورم .ان قدر که همون لحظه یه گلوله تو مغزش خالی کنم .حتی
نمی دون ستم چی باید بگم .بلند شدم که پیاده ب شم ولی مهمان دار اجازه نداد
و صدای غرغر چند نفر دراومد.
کاری نمی تونستم انجام بدم .برگشتم سمت صندلیم و با خودم گفتم «این تو
بمیری ،دیگه از اون تو بمیری ها نیست» .نشستم و به صندلی جلو خیره شدم.
هواپیما حرکت کرد .چند دقیقه بعد که همه جا آروم شد ،به حرف اومد:
یادم نمیاد اجازه ی گوش وایسادن بهت داده باشم!تازه یه چیزی هم بدهکار شدیم .چشم هام رو بستم که ادامه نده.
فکر می کردم بلیط رو پاره می کنی!و پوزخند زد .با خون سردی گفتم:
 میشه لطفا خفه شی؟! می خوام بخوابم! فکر می کنی اومدم نازت رو بکشم؟تو دلم گفتم «پس اومدی چه غلطی بکنی؟» و به اون گفتم:
 پس این جا چه گهی می خوری؟چیه؟ از من ناامید شدی ،اخالق خوشگلت فوران کرده؟!سکوت ایجاد شد که دوباره گفت:
 با این قیافه ای هم که درست کردی ،آبروم جلوشون میره!اگر فکر می کرد چیزی می پرسم ،کور خونده بود.
اون جا مثل آدم رفتار می کنیا!تمام نفرتم رو ریختم توی چشم هام و نگاهش کردم.
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چیه؟می خوام ببینم یه آدم چه قدر می تونه عوضی باشه!مچ دستم رو گرفت و فشار داد:
فهمیدی چه قدر؟!جلوی جیغ زدن خودم رو گرفتم و مچم رو بیرون کشیدم.
دوباره ادامه داد:
 همون دو روز پیش با دوستم تماس گرفته بودم که بیاد فرودگاه ،دنبالمون.پس برای خودش برنامه ریزی هم کرده بود.
زنگ بزن ،کنسل کن!مگه مسخره ی ماست؟! بزرگ ترین تولید کننده ی نی شکر منطقه ست!فکر می کنی من کی ام؟سرش رو برگردوند .بلندتر گفتم:
 جوابم رو بده؟آروم!به همین خیال باش که با تو جایی بیام!معلومه که میای! من آبروم رو دست دختربچه ها نمیدم.توی دلم گفتم «می بینیم!» چشم هام رو بستم و سعی کردم بخوابم.
□
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ساکم رو بردا شتم و به طرف در خروج گوله کردم .هنوز به در نر سیده ،ساک
رو از دستم قاپید و به طرف چمدون خودش که روی زمین بود ،رفت .فکر می
کرد من به چهار تا تیکه لباس احتیاجی دارم؟! به راه خودم ادامه دادم .داد زد:
نارین!از ستترعتم کم نکردم ولی به عقب نگاه کردم که دیدم با چمدون و ستتاک توی
د ست هاش داره می دوه .صحنه ی خنده داری بود .اگر حو صله دا شتم فیلم
می گرفتم و می ذاشتم تو یوتیوب که کارمندهاش ببینند.
به طرف تاکسی ها رفتم .بهم رسید و گفت:
 همین حاال تمومش می کنی .وگرنه...وگرنه چی؟ چی کار مونده که نکردی؟!خواستم حرکت کنم که صدای مردی رو شنیدم:
 فاخته! تغییر شغل دادی؟و شروع به خندیدن کرد.
آدالن به چمدون و ساک اشاره کرد و گفت:
 فقط همین یه کار رو نکرده بودم.با هم دست دادند .مرد خیلی مودبانه با من احوال پرسی کرد و به آدالن گفت:
 قدر زنت رو بدون! من تا حاال زنی رو ند یده بودم که فقط دو تا چمدون باخودش ببره!
با چشم های گرد شده به آدالن نگاه کردم که خندید و گفت:
 چمدون مال خودمه!هر دو بلند خندیدند و من مونده بودم که باید چه غلطی کنم.
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ساک رو برداشتم و رو به آدالن گفتم:
عز یزم! مراقب خودت باش.با شوخی به مرد گفتم:
 شما هم مراقبش باشید! یه نفر کمه!مرد که خیلی خوشش اومده بود ،خندید و آدالن گیج نگاهم کرد که گفتم:
عز یزم .به ایشون نگفتی من خونه ی دوستم دعوتم؟مرد گفت:
 که این طور! سفر مجردیش رو به هم ریختی فاخته؟آدالن با آرامش گفت:
 سفر مجردی ،مال مجردهاست.مرد خیلی متین به من گفت:
 ما رو هم دوست خودتون بدونید .از این طرف...حرکت کردند .هنوز سر جام ای ستاده بودم که آدالن بازوم رو کشید .چشم غره
رفتم و بازوم رو بیرون کش تیدم .اخم کرد و ستتاک رو محکم از دستتتم درآورد.
مرد به عقب نگاه کرد .هر دو لبخند زدیم.
هوا فوق العاده گرم بود .اما توی  BMWاوضتتتاع بهتر بود .مرد که کنار راننده
نشسته بود گفت:
عذر می خوام ،پشتم به شماست!آدالن:
 -این چه حرفیه؟ راضی نبودیم خودت تا این جا بیای .مزاحم شدیم.
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کنجکاو بودم.و به من لبخند زد.
عصتتبانی بودم .اومده بودم که پدرم رو پیدا کنم و برگردم به شتتهرم ،ولی حاال
گرفتار شده بودم .با نفرت به آدالن نگاه کردم که روش رو برگردوند.
مرد جلوتر از ما به طرف در ورودی و یالی شیکی که معماری عجیبی داشت،
حرکت می کرد .چمدون و ساک به دست راننده بود.
آدالن دستش رو دورم حلقه کرد و زیر گوشم گفت:
 فکر نکن خبریه! نمی خواستم فکر ناجور درباره ات بکنند!با لحن مسخره ای گفتم:
 عز یزم! با قلب عاشق من این کار رو نکن!زنی با لبخند به استتتقبالمون اومد که آدالن خیلی با وقار و گرم باهاش گفت و
گو کرد.
حلقه ی بازوش رو دور من تنگ تر کرد و گفت:
مریم جان! ایشون همسرم هستند .نارینه!با هم دست دادیم و چرت و پرت های معمول رو رد و بدل کردیم.
چمدون و ستتاک رو گوشتته ی ستتو یتی که مریم برای مهمون آماده کرده بود،
گذاشتیم .روی کاناپه نشستم .آدالن هم کتش رو درآورد و کنار من لم داد.
گفتم:
من وقت این مستتخره بازی ها رو ندارم .برای کاری اومدم که باید انجامشبدم.
-صبر کن .عصر با هم میریم!
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الزم نکرده .خودم می تونم برم.تا آبروی من رو نبری راحت نمیشی! نه؟آبرو؟ کدوم آبرو؟عصبی شده بود .بلند شد و کنار پنجره ایستاد:
 هوا گرمه! تا شب نمی تونی بری بیرون!نگران گرمازدگی منی؟!به طرفم برگشت .خودم هم متوجه گرفتگی صدام شدم .نزدیک تر شد .دوباره
عقب رفت .روی تخت نشست و گفت:
 من نمی خواستم این طوری بشه.نمی خواستی نقشه ات لو بره؟...می خواستی تا کجا پیش بری؟تقصیر خودت بود.آره تقصتتیر من بود که تو مثل کنه افتاده بودی به جون من! هر جا می رفتمبودی! هر کاری می کردم ،یه اثری از تو بود! تا روی تخت من اومدی...
روی صورتم دست کشیدم و ادامه ندادم.
بهت گفته بودم به کاه دون زدی! می دونستتتی من دنبال رابطه ی خاصتتینیستم!
من از تو انتظاری نداشتتتم .آدمی که به تو فکر می کنه ،پی منشتتی گری تویآگهی های استخدام نمی گرده!
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پس از چی ناراحتی؟خوا ستم بگم «از این که تو به آدم ها در حد پ شه و مگس هم اهمیت نمیدی»
ولی حتی ارزش حرف زدن هم نداشت.
رو به روم نشست و گفت:
 از چی ناراحتی؟ فکر نمی کردی عاشقم بشی؟ نه؟می خوای کتبی بنو یسم که بتونی پول شرط رو بگیری؟من چه احتیاجی به پول دارم؟کدوم کارت منطقیه که این دومیش باشه؟بلند شد و از اتاق بیرون رفت.
□
روی ماهی آبلیمو ریختم .یاد ماهی کوچولوهای توی استتتخر افتادم و ناراحت
شتتتدم .دلم نمی اومد بخورمش .یادم افتاد که هنوز جواب همایون رو ندادم.
می تونستم به خاطر حدیثه قبول کنم .اما آدم ها ،از چیزهایی که به خاطرش از
خودگذشتگی کردند ،بعد از یه مدت متنفر می شن! و من این رو نمی خواستم.
مریم برام دوغ ریخت و گفت:
ماهی دوست نداری؟ خورشت بریز! می خوای ظرفت رو عوض کنم؟نه .خیلی هم عالیه!آدالن به شوخی گفت:
می خوای تیغ هاش رو برات بکنم؟از حرفش خندیدند و مریم رو به شوهرش گفت:
 -ملکی! فکر می کردی یه روز جناب فاخته رو با همسرش ببینی؟
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ملکی :خیر! اون هم این قدر زن ذلیل.
مریم با خنده گفت:
دقیقا.تعجب کردم .این چی کار کرده بود که مثال زن ذلیل باشه؟! همه می خندیدند.
ملکی :چرا این قدر بی سر و صدا؟!
آدالن :توافق کردیم ،شلوغش نکنیم! می دونید که!
مریم :یادت هست چیا درباره ی ازدواج می گفتی؟
آدالن خندید و به سرفه افتاد .ملکی آب دستش داد و گفت:
 با خیل عشاق چه می کنی برادر؟که خنده ی آدالن بیشتر شد .مریم به من چشمک زد و گفت:
 خیلی چیزها هست که باید بهت بگم!عصبانی از این رفتارها و خنده ها ،گفتم:
 برام مهم نیست!همه ساکت شدند و به من نگاه کردند .فهمیدم که سوتی دادم .درستش کردم:
 من آدالن رو هرجور باشه دوست دارم.فضتتا دوباره عادی شتتد .حس می کردم هر لحظه که می گذره ،بیشتتتر از این
جور زندگی ها دل زده میشم .من به اون بیرون تعلق داشتم.
□
کنارم روی تخت نشست و گفت:
 -چرا این جا کز کردی؟
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تا همین قدر هم از سرت زیاده!...اگر االن این جام ،فقط به خاطر ای نه که اگر لطفی در حق من کرده بودی،جبران بشتته .نمی خوام وقتی برگشتتتی شتتهرت ،خاطره ی بدی از من داشتتته
باشی.
شهرم؟ خاطره؟آره! شاید همین جا بمونم یا برم هر شهر دیگه ای .فرقی نمی کنه .من هر جاباشم باید از صفر شروع کنم.
چرا مزخرف میگی؟ توی همون تهران هم یه دختر مجرد نمی تو نه زندگیکنه ،چه برسه به شهرستان!
شاید ازدواج کنم .شاید یکی پیدا بشه ،یه دختر بی کس و کار ِ زشت ِ بی پولرو بگیره!
با حرص گفت:
 دعا می کنم آرزو به دل نمیری!به ساعت نگاه کردم .چهار ع صر بود .انگار خور شید یه ذره هم تکون نخورده
بود .بلند شدم و مانتو پوشیدم.
کجا؟واسه چی اومده بودم؟ کشز رازهای مجردی تو؟!توی این هوا؟-تو بمون خونه ،پوستت خراب نشه! خیل عشاقت منتظرند!
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از اتاق بیرون رفتم .شماره ی آ انس رو از مریم خواستم که سو یچ ماشینش رو
داد .قبول نکردم و گفتم:
 من پشت فرمون باالتر از پراید نمیشینم!با تعجب نگاهم کرد .آدالن به طرفمون اومد .سو یچ رو گرفت و گفت:
 براش راننده گرفتم.مریم خ ند ید و ما بیرون او مدیم .توی دلم گفتم « به درک که فکر کرد ،من
رانندگی بلد نیستم» .قرار نبود دیگه این آدم ها رو ببینم.
3
م*س*تقیم به همون آدرستتی که ستته ماه قبل یک هفته طول کشتتید تا پیداش
کنم ،رفتیم .ماشتتین رو ستتر کوچه پارک کرد؛ چون کوچه تنگ بود .جلوی در
آبی رنگ ایستتتادیم .دفعه ی قبل گفته بودم «زنی به استتم جاللی» این بار باید
می گفتم «مردی به اسم شکری».
زنگ خونه رو زدم .مثل قبل پسر بچه ای در رو باز کرد و با دیدن من ،شناخت
و با لهجه ی جنوبی گفت:
 شما همون خانوم سه ماه پیش نیستید؟ بله! پدرت خونه ست؟ نه.صدای زنی از پشت سرش اومد:
 کیه؟ -همون خانومه.
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زن دم در اومد و گفت:
باز دنبال کی هستید؟ یادتونه که گفتم از آدرس خونه ی قبلی شما به این جا ر سیدم؟ خونه ی قبلاز جنگتون.
 اون خونه ی مادرشوهرم بوده. بله .من می خوام بدونم شما مردی به اسم آقای شکری می شناسید؟کمی مکث کرد و گفت:
 والله نمی شناسم. مادرشوهرتون کجاست؟ می تونم از ایشون هم بپرسم؟ اون بار هم که گفتم .مریضه .ما رو هم نمی شناسه.موجی از ناامیدی تمام بدنم رو گرفت .سری قبل هم همین طور شد .اون بار
شتتوهر این زن اجازه نداد مادرش رو ببینم .من هم چون باور کرده بودم که
آدرس سر کاری بوده ،زیاد اصرار نکردم.
پس این چه آدرسی بود که پدرم داده بود .با ناراحتی به زن نگاه کردم.
آدالن که تا اون لحظه ساکت ایستاده بود ،گفت:
 ببخشید! میشه خانوم من خودش مادرشوهرتون رو ببینه؟ نه! شوهرم دوست نداره ،پیرزن رو اذیت کنیم. من قول میدم ناراحتش نکنم .دیگه هیچ امیدی جز این جا ندارم.با کلی اصرار وارد خونه و بعد اتاق پیرزن شدم .آدالن رو هم اصال راه نداد .رو
به روی پیرزن نشستم و گفتم:
 -حاج خانوم! شما آقای شکری می شناسید؟ مال بیست و پنج سال پیش.
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پیرزن رو به عروسش گفت:
 اومده آش نذری ببره؟عروسش گفت:
نه مادر! زمان جنگ .کوچه ی حقیقی .آقای شکری؟پیرزن :اگه تموم کردیم کاسه ی من رو بده.
آدم مهربونی به نظر می رسید ولی اصال تو باغ نبود.
دوباره گفت:
 و یار کردی مادر؟زن گفت:
ببخشید .گفتم که هوش و حواس درست نداره.با ناامیدی بلند شدم که گفت:
 اسمش رو بذار نارینه!قلبم از طپش ایستاد .درجا میخ کوب شدم .آخرین شانسم رو امتحان کردم:
می ترسم برادرم پیدامون کنه! اون که دیروز این جا بود. شوهرم به شما نگفت کجا میره؟ چند بار گفتم ،نذار این دو تا جوون درگیر بشن. شوهرم کجاست حاج خانوم؟ نگفتم برو ستراغ بابات ،دستتتش رو بب*و*س .شتتاید این قدر ستتنگ نندازهجلو پاتون؟
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 حاج خانوم شوهرم رو ندیدید؟ نگفتم آخر یکیشون پرپر میشه؟به حرف های من اهمیتی نمی داد و مدام حرف های خودش رو می زد.
عروسش هم هول کرده بود و می خواست زودتر بیرونم کنه .من سر نخ رو پیدا
کرده بودم و نمی تونستم بی خیال بشم.
همون لحظه شوهر زن وارد شد و گفت:
چه خبر شده؟زن رنگش پرید و من با التماس گفتم:
 آقا تو رو خدا بذار من از مادرت بپرسم .دنبال پدرم می گردم. قبال که دنبال مادرت بودی؟ چه فرقی می کنه؟ هر دو با هم بودند.مرد توی فکر فرو رفت و من گفتم:
مادرتون اسم من رو صدا زد .این که تصادفی نیست. اسمت چیه؟ نارینه.مرد به من نگاه کرد .کمی این پا و اون پا کرد و گفت:
 اسم پدرت چیه؟ شکری. نارینه اسم خاله ی من بود .شاید همین جوری...پیرزن :مهدی اون جا معطل نشتتو! بیا بریم این بیچاره رو خاک کنیم .رو زمین
مونده.
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مرد که خودش هم کنجکاو شده بود ،گفت:
چرا به علی نمیگی؟ علی جبهه ست. کجا ببریمش. همین امامزاده ممد.تکرار کردم « امامزاده ممد».
گفتم :کجاست؟
آدرس رو گرفتم و به طرف در رفتم .پیرزن رو به نوه اش گفت:
دختر هاشم بازی نکن .حرف در میارن.
 -این قدر با ِ

پیرزنه واقعا م شکل حافظه دا شت .ا صال نمی دون ستم می شه به حرف هاش

اعتماد کرد یا نه .ولی به هر حال باید تالشم رو می کردم.
فکر این که بعد از این همه ماجرا پدرم مرده باشه ،خیلی ناراحت کننده بود .به
خصوص با جمله های پراکنده ای که درباره ی درگیری گفته بود.
□
 ابوالفضل شکری.این رو آدالن گفت و کنارم نشتتستتت .یک ستتاعت روی مخ مستتئول بایگانی
قبرستون راه رفته بود تا را ضی شد ا سم ها رو بیرون بیاره! این تنها « شکری »
ای بود که تاریخ دفنش درستتت بود .نمی دونستتتم چه اتفاقی توی اون خونه،
وسط جنگ ،افتاده بود و هیچ وقت هم نمی فهمیدم!
گفتم :یه قبر دیگه.
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 از کجا مطمئنی همونه؟درباره ی حرفهای پیرزن چیزی بهش نگفته بودم .نمی خوا ستم ذهنیت ک سی
نستتبت به بابا یا همون داییم عوض بشتتته .به تاریخ روی ستتنگ نگاه کردم.
 . 66/1/17از تمام گذشته ام دو تا سنگ قبر با هشتصد و هفتاد کیلومتر فاصله
باقی مونده بود .یه حس عجیبی بهم می گفت که پدر و مادرم آدم های خوبی
بودند .شاید هم من دوست داشتم همیشه این طوری فکر کنم.
 حالت خوبه؟ چی؟ نشنیدی چی گفتم؟بی توجه به حرفش گفتم:
 وقتی ستتوار هواپیما شتتدم .یه لحظه به خودم گفتم «شتتاید منم جوجه اردکزشت باشم! پدرم آ*غ*و*شش رو برام باز کنه و بگه ،من نمی دونستم این همه
سال تو زنده ای».
 مگه خودت نگفتی اینا همه داستانه؟ زندگی واقعی یه جور دیگه ست.…-
 باید با گذشته کنار بیای؟ نه! می خوام گذ شته رو بریزم دور ...می خوام فکر کنم همه ی این بی ست وپنج سال قبل از شروع اتفاق افتاده.
وقتی به خونه ی ملکی ر سیدیم .آدالن کیفم رو از د ستم گرفت و زیر بازوم رو
نگه داشت تا به سمت خونه حرکتم بده .حس می کردم یه کوه بزرگ روی شونه
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ها مه .ملکی و زنش با نگرانی به طرفمون او مد ند و منتظر موند ند تا آدالن
توضیح بده.
آدالن من رو به خودش چسبوند .سرم رو ب*و*سید و گفت:
دوستش سرطان داره .نارین خیلی حساسه!هر دو دروغ گوی حرفه ای شتتتده بودیم .ملکی و زنش با ناراحتی نگاهمون
کردند .مریم گفت:
 خیلی متاستتفم! برو استتتراحت کن .میگم شتتامتون رو بیارند توی اتاق کهراحت باشی.
تشکر کردیم و رفتیم .روی تخت دراز کشیدم که صدای آدالن اومد:
با لباس بیرون؟!توجهی نکردم .خودش به طرفم اومد و بازوم رو گرفت و روی تخت نشتتوند.
اجازه دادم که شال و مانتوم رو خودش دربیاره .دوباره دراز ک شیدم .د ست برد
که دکمه هاش رو باز کنه .چشم هام رو بستم و سعی کردم بخوابم.
چند دقیقه گذشتتت .خوابم نمی برد .پلک هام رو باز کردم و دیدم دو تا چشتتم
براق زل زده به صورتم .سریع سرش رو برگردوند .یه تی شرت آبی پوشیده بود و
روی تخت نشسته بود.
گفت:
 خوبی؟ من خودم رو واسه همه چیز آماده کرده بودم.دوباره نگاهم کرد و گفت:
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 بله .کامال واضحه!دراز کشید و به طرفم خم شد:
 مطمئنی چیزی الزم نداری؟چشم هاش دوباره شیطون شده بود گوشه ی لبش می خندید.
جواب دادم:
 فعال که تو چیزی الزم داری!دستش رو دورم حلقه کرد و پیشونیش رو روی پیشونیم گذاشت .چشم هام رو
بستم و فکر کردم که البد باید همه جا با خودم ببرمش که وقتی غصه دار شدم
ب*غ*لم کنه .خندیدم.
جلوی لب هام خندید و گفت:
 می بینی تقصیر خودته! اگر حالم خوب بود ،بلند می شدم و می زدم زیر گوشت.دو باره خ ند ید .لب هاش رو روی لبم حس کردم .واق عا تبحر عجیبی توی
وسوسه کردن داشت .کنارش زدم و فاصله گرفتم و گفتم:
کتک می خوای؟سرش رو روی بازوش گذا شت و موهاش روی صورتش ریخت .غم توی دلم
نشست .من واقعا می خواستمش .چرا این کار رو با من کرد؟
 یه وقت تشکر نکنی؟ آره باید جایزه هم برات بگیرم! درباره ی دیشب نمی دونی؟ -دیشب؟!
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 با عمه ات دعوا کردم. واسه چی؟ اذیتت کرده بود.خیره نگاهش کردم .خندید و ادامه داد:
 من خودم برای زندگیم تصمیم می گیرم ،نه پیرزن های اطرافم!بینمون سکوت شد .د ستم رو گرفت و ب*و* سید .حالم دوباره بد شده بود.
دستم رو کشیدم و گفتم:
 شب به خیر! من شام نمی خورم.غلت زدم که نبینمش .نزدیک تر شد و سرش رو روی موهام گذاشت .یه قطره
از چشتتمم چکید .فردا همه چیز رو فراموش می کرد و هر کس دنبال زندگیش
می رفت.
نیم خیز شد و کنار گوشم گفت:
چرا هیچ وقت نمیگی من رو دوست داری؟ع صبانی شدم و سرم رو کردم زیر بالش و ف شار دادم .پس چی فکر می کرد؟!
دیگه باید چه غلطی می کردم که بفهمه؟
بالش رو بردا شت و پرت کرد .بلند شدم و رو به روش ن ش ستم و جوری نگاه
کردم که معنی «دهنت سرو یس» می داد.
نشست و گفت:
 من نباید به کسی دل ببندم که عاشقم نیست. -دل نبند!
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 مگه دست خودمه؟!دلم گرفته بود .لحنش خیلی ناراحت بود که اعصتتابم رو خرد می کرد .دستتت
تو موهاش برد .نفس عمیق کشید و گفت:
 من حاضرم به خاطرت از همه چیزم بگذرم! تو چی؟... این قدر عاشقم هستی که از خودت بگذری؟منظورش رو نمی فهم یدم .فقط با گیجی ن گاهش می کردم .چی با ید می
گفتم؟
صورتش غمگین شد .خیلی بیش تر از وقت هایی که خرگوشی می شد .گفت:
 من دیدم که چه جوری به بچه ها نگاه می کنی!...مکث کرد .بعد ادامه داد:
من بچه دار نمیشم!باالخره یه ضتتعفی توش پ یدا کرده بودم که پیش خودم نگهش دارم! به خاطر
همین بود که دنبال ازدواج نبود! با بهت نگاهش کردم .یه قطره از چ شمم افتاد.
صورتش تو هم رفت و از روی تخت بلند شد.
د ستش رو گرفتم .به طرفم برگ شت .د ستش رو ک شیدم .زانوش رو روی تخت
گذاشتتت .همه چیز رو فراموش کرده بودم .همه ی اتفاق ها ...همه ی گذشتتته
ام ...یه لحظه از مغزم گذشت «هیچ وقت مجبور نمی شیم پی شگیری کنیم» .از
فکر خجالت آوری که داشتم ،خنده ام گرفت .از همون خنده های مخصوص.
آدالن خندید و گفت:
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 داری به چی فکر می کنی؟دستش رو بیش تر کشیدم و گفتم:
-هیچی!

با تشکر از مهسا زهیری عزیز بابت نوشتن این رمان زیبا
برای دانلود رمان های بیشتر به سایت رمان فوریو مراجعه کنید
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