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 باشد. یمحفوظ م ساینو تیسا یاثر برا نیا تیرا یحقوق کپ هیکل

 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 

 مقدمه:

 آن که می گوید دلم، بداند دلش متعلق به خودش نیست!

آید دل را یک نفر، شبی نصف شبی، صبح پاییزی، شب تابستان گرمی، می 

 و بر می دارد و می رود!

 ناگه در رقص برگ های پاییزی، می بینی که دگر قلبت نمی زند!

تنها چشم هایت به چشم های آبی رنگی به رنگ آسمان خیره شده و 

 دهانت چون درختان زمستان خشک شده است...

می بینی که به یک باره دوباره قلبت شروع به تپیدن می کند، آن قدر می 

تپد که احساس گرما می کنی، و چشمانت خیره می ماند به تپد و می 

 موهایی که همراه برگ ها می رقصند.

تنها گوش هایت یک چیز را می شنوند، قهقهه ی مستانه ای که با آهنگ 

 پرندگان مخلوط شده است. این حس های زیبا بر تو مبارک!
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 گ می کنم...نفس عمیقی کشیدم و دیالوگم را ادامه دادم: برایت آرزوی مر

 «پایــان»

 

صدای دست و جیغ از همه جای سالن بلند شد. لبخندی زدم. غرور عجیبی 

دو دستم را روی سینه ام گذاشتم و برای تماشاچی های  وجودم را گرفت.

عزیزم، سر خم کردم. به اطرافم نگاه انداختم. بازیگر های معروف دیگر نیز، 

 را انجام می دادند! که همراه من بازی می کردند، همین حرکت

 و همین صحنه، آرزوی من بود. بازیگری تاتر!

از بچگی به تاتر عالقه داشتم. تاتری نبود که دست پدر و مادرم را نکشم و 

 به آن نروم!

و حاال خودم، خالق صحنه های پر حادثه ی تاتر بودم. زندگی در تاتر، مثل 

 این می ماند که تو یک نفری و هزار زندگی داری!

مراه گروه، از درب پشت سِن، خارج شدیم. به اتاق گریم رفتم. خانوم ه

اکبری، مسئول گریم خانم های بازیگر، آرایشم را پاک کرد و کمک کرد 

 لباس هایم تعویض کنم.

از سالن که خارج شدم، عده ای از دختران دانشجو منتظر من ایستاده 

 د.بودند. عکس و امضا که گرفتند، سوال هایشان شروع ش
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 دانشجوی تاتر بودند و درباره من و رمز های موفقیتم سوال می پرسیدند.

با لبخند به آنها جواب می دادم. شاید هم خودم را در آن ها می دیدم که 

داشتم. پای بعضی بازیگران تاتر قدم برمیروزی، مثل همین دختر ها پابه

جره ی ماشین آنها که رفتند، ماشین هلیا جلوی پایم بوق زد. از توی پن

 بپر باال خانوم بازیگر!_نگاهش کردم. عینک آفتابی اش را باال زد و گفت:

 لبخندی زدم. سوار ماشین شدم و سالم کردم.

 از خیابان سالن نمایش تاتر خارج شدیم.

 هلیا سرعت ماشین را تند کرد و در اتوبان افتادیم.

 ترافیک سنگینی بود. ماشین ها کیپ هم راه می رفتند.

می کرد و محکم روی فرمان ماشین زد: ای داد بی داد. گمشید ببینم! اخ

 مگه نمی بینید خانوم بازیگر نشستند توی ماشین؟

خنده ای کردم که گفت: راستی الدن! مامانم زنگ زد گفت به خاله و صادق 

 گفته بیاین خونه ما...ظاهرا پدرت امشب ماموریته!

که بابا ماموریت می رفت، من و  هلیا، دختر خاله ی من بود. اکثر اوقات

مامان به خانه ی خاله ام می رفتیم. امروز هم مامان گفته بود قرار است به 

 خانه خاله برویم. شوهر خاله ام فوت کرده بود و هلیا هم، تک فرزند بود.

 اما معموال صادق نمی آمد. دلیلش را نمی دانستیم. با خنده گفتم:

 مزاحمتون بشیم ها! هباز قرار-
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 ای بابا مزاحم چیه دیوونه!_

 ترافیک، نیمه سنگین بود و تقریبا سریع روان شد.

امروز عصر، هلیا به دنبال من آمده بود تا با هم به مرکز خرید برویم. قرار 

 بود برای او،  هفته ی دیگر خواستگار بیاید.

کمی ناراحت ماشینش را در پارکینگ پاساژ پارک کرد. احساس می کردم 

است. اما شاید این احساس را ناگهانی پیدا کرده بود اما چیزی از او 

نپرسیدم. با هم به طبقه ی اول رفتیم. چشمش به لباس ها که افتاد، غم 

 درونش چشمانش تشدید شد.

 پرسیدم: چیزی شده هلیا؟

 آهی کشید و دستانش را به عالمت نه باال برد و در مغازه رفت.

و من نیز داخل شدم. سالمی کردیم. بی هدف چشمانش  به طرفش رفتم

روی لباس های مغازه می گشت. فروشنده، زن میانسالی بود. از سردرگمی 

ما کالفه شد و رو به هلیا گفت: خانوم چه مدلی لباس می خواین؟ بگید تا 

 راهنمایی تون کنم!

 رشته کالم را دستم گرفتم و گفتم:

 ایشون می خوایم.یه کت دامن رسمی و شیک برای -
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فروشنده نیم نگاهی به من انداخت و به اندام هلیا نگاه کرد. چند کت دامن 

روی میز گذاشت و گفت: این مدل کت دامن ها به سایز ایشون می خورن. 

 رنگ بندی هم دارن!

 هلیا بی خیال دست روی یک کدام از آن ها گذاشت و گفت:

 همین خوبه! اگه می شه رنگ مشکی.-

 به مدل کت دامن نگاه کردم. طرح بسیار ساده ای داشت. با تعجب

 با صدای آهسته و اخم گفتم:

 و می خوای؟ خیلی خودش خوشگله؟ر چرا مشکی این-

 غر زد:

 دیگه! مجلس عروسی که نیست سفید بپوشم. هیه خواستگاری-

تا به حال هلیا را این گونه ندیده بودم! اخم و بی حوصلگی اش بی سابقه 

 بود.

 به پهلویش زدم: آرام

 تو چته دختر؟-

 چیزی نیست._

آهی کشیدم. ناچار همان را خریدیم. حال دگرگونی داشت. انگار دوست 

داشت سریعا از پاساژ خارج بشود. از ناراحتی و غم او، من هم ناراحت شده 

 بودم.
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از پاساژ که خارج شدیم، هوا رو به تاریکی بود. در ماشین که نشستیم، 

م. سعی کردم فکر کنم هلیا برای چه چیزی یک دفعه این چشمانم را بست

حال را پیدا کرد! با خودم فکر کردم شاید یکی از رفتار های من او را 

 ناراحت کرده.

طاقت نیاوردم. باید قبل رسیدن به منزل خاله، ته و توی مسئله را در می 

 آوردم:

چنان هلیا می شه بگی دقیقا چت شده؟ از وقتی وارد پاساژ شدیم -

 میرغضب شدی انگار قایق هات غرق شدن!

 میون اخم نسبتا غلیظش نیم لبخندی زد و گفت:

 اوال قایق نه و کشتی! دوما، من حالم خیلی هم خوبه.-

 و به دنبال این حرف دوباره اخم هایش را توی هم کرد.

حرصم گرفته بود. هلیا آدمی نبود که بخواهد الکی و بی مورد عصبانی 

اما وقتی که دیدم لب از لب باز  قطعا موضوع مهمی وسط بود.بشود. پس 

نمی کند، تصمیم گرفتم بی خیال شوم. البته بی خیال باطنی که نه! بی 

 خیال ظاهری...

رفتار مالیم و همیشه پر آرامش و لطیف هلیا، و حاال عصبانیت عظیم آن هم 

 یک هفته قبل از خواستگاری اش، عجیب بود.

که از نظر خاله، مهم به نظر می رسید و به احتمال زیاد آن هم خواستگاری 

مشب قرار بود خاله برای مامان، در رابطه با این ا به آن پاسخ بله می دادند.
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خواستگاری، حرف هایی بزند. شاید اگر در بحث آن ها شرکت می کردم، 

 چیزهایی دستگیرم می شد.

را زد و در پارکینگ باز کمی بعد، رو به روی خانه خاله بودیم. هلیا ریموت 

شد. ماشینش را پارک کرد و با هم به واحدشان رفتیم. خاله با خوش رویی 

در را باز کرد. در آغوش خاله فرو رفتم. با گرمی احوال پرسی کردیم. اما 

سرم را که باال آوردم دیدم هلیا با سرعت سالمی سر باال داد و به طرف 

ت خیره شدم. باورم نمی شد که اتاقش رفت. با تعجب به مسیری که رف

 آدمی مثل هلیا توجهی به مادرش نکند.

خاله سعی کرد توجهی نکند و گفت: خوش اومدی الدن جان! مادرت اومده 

 اما یکم ناخوش بود گفت تا اومدن بچه ها دراز می کشم.

 و به اتاق خودش اشاره ای کرد.

 به طرف اتاق هلیا رفتم و همانطور به خاله گفتم:

 ق چی خاله؟ نمی دونین میاد یا نه؟صاد-

 واال قراره بیاد. اما کِی معلوم نیست._

شانه ای باال انداختم و در اتاق هلیا را باز کردم. با لباس بیرون خوابیده بود 

با حضور من، ساعدش را برداشت.  و ساعدش را روی چشمانش گذاشته بود.

ستم و به طرف تخت روی صندلی کامپیوتر نش اما هنوز چشمانش بسته بود.

 برگشتم:

 دیوونه معلوم هست تو چته؟-
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 من خوبم الدن._

صدای آیفون بلند شد. هلیا روی تخت سیخ شد. با تعجب به او نگاه کردم. 

از جا بلند شدم و بیرون رفتم. مامان هم از اتاق خاله بیرون آمده بود. 

 سالمی کردیم.

 خاله با خنده گفت: صادقه!

صدای پای صادق در راه پله ها پیچید و کمی بعد در  خاله در را باز کرد.

همان اول خاله خود را بغل صادق انداخت و  چارچوب در خانه ظاهر شد.

هلیا از  بعد صادق به طرف مامان و بعد من آمد. بساط ماچ را راه انداخت.

اتاق بیرون آمده بود. مقنعه اش را در آورده بود. با صادق راحت بود و جلوی 

هلیا با دیدن صادق سرش را پایین انداخت و  حجاب می گشت.او بی 

صادق هم که او را دید، اخم ریزی کرد و  سالمی با تن بسیار پایین کرد.

جوری بر خورد کردند که انگار  دشمن هم هستند. خاله و  پاسخش را داد.

مامان با تعجب به آنها می نگریستند. برای خارج کردن فضا از آن حالت رو 

 اله گفتم:به خ

 خاله از مهمونات نمی خوای پذیرایی کنی؟-

خاله فرانک هم که انگار قضیه ثانیه پیش را به سرعت فراموش کرده بود با 

 من به فدای مهمون هام!-لبخند گفت: 

 بعد رو به مامان فیروزه گفت:

 راحت باش خواهر جان بشین!-
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من و صادق طرف مبل های صورتی رنگ خانه خاله رفتیم و نشستیم.  به

روی مبل سه نفره و مامان روی مبل بغلی ما، مبل دو نفره نشست. اما هلیا 

خاله دست  سرش در گوشی بود و دور ترین نقطه را به ما انتخاب کرده بود.

تنها بود. آبی که از هلیای غرق در گوشی بخار نمی شد. تصمیم گرفتم تا به 

 کمک خاله بروم.

 گفت: خاله که مرا در آشپزخانه دید

 اِ الدن جان برای چی اینجایی؟-

 با لبخند گفتم:

 می خواستم کمکتون کنم!-

ا گوشی اش بلند ب حرفم را تمام نکرده بودم که گوشی صادق زنگ خورد.

بلند حرف می زد. میوه ها را در سبد چیندم که ناگهان صادق بلند شد و رو 

 به خاله گفت:

 خاله من باید برم!-

 نداخت و گفت:خاله صورتش را چنگ ا

 کجا خاله جان؟ میوه، چایی و شام! قرار بود آخر شب بری!-

ست دادن رو به دصادق سوییچش را از روی اپن برداشت و دستش را برای 

 خاله دراز کرد:

 از طرف شرکت کاری پیش اومده، به خاطر اینکه بابا نیست من باید برم!-
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موقع از شب، شرکت باز می دانستم کاسه ای زیر نیم کاسه اش دارد. این 

 نبود!

اما چیزی نگفتم. مامان با تعجب به حرکات صادق نگاه می کرد. در آخر هم، 

در  به زور و اصرار مکرر خاله، یک خیار برداشت و رفت تا در ماشین بخورد.

خاله پکر  عرض چند دقیقه، صادق جیم شد. امشب  قطعا خبر هایی بود.

قدر خواهر زاده ی گلش را دوست دارد. شده بود. همه ی ما می دانستیم چ

همانطور که در حال درست کردن غذا بود، هر چند وقت یک بار هم آه می 

 حرکات خاله هم، مشکوک شده بود. کشید.

دیس میوه ها را روی میز، رو به روی مامان گذاشتم. هلیا هم زحمت کشید 

من و خاله  د.و از روی صندلی ته سالن بلند شد و جای قبلی صادق را پر کر

خاله بغل مامان نشست و مشغول حرف  هم آشپزخانه را جمع و جور کردیم.

 زدن شد. اما هر چه صبر کردم، بحث خواستگاری را وسط نکشیدند.

. 

. 

. 

. 

. 

. 
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شب، سر شام، هلیا غذایش را نصفه ول کرد و به بهانه سر درد، زود راهی 

غیر معقوالنه بود. اول که  تردید های زیادی داشتم. رفتار هلیا اتاقش شد.

د. هر چه با خودم کلنجار رفتم تا یادم داسوار ماشینش شدم، چیزی بروز ن

بیاید نکند من حرکتی یا حرفی زده ام که ناراحتش کرده است جوابی برای 

 خودم نیافتم...

 خاله بر روی مبل بغل مامان نشسته بود و هر دو به تلوزیون نگاه می کردم.

اما هر چه صبر کردم حرفی  پاییدم.قریبا در و دیوار را میکمی نشستم و ت

 میانشان رد و بدل نشد. چه برسد به این که حرف خواستگاری میان بیاید.

به ساعت نگاه کردم. برای اولین بار اینجا معذب بودم. آهی کشیدم و از جا 

 بلند شدم و رو به خاله و مامان کردم:

 رم بخوابم...شبتون بخیر! می-

ر دو سری تکان دادند. به اتاق هلیا رفتم. مثل همیشه که به خانه شان می ه

آمدیم روی زمین خوابیده بود و برای من هم تشک پهن کرده بود. سرش 

در گوشی بود. با وارد شدن من سرش را لحظه ای از توی گوشی بیرون 

نفس عمیقی کشیدم و  آورد. نیم نگاهی کرد و دوباره در گوشی غرق شد.

کنارش روی تشک دراز کشیدم. هر دو ساکت  غول تعویض لباس شدم.مش

 بودیم و فقط صدای نفس هایمان می آمد.

 ناگهان سکوت را با حرف عجیبی شکست:
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شده تا حاال دو تا سیب، یکی گندیده و یکی سالم بذارن جلوت، با سیب -

 سالم دلت رو ببرن بعد مجبورت کنن سیب گندیده رو بخوری؟

 طرفش برگشتم:با تعجب به 

 وا! نکنه تو رو مجبور کردن؟-

 با خنده ادامه دادم:

 مسموم که نشدی؟-

گوشی اش را قفل کرد و بغل سرش گذاشت. با لبخند تلخی به طرفم 

 چرا! دارم مسموم می شم.-برگشت و گفت: 

با تعجب نگاهش کردم. می دانستم مسئله ای پیش آمده که هیچ کس قصد 

را غریبه می دانستند؟ باالخره سر از موضوع در می نکند م گفتنش را ندارد.

وقتی دید با تعجب و حیرت نگاهش می کنم، لبخند تلخش پر رنگ  آوردم.

تر شد و دوباره گوشی اش را برداشت و سر گرم شد. نگاهم را به سقف آبی 

اتاقش دوختم. نمی خواست حرفی بزند. دستم را دراز کردم و گوشی ام را 

ام، گوشه اتاق بود برداشتم و آنالین شدم. لیست افرادی را که در شلوار لی 

که آنالین بودند چک کردم. به شماره صادق خیره ماندم. این وقت شب، 

صادقی که خیلی روی خواب شبش حساس بود آنالین بود. لب هایم را 

جمع کردم. عزمم را جزم کردم و جوکی برای صادق فرستادم و بعد دوباره 

 پیامی دادم:

 "داداشیِ من چرا تا االن بیداره؟_"
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هر چه صبر کردم جوابی نداد. خواب و خستگی وجودم را احاطه کرده 

بودند. گوشی را کنار گذاشتم و به طرف هلیا برگشتم. با اخم تند تند 

مشغول تایپ کردن چیزی بود. با شک ابروهایم را باال انداختم. اما سعی 

 ..و بخوابم.کردم ذهنم را عاری از هر فکری بکنم 

 ،صدای فین فین آزارم می داد. با اخم چشمانم را باز کردم که هلیا را دیدم

کمی خودم را به  د.رو گریه می ک ادگوشی اش را در آغوشش فشار می د

 طرفش کشاندم و دستش را در دستم قفل کردم.

تو همون دختر خاله پایه ای نیستی که شیش سال پیش تا نصف شب از _

ش می گفت. هلیا؟ نمی خوای بگی چی شده؟ دیوونه مگه قرار درد و دل ها

 نبود ما مثل دو تا خواهر باشیم؟

 اشک چشم هایش پاک کرد و با بغض گفت:

 حداقل االن نه! اصال حالم خوب نیست. از من نخواه چیزی رو بگم...-

نفسش به هق هق افتاد. از جا پریدم تا برایش آب بیاورم. آرام در را باز 

از اتاق خارج شدم و خواستم از راهرو عبور کنم که صدای گفت وگو کردم. 

خاله و مامان میخکوبم کرد و اجازه ورود را به پذیرایی نداد. خاله و مامان با 

صدای غمناک، جوری که انگار فقط یه تلنگر برای گریه داشتند، با هم 

 حرف می زدند.

 :خاله
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کنم. بخدا روم نمی شه. نمی دونی چطوری تو چشمای دخترم نگاه می  _

 دارم دیوونه می شم فیروزه! دیوونه به معنای واقعی کلمه...

 کی فکرشو می کرد دوباره برگردن؟ _

مگه صد هزار تومن دویست هزار تومن بود که ازش بگذرن؟ هر شب _

 جه می زنه...ضمرتضی رو توی خواب می بینم که داره 

 ا نمی دونم چی کار کنم؟ای کاش می تونستم کمکت کنم فرانک! به خد-

چشم هایم لحظه به لحظه بیشتر گرد می شد. از چه چیزی حرف می 

 زدند؟

خواستم بیشتر آن جا بمانم و فالگوش وایستم، اما فکرم به سمت هلیا رفت 

به سمت  ام ریقدم ها و عقلم حکم کرد که آب بردن برای او، مهم تر است!

 خوابید. آشپزخانه تند کردم که بحث خاله و مامان

 خاله سریع اشک هایش را پاک کرد و با لبخند گفت:

 نخوابیدی الدن جان؟ چیزی می خوای؟-

 لبخند مصنوعی زدم و گفتم:

 نه...یک ذره آب می خوام!-

بعد وارد آشپزخانه شدم. لیوان را برای هلیا پر آب یخ از یخچال کردم و آن 

 را به سمت اتاق بردم.

 خاله گفت:
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 ی؟ هنوز بیداره!؟برای هلیا می بر-

 بلند خاله را شنیدم. "آه"سری تکون دادم و به طرف راهرو رفتم. به وضوح 

در اتاق را باز کردم. هلیا دوباره گوشی به دست شده بود و با اشک به صفحه 

اومدن من، سریع خودش را جمع و جور کرد و با اش خیره شده بود. اما 

 ف کردی! نیازی نبود.نشست. با صدای فوق العاده گرفته گفت: لط

 بغلش نشستم و لیوان آب را دستش دادم:

ای کاش درد دلت رو بهم می گفتی! این طوری هم دل من آروم می شد -

 هم دل خودت!

 چیزی برای گفتن وجود نداره الدن! _

 اخم کم رنگی کردم و گفتم:

چرا این طوری می کنی هلیا؟ مشکل از منه؟ چرا امشب همه حرف های -

 غریب می زنن؟عجیب 

 هلیا که در حال خوردن آهسته آهسته آب بود با تعجب گفت:

 کی چیز عجیبی گفته؟-

 به در بسته اشاره کردم و گفتم:

 مامان و خاله!-

 چی...چی می گفتن؟_



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 17

 وا چرا همچین شدی؟ نترس من چیزی نفهمیدم. _

 آهی کشید.

 :پتو رو کشیدم رو سرم و گفتم

 باالخره می فهمم! خیلی بی معرفتی هلیا! من که_

 صدای آروم هلیا اومد که گفت:

 ای کاش هیچ وقت نفهمی!-

چشم هایم رفته رفته گرم شدند. اما هنوز متوجه بودم که هلیا، لحظه ای از 

 اشک و آه نمی ایستد.

. 

. 

. 

. 

. 

. 

صبح زود، حوالی ساعت هشت بیدار شدم. خانه خاله، غرق در سکوت بود. 

ایش پف دار و صورتش سرخ و ملتهب بود و این به هلیا نگاه کردم. چشمه

لباس  نشان می داد ساعت ها بعد از خواب من بیدار بوده و گریه می کرده.
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هایم را مرتب کردم و مشغول جمع کردن رخت خواب خودم شدم و پس از 

 مرتب کردن، آن ها را گوشه ای از اتاق گذاشتم.

بین راه سری به اتاق  آهسته آهسته به سوی پذیرایی قدم برداشتم و در

خواب خاله زدم. مامان و خاله در خوابی عمیق فرو رفته بودند. معموال از 

کل خانواده، من بودم که زودتر از همه بیدار می شدم. به سمت دستشویی 

رفتم و سر سری صورتم را شستم. ما با خاله تعارف و این چیز ها نداشتیم. 

م و تصمیم گرفتم صبحانه را برای پس به همین علت به طرف آشپزخانه رفت

 آن سه غرق در مشکل آماده کنم!

مشغول دم کردن چایی بودم، مامان را دیدم که به سمت دستشویی می 

رود. خوشحال شدم. شاید او حاال که خاله و هلیا خواب بودند، می توانست 

مرا کمک کند و از این معما های پیچیده ی دیشب بیرون آورد. کمی بعد 

 از دستشویی خارج شد و به سمت من آمد و با لبخند گفت: مامان

 زحمت کشیدی دختر خوبم!-

 نه مامان جون زحمت چیه؟_

روی صندلی میز آشپزخانه نشست. دکمه ی چایی ساز را فشردم و بعد روی 

نمی خواستم از بحث خاله و خودش چیزی  صندلی روبروی مامان نشستم.

نزند یا بگوید مسئله ی مهمی نیست. بگویم. ممکن بود در آن باره حرفی 

 پس تصمیم گرفتم از هلیا بگویم.

 مامان؟ دیشب هلیا خیلی گریه می کرد. دلیلش رو شما نمی دونی؟_
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مامان که در حال خوردن لیوانی شیر بود، ذره ای شیر در گلویش افتاد و او 

 را به سرفه انداخت. با حیرت خم شدم و چند ضربه ی کاری پشت او زدم.

 شک حاصل از سرفه در چشمانش را پاک کرد و گفت:ا

 نمی دونم مامان جان! چرا از خودش نپرسیدی؟-

 دندان قروچه ای نامحسوس کردم. او هم می خواست مرا بپیچاند!

بی خیال پرس و جو از مامان شدم، کمی بعد خاله هم به جمع ما پیوست 

بود. وقتی هلیا اما باز هم چیزی گفته نشد. هلیا هم تا لنگ ظهر خواب 

بیدار شد که ناهار را آماده آماده جلویش گذاشتند. از یک طرف از این همه 

ریلکسی و خونسردی اش که تا لنگ ظهر خوابیده بود و هیچ کاری انجام 

نداده بود حرص می خوردم، از طرفی دیگر یاد دیشب که می افتادم، برایش 

 ناراحت می شدم.

خطور کرد. بعد از ناهار، به بهانه ی تمرین سر ناهار، فکر عجیبی به ذهنم 

دادم. بابا  اتاتر، از خانه خاله بیرون زدم. آژانس گرفتم و آدرس شرکت بابا ر

 جزو سهام دار های دسته اول شرکت بود و صادق هم معاون ارشد شرکت!

و حاال من دقیقا با خود صادق کار داشتم. پس از یک ساعت ترافیک اعصاب 

ره آژانس رو به روی شرکت پارک کرد.  کرایه را حساب خورد کن، باالخ

، ته و توی این بودکردم و سریع از ماشین خارج شدم. باید هر جور که 

قضیه را در می آوردم! دفتر های بابا و صادق دو دفتر مجاور در طبقه ی 

سوم شرکت بود. و حاال هم بابا برای ماموریت ده روزه، به بندر عباس سفر 
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دکمه  آسانسور را فشردم و منتظر شدم که پایین بیاید. وقتی به  کرده بود.

باال رسیدم، منشی بداخالق و غرغروی طبقه سوم، در حال تایپ کردن 

چیزی بود که با دیدن من عینکش را برداشت و ابرو باال انداخت: سالم 

 خانوم بهرامی!

 فت:سالم سرسری کردم و خواستم وارد دفتر بشم که با صدای بلند گ-

 مراجعه کننده دارن خانوم!-

 پوفی کشیدم و گفتم:

 نمی دونین کی میرن؟-

 منشی که دوباره مشغول تایپ شده بود گفت:

 احتماال نیم ساعت دیگه!-

زیر لب لعنتی گفتم و روی صندلی های رو به روی میز منشی نشستم. 

که پاهایم را به زمین می کوبیدم و با گوشه ی شالم بازی می کردم. منشی 

از کالفگی من خسته شده بود، گفت: خانوم بهرامی می خواین براتون قهوه 

 یا چای بیارم؟

 سری تکون دادم و با لبخند گفتم: نه متشکرم!

منشی ابرویی باال انداخت. مدام به در چشم غره می رفتم و زیر لب به 

مراجعه کننده بد و بی راه می گفتم. خالصه، زمان گذشت و حدود بیست 

ه بعد مراجعه کننده که مرد میانسال عینکی بود، خارج شد. قیافه دقیق
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مهربونی داشت و کت و شلوار مشکی تنش بود. از آنالیز کردنش دست 

برداشتم و وارد اتاق صادق شدم. صادق که مشغول جمع و جور کردن ورقه 

های روی میزش بود که با صدای بسته شدن در، سرش را باال آورد و مرا که 

 بخندی زد و بلند شد.دید ل

سالم الدن جان! تو کجا این جا کجا؟ راه گم کردی؟ بعد دو سال اومدی _

 شرکت...

 لبخندی زدم و گفتم:

آد! حاال هم یه کار  خودت که می دونی از فضای این جا خیلی خوشم نمی-

 فوری پیش اومد.

 لبخند زد و گفت:

 چه کاری؟-

 پام رو انداختم رو پام و گفتم:

 ذریم. دیشب آنالین بودی! چرا جوابمو ندادی؟حاال بگ-

 به وضوح دیدم رنگش کمی پرید اما به روی خودش نیاورد.

 ابروهایش را باال انداخت و گفت:

 مطمئنی؟ من دیشب خوابیدم! درست وقتی که از خونه خاله برگشتم...-

ضد و نقیض حرف هایش خبر از دروغ بودن آن می داد. این را به خوبی 

 دم.حس می کر



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 22

 ری شرکت کار داری! خودت دیشب گفتی می_

 نفس عمیقی کشید. خلع سالح شده بود:

 بعد از این که از شرکت برگشتم! حاال...-

 از صندلی بلند شدم و روی میزش خم شدم:

 اون موقع شب، شرکت چی کار می کردی؟ -

 دستش هایش را با کالفگی در موهایش فرو برد و گفت:

 ه!حاال یه کاری بود دیگ-

 نمی خواست چیزی بگوید. صورتم در هم جمع شد و نالیدم:

 صادق چته؟ چرا چیزی نمی گی؟-

 دست هایش را آرام روی میز کوبید و بلند شد: 

 چیزی نشده چرا شلوغش می کنی؟-

پاهایم را  چشم غره ای رفتم و سر جایم روی صندلی برگشتم و نشستم.

 روی پایم انداختم:

 کرد.دیشب هلیا خیلی گریه -

 با نگرانی گفت: بالفاصله

 چرا؟-

 خواستم جوابی بدهم که منشی وارد شد و رو به صادق گفت:
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 آقای بهرامی مراجعه کننده دارید. از شرکت پارس اومدن...-

برای صادق سری از روی تاسف تکون  از جا بلند شدم و کیفم رو برداشتم.

بدون توجه  رج شدم.دادم و بدون خداحافظی، منشی رو کنار زدم و از در خا

به سه مردی که منتظر بیرون نشسته بودند از پله ها پایین آمدم و عصبی از 

 شرکت خارج شدم.

تاکسی گرفتم و به سمت خانه ی خودمان حرکت کردم. اعصاب هلیا را هم 

نداشتم. مطمئن بودم که دیشب، هلیا با صادق چت می کرد. توی راه، به 

جوابی  خونه و معلوم نیست کی بیایم.دادم که می روم پیامک مامان 

 دریافت نکردم. اما مطمئن بودم که پیام را دریافت کرده.

دوست داشتم امشب هم به خانه خاله نروم و هر طور که شده از زیر زبان 

صادق، مسئله را بیرون بکشم. می دانستم که خاله خیلی ناراحت می شود. 

. پیتزای نیمه خورده و پوست اما حاال، این مهم تر بود. وارد خانه شدم

تخمه، روی عسلی ریخته شده بود. پوزخندی زدم. کافی بود یک شب 

با بی  خانه را جمع و جور کردم و به سمت اتاقم رفتم. صادق تنها بماند.

حوصلگی مشغول عوض کردن لباس هایم شدم و روی تخت افتادم. تلفن 

ه بودم. با اخم از جا بلند انگار روی تخت در جا چسبید خانه به صدا در آمد.

 شماره تلفن مامان بود. شدم و به طرف تلفن رفتم.

 بله مامان؟_
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دختر کجا رفتی؟ چرا رفتی خونه؟ امشب مادر خواستگار هلیا و خواهرش _

 میان یه سری حرف بزنن. بیا دست تنهاییم!

 غر زدم:

 دست تنها چیه پس اون هلیا چی کار می کنه؟-

 رد. سپس گفت:آهی کشید و کمی مکث ک

 حالش بد شد بردمش درمانگاه سرم زد.-

 برق از سرم پرید:

 چرا؟ چی شد؟ حالش خوب بود که!-

کجا خوب بود بچه؟ از خواب که بیدار شد مدام سرش گیج می رفت. _

 م بستریه فکر کنم تا یک ساعت دیگه بیان.ه آخرش هم حالش بد شد. االن

 یریتوسط زینب ام 97ویرایش شده در فروردین 

 با نگرانی از جا پریدم. تند تند می گفتم:

 با خاله رفت؟ االن حالش چطوره؟ کی رفتن؟_

االن وقت نگرانی نیست. وقتی که تو رفتی حالش بد شد. حاال هم لطف _

توی آشپزخونه کابینت پایینی بغل یخچال،  کن از اون خونه دل بکن و بیا...

 بیار!ست. اونم بردار ه یه جعبه شکالت باز نشد

 به صادق هم بگم بیاد؟_
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و ر ا هم مرداشونه معلومه که نه مادر! اگه مجلس مردونه بود که اون وا..._

 می آوردن.

 آهی کشیدم:

 خیلی خب باشه.-

خداحافظی کردم و از جا بلند شدم. به طرف اتاق رفتم و بعد از تعویض 

 زدم. لباس وسایلم را به عالوه جعبه شکالت برداشتم و از خانه بیرون

. 

. 

. 

. 

. 

. 

خاله و مامان در تکاپو برای شستن و رُفتن بودند. من و هلیا هم بی کار، 

هلیا بی تفاوت تر از این حرف  دست به چانه به حرکاتشان نگاه می کردیم.

ها بود. چه برسد بخواهی اسم عروس را رویش بگذاری! انگار خواستگار برای 

 خاله می آید.

 به سمت ما سوق داد و گفت:خاله با اخم نگاهش را 

 شما که هنوز حاضر نشدین! اینا تا یک ساعت دیگه می رسن.-
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 هلیا نق زد:

 من حالم بده! ردشون می کردی.-

واه! االن که سر و مر و گنده رو به روی من نشستی! پاشید ببینم. یه _

و ر آرایشی به اون صورت بی روحت بزن! برات یه لباس هم گذاشتم. اون

 بپوش.

تی دید هلیا به حرفش اهمیت نمی دهد با عصبانیت دستش را گرفت و وق

 بلند کرد و گفت:

 انقدر من رو حرص نده دختر! پاشو برو تو اتاقت.-

 به مامان نگاه کردم. با چشم و ابرو به من اشاره کرد که دنبال هلیا بروم.

هلیا به اجبار به طرف اتاقش رفت. خواست در را ببندد که مانع شدم و 

روی تختش نشست و بی هدف به کت دامنی که  همراهش به اتاق رفتم.

 با صدای آرام گفتم: خاله برایش روی تخت گذاشته بود نگاه می کرد.

 می خوای آرایشت کنم!؟-

 با حرص و اخم گفت:

مگه قراره عروس شم؟ یه مهمونی آشناییه دیگه! اصال نیازی به آرایش -

 نیست. هیچی نمی خوام.

اگه از این لباس خوشت نمیاد اون لباسی که برای خواستگاریت  اگه..._

 خریدیم رو بپوش تا بعدا یه لباس دیگه بخریم!
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 با حرص بیشتری گفت:

 عروس انقدر شیک! زیادیشون نمی کنه!؟-

 با تعجب گفتم:

 قراره فامیل بشید هلیا! زیادیشون می کنه یعنی چی؟-

 پوزخندی زد و گفت:

 سیِ!به هر حال! زیادی مجل-

 اعصابم از دستش خرد شد:

 دِ اگه راضی نیستی چرا گفتی بیان؟-

 با داد گفت:

 بسه دیگه! من نگفتم الدن می فهمی!؟-

 گوشه تخت نشستم و ملحفه را میان انگشتانم فشردم:

پس کی گفته هلیا؟ چرا چیزی نمی گی آخه؟ مگه تازه عروس این -

 شکلیه؟

 چه شکلیه؟_

 ست! شیطونی می کنه!ه خب می خنده! شاده! ذوق زد_

 :زیر لب گفت

 این برای وقتیه که عروس راضی باشه!_
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ام ه م گوشه باشه! هیچی نگو! همین طوری هم عذاب بکش. من_

 مخملیه!

 دقیقه ای سکوت کردیم.

 چیزی نیست که نیاز باشه بفهمی!_

 پوزخند بلندی زدم و گفتم:

و ازم پنهون ر زیمی دونی چرا؟ چون من غریبه ام! چون همه دارن یه چی-

 می کنن!

 اگه مهم بود بهت می گفتن!_

 از حرص، نزدیک بود که کبود بشوم! سعی کردم آرامش خودم را حفظ کنم.

 خیلی خب باشه. حداقل پاشو لباست رو بپوش! _

به اجبار بلند شد و تعویض لباس کرد. کمی بعد، زمانی که من و هلیا هر دو 

مامان هم  شد. شنیدهآیفون  صدایآماده شده بودیم و نشسته بودیم، 

 بالفاصله بعد از زنگ، سراسیمه وارد شد و گفت:

 زود باشید بیاین بیرون دیگه! اینا اومدن.-

 از جا بلند شدیم. هلیا مدام نفس عمیق می کشید و آه هم پشت بندش!

آن ها که وارد شدند، خاله و مامان، جوری که انگار آدم ندیده بودند، از سر 

جوری آبرو ریزی شد که  باال رفتند و سالم و احوال پرسی کردند. و کولشان

خاله یادش رفت از کنار در آن طرف تر برود تا این بنده خدا ها وارد خانه 
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آن ها را به داخل هدایت کردند. مادر و دختر، نگاه کلی به فضای  بشوند!

رو به من  خانه کردند تا نگاهشان به ما افتاد. لبخندی زدند که مادر داماد

 گفت:

 ! چه خانومی هستی تو!هللماشاا هللوای عروس من شمایی؟ ماشاا-

صورت خاله و مامان سرخ شده بود. هلیا پوزخند می زد و من با لبخند 

 زورکی با دست اشاره به هلیا کردم و گفتم:

 نه ایشونن! من دختر خاله اشون هستم.-

هشان به سر تا پای هلیا لبخند از روی لب های مادر و دختر محو شد و نگا

مامان که اوضاع را کمی جدی دید با لبخند پر استرسی  به حرکت در آمد.

 رو به مهمان هایشان کرد و گفت:

 بفرمایید بشینید میوه میل کنید. االن چای و شیرینی هم میارم!-

 مادر و دختر نگاه پر عمقی به هم کردند و روی یکی از مبل ها نشستند.

 یشان نشست و من هم بغل هلیا نشستم.رو به روهلیا 

 با پوزخند آرام به من گفت:

 تازه عروس بازی در بیارم؟-

مامان و خاله مدام دوال  سری از تاسف تکون دادم و دیگر چیزی نگفتم.

 راست می شدند و میز رو به روی مهمان های عزیزشان را پر می کردند.

 بخندی زد و گفت:مادر داماد ل باالخره رضاست دادند که بشینند.
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غرض از مزاحمت ما، امر خیریه که خودتون خبر دارین. سعی می کنیم -

 کدورت ها رو رفع کنیم. ان شا ا... این وصلت خودش این کار رو بکنه.

خاله که کمی  با تعجب نگاهشان می کردم. از کدام کدورت حرف می زدند؟

 گفت: رنگش پریده بود و این نشان از فشار پایینش را می داد

 اهلل!بله ان شا-

 مادر داماد ادامه داد:

خب به سالمتی جهیزیه کامله؟ امیدوارم مشکلی تو این زمینه نداشته -

 باشیم!

 .هبله خدا رو شکر! کامل کامل_

موشکافانه خواهر شوهر که دختر متین اما تیزبینی به نظر می آمد با لبخند 

 گفت:ای 

 چی کار می کنی؟خب عروس خانوم! شما تو اوقات فراغتت -

 هلیا دندان قروچه ای کرد و گفت:

 کار خاصی نمی کنم! بیشتر به هنر عالقه دارم و نقاشی می کنم.-

حرص خاصی در صدای هلیا مشهود بود. خواهر  داماد هم که انگار جوابش 

 را به خوبی گرفته بود عقب نشست و مجلس را به بزرگتر ها تحویل داد.

اگر خدا بخواد، خواستگاری رو جلوتر بندازیم! -داماد رو به خاله گفت:  مادر

 علیرضا یه سفر کاری در پیش داره.
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 رنگ هلیا پرید اما مامان گفت:

 به سالمتی! خب پس کی باشه؟-

 پس فردا شب خوبه!؟شما کار خاصی ندارید؟_

بودند خاله و مامان هر دو پس فردا شب را تایید کردند. هر چهار نفر راضی 

 و توجهی به نظر هلیا نداشتند که هلیا ناگهانی وارد بحث شد و گفت:

راستش پس فردا شب یه تاتری دعوتم! واقعا متاسفم! بهتره یک روز دیگه -

 بندازیم.

 خاله با حرص به هلیا نگاه می کرد که مادرداماد موذیانه گفت:

که کاری  عیبی نداره عزیزم. اگه مشکلی نباشه فرداشب می گیریم! ما-

 نداریم.

 رو به خاله ادامه داد:

 شما کاری دارین؟-

 خاله که انگار می دانست نمی تواند روی حرف آن ها حرفی بزند گفت:

 واال چه عرض کنم ما که مشکلی نداریم!-

گوشه ی  هلیا که تیرش به سنگ خورده بود، از عصبانیت سرخ شده بود.

و خاله و مادرداماد حرف  مامان لباسش را در دست گرفت و مچاله کرد.

های مربوط به عروسی را می زدند که خواهر داماد به طرف ما آمد و کنار ما 

 نشست و گفت:
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 جوون ها کنار هم بشینن!-

 لبخندی روی لبم آمد اما هلیا همچنان با اخم به زمین خیره شده بود.

 خواهر داماد با لبخند رو به من، بدون توجه به هلیا گفت:

 ! اسم تو چیه عزیزم؟هستممن مریم -

 لبخند محجوبی زدم و گفتم:

 الدن هستم.-

 خوشبختم عزیزم! چند سالته؟_

 بیست و چهارسالمه!_

 توی صورتم کمی دقیق شد و گفت:

احساس می کنم شما رو می شناسم! اما هر چی فکر می کنم چیزی یادم -

 نمیاد.

تاتر  آشنایی...من بازیگر تاتر هستم! شاید به خاطر همون جلوی چشمم _

 دریای خون رو بازی کردی درسته؟

 سری تکون دادم که رو به هلیا گفت:

 شما چند سالته عروس خانوم؟-

 هلیا لب هایش را تر کرد و گفت:

 هم سن هستیم! و بهترین دوست برای هم.-
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ی رلبخندی زدم. انگار دوست نداشت دوست صمیمی اش را کنار کس دیگ

 ببیند!

 گفت:مریم لبخندی زد و 

سالمه و دانشجوی رشته حقوقم! اول رشته  ۲۶ا! منم هموفق باشین دختر-

 مهندسی پزشکی خوندم اما رشته جالبی نبود. تغییر رشته دادم.

هلیا که می خواست نشان بدهد حرف های مریم برایش مهم نیست، با 

مریم که می خواست به زور هم که شده هلیا را  گوشی اش ور می رفت.

 ند، رو به او گفت:وارد بحث ک

 عزیزم تو االن مشغول به چه کاری هستی؟ درس می خونی یا...-

 درس می خونم!_

 مریم لبخندی زد گفت:

 موفق باشی!-

خم با ها نگاهم را به سمت خاله و مامان دوختم. با اخم و تَ بی توجه به آن

 د.داماد حرف می زدند و انگار اصرار داشتند چیزی را به او بقبوالنن مادر

مریم که انگار چیزی در دست و بال برای به حرف در آوردن هلیا نداشت، به 

 طرف مادرش برگشت و گفت:

 خب مامان بحث به کجا ها رسید؟-

 داماد لبخندی زد و گفت: مادر
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 قراره همین فردا شب قضیه حل شه و بره رد کارش!-

 مریم هم لبخندی زد و گفت:

 مبارکه._

نم و تبریک بگویم اما هلیا حال خوشی من هم سعی کردم لبخندی بز

در ذهنم برای خودم شانه ای باال انداختم. اگر مرا قابل می دانستند  نداشت.

با سردی که هلیا داشت، آن را به مریم هم انتقال داده بود و  حرف میزدند.

خیلی زود بساط  خالص بشود. انگار دوست داشت هر چه زودتر از دست ما

ار های زنانه ریخته شد و پرونده ی خواستگاری تا فردا جمع شد و قرار و مد

مامان و خاله مشغول جمع کردن ظروف و لیوان های چای  شب بسته شد.

من هم به اتاق خاله رفتم و مشغول صحبت با بابا شدم و کمی هم  شدند.

آمار رسانی کردم. اما همه چیز را نگفتم! فقط خواستگاری فردا شب را اعالم 

 باز هم با روسری سرش را بسته بود، قرص خورده و خوابیده بود. هلیا کردم.

 وجود دارم و روی تخت خوابیده بود. "منی"انگار باز هم فراموش کرده بود 

پتو را تا روی دلش کشیدم و از اتاق بیرون آمدم تا دست به دامن خاله 

 بشوم برای رخت خواب!

 خاله به اتاق آمد و با دیدن هلیا گفت:

 حیا.بی -

 خندیدم و آرام گفتم:
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عیب نداره خاله! اتاق خودشه من باید نظر بدم کجا بخوابه؟ همین که -

 مزاحمت من رو قبول کرده خیلیه.

 مزاحم؟ غلط می کنه قبول نکنه!_

 خاله یک دست تشک و پتو به همراه یک ناز بالش نو به من تحویل داد.

بیدار شد و خواست از تخت کمی دورتر از تخت هلیا آن را پهن کردم تا اگر 

چراغ را خاموش کردم و طولی  بیرون بیاید شصت پایش داخل چشمم نرود!

 نکشید که خوابم برد.

صبح که بیدار شدم، هلیا را ندیدم. تعجب انگیز هم نبود، هر چند کم پیش 

می آمد صبح زود بیدار شود اما ساعتی که او دیشب به خواب رفته بود با 

از اتاق بیرون آمدم. پس از  کمی مطابقت داشت. ساعت خواب مرغ ها

شستن دست و رویم در دست شویی، به آشپزخانه رفتم. سالمی کردم. 

مامان و خاله مشغول خوردن صبحانه بودند اما هر چه به اطراف نگاه کردم 

 مامان که چشم های جستجوگرم را دید گفت: هلیا را ندیدم.

 نیست! تالش نکن.-

 :تخاله با لبخند گف

بشین برات چایی بریزم خاله! این دختر صبح کله سحری زد بیرون! ساعت -

 هشت هم نشده بود.

آهی کشیدم. دلخوری در حرف های خاله مشهود بود.کنارشان نشستم و 

گفت و گویی بینمان رد و بدل نمی شد فقط  مشغول خوردن صبحانه شدم.
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بعد از  را می داد. هر از گاهی مامان چیزی می پرسید و خاله کوتاه جوابش

همه ی سر ها به  خوردن صبحانه ظرف ها را شستم که هلیا وارد خانه شد.

 طرفش برگشت. خاله با نگرانی گفت:

 دختر تو کجایی دلمون هزار راه رفت!-

 هلیا نگاه بی روحی به ما انداخت و گفت:

 بیرون بودم کار واجب داشتم!-

خاله هم پشت سرش  ه اتاقش رفت.هلیا بی توجه به ابراز نگرانی های خاله ب

 می رفت و می گفت:

 و نمی دی؟ر آخه از هفت صبح تا االن کجا بودی؟ با توام چرا جوابم-

هلیا در را که بست خاله با چشمان اشک بار به سمت مامان رفت. مامان او 

 را در آغوش گرفت که خاله نالید:

دا! آخه تقصیر منِ می بینی فیروزه؟ می بینی!؟ کمرم داره می شکنه ای خ-

 بدبخت چیه؟

خاله و مامان بدون توجه به چشم های گرد شده ی من در آغوش هم گریه 

من که کالفه شده بودم، بالکن رفتم تا همه راحت باشند. من  می کردند.

 اصال مهم نبودم!
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هوای آلوده تهران، نفس کشیدن نداشت! بی حوصله و خسته از بوق های 

ی از این که خاله چرا باید خانه اش را در نزدیکی ممتد ماشین ها و عصبان

 شلوغ ترین اتوبان تهران بگیرد، از بالکن خارج شدم.

. 

. 

. 

. 

. 

. 

امروز مراسم خواستگاری هلیا بود و من سعی داشتم در دیدار اول با فامیل 

میان انبوهی از لباس هایم در اتاقم  های تازه، خود را خوب جلوه بدهم.

آن ها نگاه می کردم. هر چند که مامان تنها یک ساعت به نشسته بودم و 

در آخر به یک دست مانتو و شلوار  من فرصت آمدن به خانه را داده بود.

آن ها را درون ساک  خاکستری طرح دار ماندال و شال سفید اکتفا کردم.

خوش رنگ پارچه ای ام گذاشتم و از اتاقم بیرون آمدم. بعدا لباس هایم را 

از راهرو که عبور می کردم بوی تند و تلخ سیگار مشامم را  کردم.جمع می 

در اتاقش  ساک لباس از دستم وسط راهرو ول شده بود. پرواز کردم. پر کرد!

 قفل بود. بیشتر به حرصم اضافه شد و با مشت به در اتاقش می کوبیدم.

 باز کن این در لعنتی رو!_
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. با عصبانیت به خودش و اتاق اخلناگهان در باز شد و من پرت شدم د

سیگار در دستش نگاه می کردم. این جور مسائل در خانواده ما واقعا غیر 

قبال هم او را در حال انجام این شیطنت ها دیده بودم ولی نه این  عادی بود!

 با فریاد گفتم: گونه!

چشم باباتون روشن آقا صادق! تو خونه مصطفی خان باشی و سیگار دستت -

 اش خاموشش کن با جعبه بنداز تو کوچه. نبینمش!باشه؟ زود ب

 با اخم گفت:

چته تو؟ وکیلی یا وصیمی؟ بابا نیست تو جاسوسش شدی؟ وقتی نمی -

برو نمک رو زخمم نباش! بعد زیر لب با غرغر  تونی از دردم کم کنی برو...

 ادامه داد:

 انگار قتل کردم! یه سیگاره دیگه..._

را از دستش کشیدم و روی میز فلزی با غیظ نزدیکش شدم و سیگار 

 کوچک اش خاموش کردم که رد خاکستری در آن به جا ماند.

 با داد گفت:

 به تو چه که توی کار من دخالت می کنی؟-

 بلندتر گفتم:

 و از سر راه نیاورده که تو کم و زیادش کنی جناب!ر بابا آبروش-

 اینجا کسی می بینه من چی کار می کنم؟_
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 با بغض داد زدم: جان و عصبانیت باال و پایین می پرید.سینه ام از هی

 لعنتی تو چه مرگته؟-

 سرخش بهم نزدیک شد: نبا چشما

نمی تونی! هیچ کاری از دستت بر نمیاد الدن. برو! اینجا نمون... برو -

خواستگاری دوست و دختر خاله  نازنینت! داره عروس می شه مگه همین 

 رو نمی خواین شما ها؟

 باال تر برد و گفت: صداش رو

 برو الدن! برو لباس امشبش رو براش انتخاب کن! فقط نمون! برو!-

اشک های مزاحمم را پاک کردم. باید از خیلی وقت پیش ها می فهمیدم 

من چقدر نفهم بودم که ندانستم  قضیه جدی است. خیلی جدی است.

ایِ عادی چیزی که میان هلیا و صادق بود، رابطه دختر خاله و پسر خاله 

اشک در چشمان صادق حلقه زده بود. صادق من! غرورش خرد شده  نبود.

 بود.

 تو...تو هلیا رو دوست داری!_

 با بی رحمی گفت:

 الدن! من کسی رو دوست ندارم.بیرون از اتاقم برو -

 مثل بچه ها پایم را به زمین کوبیدم و گفتم:
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فتی دوسش داری؟ چرا چرا دوستش داری! پس چرا اقدام نکردی؟ چرا نگ-

 چرا زودتر نرفتی خواستگاریش؟ چرا از دستش دادی؟ چرا...

صادق سرش پایین بود. شاید هم گریه می کرد و نمی خواست خواهرش 

 بفهمد.

 وقتی نمی تونی برای عشقت کاری کنی، باید آروم با دردش خاک بشی...-

 عاشق بود؟سرم را سریع باال آوردم. صادق عاشق بود؟ عاشق هلیا؟ هلیا هم 

صادق سوییچش را برداشت و از خانه بیرون رفت. نه! نباید با این حال می 

روی تختش نشستم و سرم را میان دستانم قفل کردم. مغزم هم قفل  رفت!

چشمانم را بستم و سعی کردم کمی فکر کنم. اما چیزی به ذهنم  کرده بود!

را چرا برای داشتن اگر صادق هلیا را میخواست و هلیا هم صادق  نمی رسید.

بی حوصله  هم تعلل می کردند؟ چه چیزی مانع سنگینی میان این دو بود!؟

اگر امشب  از جا بلند شدم. امشب وقت این حرف ها نبود. شاید هم بود!؟

 همه چیز به نفع خواستگاران هلیا تمام می شد...؟

ق، از این که صادق هلیا را می خواست کمی شوک زده بودم. اما برای صاد

نفس عمیقی کشیدم و به راهرو رفتم. ساکم را  چه کسی از هلیا بهتر؟

 برداشتم و از خانه خارج شدم.

می خواستم کمی پیاده روی کنم اما تا خانه ی خاله، راه زیادی بود و قطعا 

هوا،  ناچار مسیری را پیاده رفتم و سوار تاکسی شدم. نمی شد پیاده رفت.

ی تهران هم مثل همیشه پر از ماشین و آلوده تر شده بود. خیابان ها
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در تاکسی، یک زن با بچه ی یکی دو ساله اش عقب، بغل من  ترافیک!

سعی می کردم به چشم  نشسته بود و یک مرد جوان هم جلو بغل راننده.

 های ناپاک پسر توجهی نکنم اما از آینه ی بغل ماشین مدام مرا می پایید.

 ره باید مسیری را پیاده می رفتم.باالخره از تاکسی خالص شدم. دوبا

در باز شد. باال رفتم. مامان و خاله خانمی را برای تمیز  زنگ در را زدم.

کردن آورده بودند و هر سه به جان خانه افتاده بودند. در این هفته انقدر 

صدای آرام آهنگ  این خانه را تمیز کرده بودند که گویا پوست انداخته بود!

سالم سرسری به مامان و خاله و آن خانم که لهجه  مد.از اتاق هلیا می آ

 هلیا بغل پنجره ایستاده بود. شمالی داشت کردم و به اتاق هلیا رفتم.

 هنوز حاضر نشدی؟_

 دونستی من هنوز یارو رو ندیدم؟ می _

 با تعجب گفتم:

 یارو؟ به خواستگارت میگی یارو؟-

چشم های من  با چشمان بی احساس نگاهش را از پنجره گرفت و به

 دوخت:

 چی بگم؟ عزیزم؟ عشقم!؟-

اوضاع او خراب تر از صادق  بعد پوزخندی زد و دوباره به پنجره خیره شد.

 پوفی کردم و گفتم: بود.



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 42

 کی میان؟ چند نفرن؟-

 چه می دونم؟ _

 عصبانی شدم. باید اعتراف را از زیر زبانش بیرون می کشیدم:

 مگه قرار نیست باهاش ازدواج کنی؟-

 تش را به دیوار کوبید:مش

 همه چیز اجباریه می فهمی؟-

 با حیرت نگاهش کردم. چه می گفت؟

 چرا حرف نمی زنی؟ چه اجباری؟ خوب چرا تو و اون... _

دیگه حرفی نمونده. همه بریدن و دوختن! نظر من هم به درد ال جرز دیوار _

 نه.می خوره. یعنی حرف هلیا پوچ! بی معنی. اصال برای خودش زر می ز

 با اشک ادامه داد:

چون بابا نداره همه سرش مسلط شدن. بدم میاد. از مامانم بدم میاد. از -

تک تک آدم هایی که می خوان پاشونو بذارن توی این خونه بدم میاد. از 

 م بدم میاد!ه بابام

 با هق هق گفت:

اصال می دونی چیه؟ من از خودم هم بدم میاد. منِ ضعیف! هه! اگر ضعیف -

 دم کسی نمی تونست نگاه چپ بهم بکنه!نبو
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با گریه به سمتش رفتم. من هلیا را همیشه در اوج می دیدم. صادق را هم 

 همین طور! من اشک سرد برادر و دختر خاله ام را امروز دیدم.

 با ناله گفتم:

 خب چرا نمیگی چه اجباری؟ مگه تو...-

 میاهام! زندگی شادمهم نیست چه اجباری! مهم اینه که دیگه تموم شد. رو_

 و جوونیم.

حالش به هیچ وجه خوب نبود. دیگر چیزی ازش نپرسیدم. نمی خواستم 

 زندگی دو تن از بهترین هایم در عذاب بود. بیش از این ها زجر بکشد.

فکری به ذهنم رسید. اگر به پدرم می گفتم، چیزی می دانست؟ می 

به بالکن رفتم. امیدوار از اتاق هلیا خارج شدم و  توانست جوابم را بدهد؟

شروع کرد به بوق خوردن. یک  بودم کسی داخل نشود. شماره بابا را گرفتم.

 باز هم گرفتم. اما بی فایده بود! دو بوق... جواب نمی داد. بوق...

 "دخترم امروز گیرم فردا زنگ بزن"مد: آ پیامکناگهان 

به  شب عذاب بود. امشب اَه بلند و از ته دلی گفتم و از بالکن بیرون آمدم.

 محض بیرون آمدنم، مامان را دیدم:

 کردی؟ وا تو بالکن چی کار می-

 هیچی همین جوری رفته بودم._

 نگاه چپ چپی کرد و گفت:
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 زنگ بزن به این پسره ببین کی می خواد بیاد پس؟-

 پوزخندی زدم. می دانستم اگر زنگ بزنم خراب ترش می کنم. پس گفتم:

 د ازش پرسیدم!آ نمی-

 اخم کرد و گفت:

کجاست که نمیاد؟ زنگ بزن بگو دست تنهاییم مرد نداریم یعنی چی که -

 نمیاد؟

 خب گفت نمی..._

بدون توجه من گوشی بی سیم را از میز بغل بالکن برداشت و شروع به 

گرفتن شماره شد. اگر صادق امشب به اینجا می آمد مطمئنا آدمکشی می 

 شد.

. 

. 

. 

. 

. 

. 
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هلیا طبق  خانه خاله نشسته بودیم و منتظر خواستگار ها!همه در پذیرایی 

معمول در اتاقش بود. نمی دانم از حصاری که دور خود کشیده بود، خسته 

 نشده بود؟

 :خاله با ناراحتی گفت

 این پسره هم بهونه در آورد نیومد. خیلی استرس دارم. _

می  ومد چی کارا اال میحاسترس چی خواهر من؟ مگه خودمون کمیم؟ _

 کرد!

خاله بلند شد  ول و وال در آمدند.هصدای زنگ که در آمد، خاله و مامان به 

 بفرمایید بفرمایید خوش اومدید._و در را باز کرد: 

زنگ  واقعا هم که چقدر خوش آمده بودند! کمی دل شوره داشتم. بلند شدم.

د شدند داماد که مالقات شده بودند وار در واحد زده شد. ابتدا مادر و خواهر

هشت ساله و پشت سرش یک پسر ، و بعد یک پسر حدودا بیست و هفت

 بزرگتر وارد شدند.

ساله می خورد، جذاب  ۳۰پسری که حدودا  نگاهی به هر دویشان انداختم.

مستقر شدند.  نگاهم را ازشان گرفتم و سالم احوال پرسی کردیم. تر بود.

من انداخت. با استرس نگاهی به  پسر جذاب، رو به روی من نشسته  بود.

 نگاهم را ازش گرفتم.

 بعد از حرف های معمولی و عامیانه خاله گفت:

 حاجی افتخار ندادن بیان؟-
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با این وصلت کدورت ها بر طرف می  ن شااهللواال چی بگم فرانک خانوم. ا_

 شه!

مادرداماد رو به پسر هایش  هنوز هم این مسئله برایم معمایی پیچیده بود.

 کوچکتر را نشان داد:کرد و پسر 

 این پسرم علیرضا و خواستگار دخترتون!-

به پسر جذاب اشاره کرد و  زیرلب واژه ی خواستگار را چند بار تکرار کردم.

 گفت:

 این هم پسر بزرگترم، امیررضا!-

نگاهی هم به علیرضا انداختم. در چشمان این پسر، شیطنتی نمایان بود. 

صحبت های  رضا، دیده نمی شد.چیزی که در چشم های برادرش امیر

معمولی از سر گرفته شد. گاهی اوقات از علیرضا سوالی می شد اما من و 

 امیررضا در این گفت و گو، بی نصیب بودیم.

حتی در لباس پوشیدن این دو برادر فرق های زیادی وجود داشت. امیر رضا 

شلوارش هندوانه از آن اتو کشیده هایی بود که می شد به قولی با خط اتوی 

قاچ کرد! اما علیرضا کت اسپرت و تیشرت سورمه ای به تن داشت جوری 

 که انگار به یک مهمانی دوستانه در قهوه خانه دعوت شده است!

 جایز نبود بیش از این به آن ها خیره شوم. نگاهم را از آن دو برادر گرفتم.

دیدم چون  حضورش را فقط من هلیا در چارچوب درب اتاقش نمایان شد.

به حرف هیچ کدام ما گوش نداده بود و  همه در حال گفت و گو بودند.
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می دانستم  لباس ساده ی زرشکی پوشیده بود که اصال رسمی و زیبا نبود.

 می خواست همه را حرص بدهد.  سالم کوتاهی کرد که همه بلند شدند.

 خاله گفت:

 بفرمایید بفرمایید. دخترم برو چایی بریز.-

زی نگفت و به آشپزخانه رفت. به عکس العمل آن ها خیره شدم. هلیا چی

مادرش سعی می کرد این رفتارها را نادیده بگیرد گویا همه جوره می 

خواست هلیا عروسش بشود! اما مریم دندان قروچه ای کرد و زیر لب چیز 

نیش علیرضا نسبتا باز شده بود. با حرص نگاهش کردم.  نامفهومی گفت.

اما باز هم  ش باز می شد! کم لعبتی گیرش نیامده بود.باید هم نیش

فقط همان اول که هلیا  عکس العملی نداشت. ،امیررضای جذاب نگاه یخی

در  وارد شده بود نگاهی به او انداخته بود و از آن به بعد سرش پایین بود.

بین این اتفاقات رفتار های عجیب این پسر، امیر رضا، اصال قابل پیش بینی 

 کمی بعد هلیا با سینی چایی از آشپزخانه وارد شد. .نبود

ابتدا جلوی زکیه خانوم، که در گفت و گو ها فهمیدم اسم مادر آن هاست، 

دخترم. چه چای خوش  اهللماشا اهللچای را نگه داشت که او گفت: ماشا

 رنگی!

سردی، از همین حاال  "ممنون"بعد هم جلوی مریم گرفت که او با گفتن 

جلوی علیرضا که گرفت سعی می  زن برادری را آغاز کرد.،خواهر شوهربازی 

کرد نگاهش فقط به استکان های چایی باشد اما علیرضا با پررویی به او زل 

 زده بود.
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 هلیای کالفه گفت:

 نمی خواین چای بردارین؟-

علیرضا لبخندش ماسید و چای را برداشت. جلوی امیررضا که گرفت او 

 گفت:

 نمی خورم.-

ناگهان  هلیا بغل من نشست. بعد هم به ترتیب من و مامان و خاله برداشتیم.

 زکیه خانوم رو به مامان گفت:

شه زیارتشون  فیروزه خانوم پسرتون آقا صادق نیومدن؟ چند سالی می-

 نکردیم! فکر کنم هم سن علیرضای من باشه دیگه؟

گشت هایش نگاه با استرس به ان نگاهی به هلیا انداختم. رنگش پریده بود.

 می کرد و آن ها را به بازی گرفته بود.

حالش مساعد نبود. این بین هم علیرضا با لبخند های گل گشاد نگاهش می 

نمی دانم چرا این فکر از ذهنم گذشت، اما  کرد که برای هلیا عذاب آور بود.

اگر به جای علیرضا، صادق روی صندلی نشسته بود، و من جای مریم، حال 

لباس های شیک می پوشید؟ مدام لبخند می زد؟  طور بود؟هلیا چ

چه مجلس  نفس عمیقی کشیدم. زیرزیرکی به صادق نگاه می کرد؟

 با صدای خاله همه به خود آمدیم، که می گفت: مزخرفی!

 دخترم آقا علیرضا رو ببر توی اتاقت!-
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 همین که این حرف زده شد، امیررضا دخالت کرد:

 شما هم باهاشون برو!-

ه او نگاه کردم. انگشت اشاره اش به من بود! اخمی کردم. مگر عهد بوق ب

جلوی چشمان تعجب زده ی مامان، خاله، حتی  بود؟ من می رفتم که چه؟

 مریم و زکیه خانوم، به امیررضا گفتم:

 عذر می خوام مگه بچه ان؟ کار اشتباهی قرار نیست بکنن.-

خوب نیاید! به من چه که  اخمی کرد. انگار حرفم به مذاقش خوش نیامد.

زکیه خانم وسط آمد و مرا از شر اخم  افکارش برای صد سال پیش بود؟

 های پسرش نجات داد:

 وا مادر، به داداشت اعتماد نداری؟-

یک جورایی هم با امیررضا  بعد هم خندید تا حرفش را روی شوخی بگذارند.

، حال هلیا هم موافق بودم. اما فقط کمی! نگاه های این پسر جالب نبود

اما اصال به روی خودم نیاوردم. هلیا با استرس علیرضا را به  خوب نبود.

 در که بسته شد، دوباره حرف ها از سر گرفته شد. اتاقش هدایت کرد.

امیررضا هم که انگار از این مجلس مصنوعی خسته شده بود، مشغول ور 

د ده دقیقه بعد دوباره دقایق سیاه گذشت، حدو رفتن با تلفن همراهش شد.

طبیعی  هلیا و علیرضا بیرون آمدند، اما روی چهره هر دو اخم دیده می شد.

 بود!

 مریم که می خواست مجلس گرم شود گفت:
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 عروس خانوم بله رو دادی دیگه؟ شیرینی رو بخوریم؟-

 پوزخندی روی لب های هلیا نمایان شد.

 بفرمایید!_

 لیوان زهر هم برای او بدتر بود.از صد  "بفرمایید"و من می دانستم این 

چندی بعد رفتند و همه چیز تمام شد! همه این تمام شدن، تازه شروع 

هلیا با شانه های افتاده و چشم های پر اشک وارد  شدن خیلی چیزها بود.

من و مامان نگاهی به هم  اتاقش شد که پشتش خاله وارد اتاق شد.

 تماشای تلوزیون شدم. انداختیم. شانه ای باال انداختم و مشغول

 کمی بعد صدای داد های هلیا به گوشمان رسید:

چی میگی؟ مهرش رو توی دلم جا کنم؟ مگه شوخیه یکی از راه نرسیده -

بشه همه کاره من تازه عاشقش هم بشم؟ نه اینجای راه رو اشتباه اومدین! 

اصال می دونین چیه؟ من دلم جای دیگست! آره مامان خانوم دل من جای 

دیگست! حتی اگه بغلش بشینم و عقد کنیم. حتی اگه با لباس عروسی که 

 برام حکم لباس عزا رو داره تو مجلس بشینم...

این سیلی، حق هلیای عاشق  صدای سیلی اومد و بعد صدای گریه خاله.

 نبود!

خاله با هق هق از اتاق خارج شد، من و مامان بلند شدیم. کمی بعد خاله، 

 جیغ کوچکی زدم و با داد اسمش را صدا زدم. نقش بر زمین شد.

 مامان سراسیمه به سمتش دوید و با داد رو به من گفت:
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 برو زنگ بزن اورژانس!-

مامان با گریه و داد  هلیا از اتاق خارج شد و با گریه مبهوت صحنه شد.

 گفت:

 چی بهش گفتی دختر؟ تقصیر مامانته که بابات این همه بدهی باال آورده؟-

خودم هم مانده بودم.  م اشک می ریخت. نمی دانست چه بکند!هلیا ه

 با داد مامان به خودم آمدم: بدهی چه می گفت؟

 می خوای خالت جون بده دختر؟ زنگ بزن!-

حاال، خاله و مامان رفته  با ترس شماره اورژانس را گرفتم و آدرس را دادم.

زل زده بود و شرشر  هلیا به گوشه ای بودند. من و هلیا تنها در خانه بودیم.

 شب بود. هیچ کداممان شام هم نخورده بودیم. ۹ساعت،  اشک می ریخت.

 دوستش داری؟_

نمی دانم چرا این جمله بر زبانم آمد. شاید هلیا انکارش می کرد. آری! انکار 

 می کرد.

 خنده عصبی کرد:

 دوسش دارم؟ نه بابا عاشقشم! اجباری و اینا همش نمایشه...-

تفاهم شده بود. البته حق هم داشت. با این همه پنهان کاری، ءواوه! دچار س

حتی به ذهنش هم خطور نمی کرد که من سر از همچین مسئله ای آورده 

 باشم.
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 اون پسر رو نمیگم! ص...صادق رو میگم!_

 با چشمان پر سوال نگاهم کرد. آب دهانش را تند و تند قورت داد و گفت:

 میزنی!نمی دونم درباره ی چی حرف -

 کرد. تلخندی زدم. انکار کرد. باید هم می

 باشه پس. زنگ بزنم امشب بیاد اینجا، تنها نباشیم!_

 با ترس نگاهم کرد و گفت:

چ...چرا بیاد اینجا؟ اینجا آپارتمانه این همه آدم! دزد نمیاد همه ی همسایه -

 ها هم شناسن.

دو را رو در رو خودم هم نمی دانستم چه مرگم بود و چرا می خواستم این 

 کنم!

 شه اعتماد کرد. باید بگم بیاد. ا به همسایه هم نمیهنه! این روز_

 موبایلم را که برداشتم گفت:

 تو رو به خدا نزن!-

 کمی بعد گفت:

 رم بخوابم. اصال...اصال به من چه! من می-

 بلند شد و به اتاقش رفت. به صادق زنگ زدم. سرگردان نگاهش کردم.

 کوتاه بود. اما در این گفت و گو، در دو راهی بدی گیر افتاده بود.مکالمه ما 
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از طرفی نمی خواست بیاید و با هلیا رو در رو بشود، از طرف دیگری هم 

خودم هم  تمام! قبول کرد بیاید. غیرتش اجازه نمی داد ما تنها بمانیم.

حدود یک ربع بعد، صدای زنگ بلند شد. صادق جلوی درب  استرس داشتم.

وارد که شد،  صدای زنگ که آمد، هلیا آهنگش را قطع کرد. خانه بود.

سالمی کردیم.  چشمانش مثل رادار خانه را گذراند. انگار دنبال هلیا بود.

 به او گفتم: روی مبل نشست.

 می خوای چیزی برات بیارم؟-

 نه! خاله بهتره؟_

 مامان گفت شوک عصبیه. باید تا صبح بمونن!_

 چرا غش کرد؟_

 یاد آوری اش، اعصابم بهم ریخت، نفس عمیقی کشیدم و گفتم:با 

 مهم نیست.-

 با تردید گفت:

 هلیا رو هم بردن؟-

 نه. توی اتاقشه!_

 سرش را پایین انداخت و گفت:

 شام خوردین؟-

 نه!_
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 با اخم سرش را باال آورد:

 چرا؟-

 میلمون نکشید! خب..._

 با صدای گرفته گفت:

 م نخوردم.ه گشنه بخوابین. منشه  زنگ بزن بیارن! نمی-

ناچار بلند شدم. می خواستم بروم از هلیا بپرسم که چه نوع پیتزایی دوست 

دو تا پیتزا مخصوص  دارد، اما بیخیال شدم. پیتزا مخصوص خوب بود.

باز کردم و در لیوان  پیتزاها را که آوردند، صادق حساب کرد. سفارش دادم.

امکان ندارد هلیا از اتاق خارج شود، پس می دانستم که  ها نوشابه ریختم.

 غذایش را در سینی گذاشتم و بردم.

 در زدم:

 هلیا، غذا آوردم برات!-

 نمی خورم! خودتون بخورین._

 زیاده. در رو باز کن ضعف می کنی دختر!_

 بدهکار هم شده بودم! صادق با اخم به من خیره شده بود.

 گفتم نمی خورم!_
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 باز کرد. اما بیرون نیامد. سینی را از دستم قاپید. لگدی به در زدم که در را

برگشتم و یک  یک لحظه ماندم که دقیقا چه کرد. و در را دوباره کوبید.

 تیکه پیتزا در دهانم گذاشتم.

 صادق با صدای گرفته گفت:

 بیشتر براش می بردی!-

 وا! شیش تیکه بردم دیگه خودمون چی پس؟_

 بخوره!اون حالش خوب نیست. باید _

 نگاه عمیقی به او کردم و گفتم:

 از کجا معلوم حالش خوب نیست؟-

غذا را که خوردیم  جوابی نداد و مشغول خوردن شد. سوالم درگیرش کرد.

 جمع و جور کردم و رو به صادق گفتم:

 د! تو نمی خوابی؟آ من که خوابم می-

 ال می خوابم. اما تو برو اتاق هلیا.هچرا! همین جا تو _

 گفتی هم می رفتم!نمی _

شب به خیری  از جا بلند شدم و برایش رخت خواب آوردم و پهن کردم.

هلیا چشمانش را  در را بستم. گفتم و به اتاق هلیا رفتم. خدا رو شکر باز بود.

بسته بود و هندزفری در گوشش با صدای بلند، آهنگ های غمگین می 

ش روی عسلی، صورتش خیس اشک بود. باالی سرش رفتم. غذای خواند.
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فکر  صورتش اخم داشت. هندزفری از گوشش در آوردم... نیمه خورده بود.

 می کردم خواب است. ناگهان گفت:

 داشت می خوند!-

 خب فکر کردم خوابی!_

 هندزفری را از دستم کشید و گفت:

 نه بیدارم.-

این  اخم کردم. حسابی عصبی بودم و ناراحت! و دوباره در گوشش گذاشت.

نمی دانم چقدر  سعی کردم بخوابم. می شدند و کسی نمی فهمید.دو پرپر 

صدای جیغ هلیا لحظه ای با گذشته بود که در عالم خواب فرو رفته بودم، 

با ترس باالی سرش رفتم و صدایش زدم. کابوس می  !از حرکی ایستادقلبم 

به محض بیدار  دید. در باز شد و صادق داخل پرید، هلیا را بیدار کردم.

ش، هق هقش شروع شد. صادق بغلش روی تخت نشست و آب را به شدن

خوردش داد اما هلیا تقال می کرد گویی نمی خواست از دست صادق آب 

با صدای آرامی  لیوان را از دست صادق گرفتم و دست خودش دادم. بخورد.

 گفتم: خوبی؟

 سری تکان داد و گفت:

 برین! می خوام بخوابم...-

به صادق  من که باید می ماندم! قط صادق بود.می دانستم طرف حرفش ف

نگاه التماس آمیزم را به صادق  نگاه کردم. با غم به هلیا خیره شده بود.
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از جا بلند شد و به سختی نگاه خیره اش را از  دوختم، نباید اینجا می ماند.

در را که بست، نفس عمیقی کشیدم و لیوان را از دست هلیا  هلیا گرفت.

سرم به شدت درد می کرد،  را روی سرش کشید و خوابید.پتو  گرفتم.

 طاقتم طاق شد. کمی که گذشت بلند شدم تا مسکنی پیدا کنم و بخورم.

با ترس اطراف  هر چه نگاه کردم، صادق را ندیدم! یواش از اتاق بیرون آمدم.

همان طور که می گشتم، او  را گشتم. نکند این موقع شب بیرون زده بود!؟

در این هوای سرد، با پیراهن و شلوار  در را باز کردم. کن یافتم.را در بال

 از این که او در غم فرو رفته بود، ذره ذره آب می شدم. راحتی ایستاده بود.

 با صدای آمیخته با بغض گفتم: کنارش رفتم و ایستادم.

 بار دومته سیگار می کشی صادق! داری نابود میشی..-

 تلخندی زد و گفت:

 شت پر شقایق، قاصدکی را دیدم...در این د-

 عشق آدمک چرا؟ ،ستهتا باد  

. 

. 

. 

. 

. 
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. 

سردی  در این مدت، هلیا و علیرضا برای آزمایش و خرید اقدام کرده بودند.

هلیا، علیرضا را می آزرد و آزرده شدن علیرضا مساوی بود با ناراحتی 

می رفت و هر مهمانی که گرفته می شد، صادق از زیرش در  خانواده اش!

من هم سعی می کردم بیشتر اوقات، کنار صادق بمانم اما هلیا  نمی آمد.

 گشت. امروز بابا بعد از دو هفته کار به شدت سخت برمی تر بود. واجب

صادق مثل  مامان باالخره افتخار داده بود و به خانه زندگی اش برگشته بود.

 پختن شام بود.همیشه بیرون بود. بابا شب می رسید و مامان در حال 

مطمئنا صادق به خاطر بابا هم که شده  فرداشب، مجلس بله برون هلیا بود.

مامان هم گزارش نیامدن های صادق را به بابا داده بود  مجبور بود که بیاید.

من مشغول جمع و جور کردن خانه بودم. به  و صادق پایش حسابی گیر بود.

ت ها پی در پی می گذشتند. ساع بابا حدود یک هفته مرخصی داده بودند.

 که صادق به خانه آمد. ،حدودا ساعت پنج و نیم عصر بود و هوا نسبتا تاریک

فقط سالم کوتاهی کرد و  نه با من حرف درست و حسابی زد و نه با مامان!

به اتاقش برگشت. من اگر جای هلیا و صادق بودم، حالم از هر چه اتاق بود 

ساعت روز، بیست و پنج ساعتش را در اتاق بهم می خورد! از بیست و چهار 

 می گذراندند!

به محض این که صادق داخل اتاق شد، مامان از آشپزخانه بیرون آمد و 

 گفت:
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ست از دستش نه خواب دارم نه خوراک! ه این پسره چشه الدن؟ دو هفت-

نمی دونم حرص اون خاله بیچارت رو بخورم با اون دختر خیره سرش یا این 

 پسر؟

چیزی نیست مامان! یکم عصبیه تو این مدت هم که بابا نبوده کار های _

 شه. خوب می ن شااهللشرکت فشرده شده. ا

وقتی مطمئن شدم  مامان نگاه کوتاهی به من کرد و به آشپزخانه برگشت.

خدا  دیگر حواسش به من نیست، از پله ها باال رفتم تا سری به صادق بزنم.

کتش را گوشه ی تخت انداخته بود و خودش  د.رو شکر در اتاقش قفل نبو

 روی تخت افتاده بود و به عکسی در دستش خیره شده بود.

 خوبی؟_

 اخم کرد: با صدای من، هول شد و عکس را زیر بالشتش قایم کرد.

 چرا میای تو در نمی زنی؟-

 جلوتر آمدم و گفتم:

 عکس چیه؟-

 اخمش غلیظ تر شد و گفت:

 هیچی! چیزی نیست.-

 آمدم تا بالشتش را کنار بزنم که دستم را گرفت و گفت: جلوتر

 صد بار گفتم تو کار های من دخالت نکن الدن!-



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 60

 هوفی کشیدم و گفتم:

 شه دوباره لبخندت رو ببینم صادق؟ کی می-

 هیچ وقت!_

 مرض! مگه من مردم؟_

 آهی کشید و گفت:

 کاری از پس هیچ کس بر نمیاد!-

 تم:م را باال انداختم و گفیابروها

 از کجا می دونی؟ اصال من می تونم!-

 صدایش را باال برد و گفت:

 می تونی پونصد میلیون جور کنی؟-

 با حیرت نگاهش کردم. پانصد میلیون؟ پای یک بدهی وسط بود؟

 گی صادق پونصد میلیون چی میگه این وسط؟ چی می_

 پوزخندی زد و سرش را به سمت مخالف برگردوند.

 گفتم:با خشم بلند شدم و 

 اصال از مامان می پرسم! موضوع عشق و عالقه و اینا رو هم میگم.-

چنگی در موهایش  من بی رحم نبودم. فقط می خواستم به حرفش بیاورم.

 انداخت و گفت:
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 بشین رو اعصابم راه نرو! بهت میگم...-

 لبخندی زدم و گفتم:

 نسوختم.آفرین داداش گلم. حاال تعریف کن که این وسط منم کم از شما -

 آمیزی روی لب هایش نشست و گفت: تمسخرلبخند کج و 

حدود پونزده سال پیش، زمانی که هلیا فقط هشت، نه سالش بود، آقا -

مرتضی کلی چک و سفته داشته که دونه دونه داشتن برگشت می خوردن. 

گه  بابا می برای مال بیشتر حریص بود، اما هر بار بیشتر تو چاه می افتاد.

گذره که  هم بوده اما کسی نمی دونه. خالصه یکی دو سالی می قمار باز

میوفته زندان. همون زمانی که خاله اینا مجبور شدن خونشون رو بفروشن و 

 برن ورامین!

 سرم رو تکون دادم که ادامه داد:

کسی نبود به خاله اینا کمک کنه. بابا از هیچ کمکی دریغ نمی کرد. از -

س! اما... باالخره هر چی باشه بابا که نمی تونست میوه و خوراک بگیر تا لبا

جای مرتضی رو بگیره! چند ماهی توی زندان موند. کسی نیومد مالقاتش! 

حتی خاله هم حاضر نشد بره. هلیا بهونه پدرش رو می گرفت، همون زمانی 

که باید سایه ی پدرش باالی سرش می بود، پدر قمار بازش گوشه زندان 

 بود!

 دامه داد:آهی کشید و ا
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 خالصه، یک نفر که از آشناهای مرتضی بوده، به نام حاج علی فرهمند، می-

گه من حاضرم پونصد میلیون رو یه جا بدم. همه تعجب می  د وسط و میآ

کنن که چرا این همه پول رو می خواد به یک غریبه بده، خاله حاضر نمی 

ما مرتضی اون موقع شد زیر دین این یارو بره. می گفت یه کلکی تو کارشه. ا

فرهمند یه وکالت نوشت که در قبالش پونصد  این چیزها حالیش نمی شد.

میلیون پول رو بده. مرتضی هم خونده و نخونده امضا کرد و پونصد میلیون 

 رو گرفت!

 با تردید گفتم:

 چه وکالتی؟-

 دستی به صورتش کشید و گفت:

 اینکه هلیا به عقد پسر کوچیکترش در بیاد!-

را جلوی دهانم گرفتم. باورم نمی شد! صادق چه می گفت؟ مرتضی دستم 

در قبال پول دخترش را فروخته بود؟ هر چه ذهنیت خوب از او داشتم بر 

 باد رفت!

 صادق بی توجه به حال پریشان من، ادامه داد:

گذشت و گذشت تا اینکه مرتضی مرد. خیلی وقت بود که سایه فرهمند ها -

می کردن بیخیال وکالت و این چیزها شده. آخه  رو کسی ندید، همه فکر

 هیچ کس از متن وکالت خبر نداشت جز بابا!

 چرا به بابا گفت؟_
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مرتضی و بابا دوستای خوبی بودن. اما بابا خیلی مرتضی رو نصیحت می 

کرد. یک روز قسمش داد که متن وکالت رو بگه. اونم مجبور شد! خاله اینا 

چند سال سر و کله شون پیدا شده و میگن  از وکالت چیزی نمیدونن. بعد

 گذریم! اگه هلیا رو بدین از خیر پول و وکالت می

 خاله اول قبول نمی کرد. فرهمند هم نه گذاشت نه برداشت گفت:

 یا پونصد میلیون رو نقد نقد تا ماه آینده جور می کنید، یا دخترتون رو می-

جرا می ذارم! بدون این که کنم و وکالت نامه رو به ا دید واگرنه شکایت می

 خاله اینا بدونن متن وکالت همون ازدواج هلیاست..

هلیا باید محکوم  هایم دست کشیدم و اشک هایم را پاک کردم. به چشم

 لبخند تلخی زد و گفت: گناه پدرش می شد.

 تو چرا گریه می کنی خواهر کوچولو؟-

کی نتونست نکنم؟ ما خیلی خوشبخت بودیم صادق! کی مارو چشم زد؟ _

 خوشبختی ما رو ببینه؟

 کسی رو گناهکار ندون._

 ای کاش می تونستم کمکتون کنم صادق._

 و طوالنی بست و گفت:ر چشم هاش

 مجلس فردا برام حکم مرگ رو داره!-

 خنده آرامی کردم و گفتم:
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 می خوای دوباره اجازه مرخصیت رو بگیرم؟-

 ریخت و گفت:از جا بلند شد و از پارچ رو میزش لیوان آبی 

 چوب خطم پره.-

 اخم کردم و گفتم:

 می خوای بیای و اون پسره هیز رو ببینی؟-

 آب در گلویش پرید. یک لحظه احساس گناه کردم از حرفی که زده بودم.

 بلند شدم و پشتش زدم. نفسش باال آمد و گفت:

 تو هم داری منو عذاب میدی...-

فضولی ام گل کرد و  حس خجالت کشیدم. برگشتم و روی تختش نشستم.

صادق  دستم را یواشکی زیر بالشتش بردم و عکس را بیرون کشیدم.

حواسش نبود. عکس را برگرداندم. حدسش سخت هم نبود. اما این عکس را 

 تا به حال ندیده بودم.

 هلیا کنار ساحل نشسته بود و مشغول بازی با گوش ماهی های ساحل بود.

پارسال است. اما این که کی گرفته  می دانستم عکس متعلق به تابستان

موهای افشان و بلند هلیا، در رقص با  شده و چرا من نبودم را نمی دانستم.

اشکی روی گونه ام نشست. نمی  باد بود و در عکس، دلبری می کرد.

 توانستم حال صادق را درک کنم.
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درون دستم دید. انتظار داشتم از این که شاید را صادق برگشت و عکس 

رش کمی له شده و دستش پیش من رو شده، داد بزند و مرا بیرون کند غرو

 اما، با نگاه غم بار گفت:

چند ماهی هست که این مثل قرص مسکنه برام. دیگه نمی دونم باید چی -

 کار کنم. چه گناهی کردم که تقاصش اینه!

اشک روی گونه اش را پاک کرد و بغلم نشست. عکس را از دستم گرفت و 

 خیره شد.دوباره 

 داداش؟ چه طوری عاشق هلیا شدی؟_

 تلخندی زد و گفت:

 امروز فقط می خوای از من اعتراف بگیری؟-

 سری تکون دادم و گفتم:

 دونستم رو باید بگی. نه! حقیقتی رو که باید قبل ها می-

 عکس را روی پایش برعکس کرد و دستی در موهای پر پشتش کشید:

خودم نپرسیدم. چرا؟ کی عاشق هلیا شدم؟ حتی خودم هم این سوال رو از -

وقتی که به دنیا اومد، تو چهار ماهت بود و من پنج سالم.  جوابی ندارم...

خیلی باهاش بازی می کردم. گاهی اوقات هم، گریه اش رو در می آوردم. 

خاله می پرسید چرا با آبجی الدن بازی نمی کنی، من هم جواب می دادم 

 خسته شدم! می خوام با هلیا بازی کنم. انقدر با اون بازی کردم
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تو دل سخت و محکمی داشتی. از همون بچگی تا همین االن! کسی جراٌت 

و از گلیمش ر نداشت نگاه چپ به تو بندازه چه برسه به این که بخواد پاش

اما جنس دل  خودت پسرهای کوچه رو یه تنه حریف بودی... دراز تر کنه.

هر وقت با  تر می گفتی می شکست! از گل کمتر بود.  هلیا از شیشه نازک

دوستاش می رفت سر کوچه خاله بازی، به پا بودم براش تا پسرا نیان و 

حتی وقتی  یه دوره از زندگیم، فقط هلیا جلوی چشمم بود. اذیتش کنن...

 قد کشید، بزرگ شد، موهاش رو زیر شال و روسری پنهون کرد...

ه تیکه از قلبم رو توی چمدونش گذاشته اما وقتی به ورامین رفتن، انگار ی

وقتی که بعد فوت مرتضی دوباره برگشتن تهران، انگار دنیا رو بهم داده  بود.

هر چه  هلیا دوباره برگشته بود و این برام یه نوع شروع زندگی بود! بودن.

شدم. به بهونه هر روز دیدنش قبول  تر می شدیم، بیشتر وابسته می بزرگ

نمی دونم چی شد و از کجا  بیارم و برش گردونم... کردم من دانشگاه

دلم که براش تنگ می شد، یه جوک  م به من بی میل نیست!ه فهمیدم اون

ایی بوده ه شب براش می فرستادم. اما انگار تیر قلبم رو توی هوا می گرفت.

 کردیم...چت کردیم و چت که تا صبح چت کردیم و 

 لبخندی زدم:

چی ازت اعتراف گرفتم باهاش چت می کردی  مثل چند شب پیش که هر-

 انکار کردی!

 نفس عمیقی کشید و بدون توجه به حرفم گفت:
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به خودم اومدم دیدم نه! این با همه فرق داره. هلیا باعث می شد از خود -

دل بستگی و وابستگی  نقطه ضعف های همدیگه بودیم. بی خود بشم.

وقتی فهمیدم باید برای به  اما... همش حرف بود من واقعا عاشقش بودم.

حاضر بودم کل  دست آوردنش بهای سنگینی بپردازم، کمرم شکست!

شه! مگه من چقدر پول  زندگیم رو بدم اما هلیا رو داشته باشم. اما نمی

 دارم؟

حاضر بودم برای خوشبختی هلیا و صادق  سرم را روی شانه اش گذاشتم.

 مئن نبودم، اما گفتم:از حرفی که می زدم مط دست به هر کاری بزنم!

 به نظرت اگر باهاشون حرف بزنیم راضی می شن؟-

 پوزخندی زد و گفت:

تو حاضری پنجاه میلیون به یکی بدی و بیخیالش بشی؟ اینکه بحث پونصد -

 میلیونه!

نمی دانم آن لحظه  قطعا نه! جوابم را گرفتم. بحث هم بی فایده بود، اما!؟

شاید  اما اگر با امیررضا حرف می زدم!؟...چرا این فکر از ذهنم خطور کرد، 

معلوم بود که آن  هم چیزی نصیبم نمی شد و فقط غرورم را خرد می کردم.

 کوه یخ، هیچ کمکی به من نخواهد کرد!

چند لحظه بعد، مامان وارد اتاق شد. هر دو هول شدیم. صادق عکس را زیر 

 تختش انداخت و من روی تخت صاف شدم.

 ت:مامان با تعجب گف
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 خواهر برادری فضا رو شاعرانه کردین؟ پاشین ببینم باباتون اومده!-

بابا روی  ما هم مثل جوجه اردک پشت سرش رفتیم. از اتاق بیرون رفت.

از بچگی عاشقش بودم. با خوشحالی رفتم  مبل نشسته بود و چای می خورد.

 و بغلش نشستم:

 سالم بابا جونم!-

 :تدستش را دور گردنم حلقه کرد و گف

 سالم بازیگر خودم! چه خبرها؟-

 لب ورچیدم و گفتم:

پدرم را  شم! کم از کار بیکار می امروز هم پیشنهادی نداشتم! فکر کنم کم-

افتخارم پدرم بود. هر چند برخی از  خیلی دوست داشتم. جانباز بود.

مامان با ظرف میوه رو به رویمان نشست و  کارهایش دست خودش نبود.

 گفت:

زیگری جز رسوایی چیزی نداره. چپ بری راست بیای ازت ایراد می بهتر! با-

 گیرن و شایعه می سازن. ای کاش ول کنی مادر.

 صادق به حرف آمد و گفت:

شه ول کنه؟ دنیای هنر بدون خواهر من بازارش  خواهر من تکه! مگه می-

 کساده!
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همه به حرف صادق خندیدیم. بعد از کمی گپ و گفت خانوادگی مامان 

سر  همگی سر میز نشستیم و مشغول شدیم. ند شد و شام را حاضر کرد.بل

 میز شام، مامان رو به بابا کرد و گفت:

مصطفی خان! به مینا هم بگو برای فردا شب خونه فرانک باشن. باالخره -

 رفیق چندین و چند ساله فرانکه!

 بابا سری تکون داد و گفت:

 زنگ زدم بهش.-

تر هم  بابا فرزند دوم بود و یک عموی بزرگ ترمان بود. مینا عمه کوچک

شد، به صادق که داشتیم که گرجستان زندگی می کرد. بحث بله برون 

نگاهی کردم. دستش را زیر گوشش تکیه داده بود و با غذایش بازی می 

 مامان که از حرکات صادق کالفه شده بود با اخم گفت: کرد.

 صادق؟ چرا نمی خوری؟-

اخم کرد و به زور چند قاشق دیگر هم خورد. اما غذایش صادق هم متقابال 

 مامان با خشم به بابا نگاه کرد و گفت: را نصفه ول کرد و رفت.

ش می ه امی بینی؟ از وقتی که رفتی ماموریت، بساط همینه! نه خونه خال-

مونه و نه اعصاب داره. تو خواستگاری هم نیومد. مهمونیشون هم نیومد! 

 دیوونم کرده.

 ا بی خیال گفت:باب
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 شه. نگران نباش خانوم فشار روش بوده! درست می-

شام که تمام شد تمام  بابا بیشتر حرصش گرفته بود. یمامان از بی خیال

 بابا جلوی تلوزیون نشسته بود و فوتبال می ظرف ها را جمع کردم و شستم.

 می خواستم دوباره با صادق حرف بزنم. حرف های زیادی داشتم. دید.

 انم را خشک کردم و خواستم باال بروم که مامان با صدای بلند گفت:دست

 کجا؟ بشین ببینیم.-

 آهی کشیدم.

 کار دارم مامان._

 بشین الدن!_

 بابا نگاهش را از تلوزیون گرفت و گفت:

 فیروزه؟ چرا انقدر حساس شدی!؟-

مامان اخم هایش را در هم کرد و همان طور که قرص های بابا را حاضر می 

 کرد گفت:

 خیلی خوب برو!-

پشت سیستمش  .وارد اتاق صادق شدمبا خوشحالی از پله ها باال رفتم و 

 روی تختش نشستم. با ورود من سرش را باال آورد. نشسته بود.

 این روزها زیادی بهم سر می زنی!_

 ؟به فکرته نزنم؟ این روزها کی به جز من_
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 شم. دارم نابود می_

 شه! اون هم داره نابود می_

 کی؟_

 هلیا!_

 آهی کشید و گفت:

 از کجا معلوم فراموشم نکرده؟-

 پوزخندی زدم و گفتم:

گن عاشق از دل معشوق ندارد خبری! اون بیچاره تر از تو  راسته که می-

 شده یک طرفه به قاضی نرو. داره می میره صادق.

 صادق زیر لب گفت:

 بمیرم...-

 به سمت بالکن اتاقش رفت. از جا بلند شد و شنیدم. به رویش نیاوردم.

 جعبه سیگارش را که در آورد با عصبانیت گفتم: پشت سرش رفتم.

 صادق کشیدی نکشیدیا! به خدا دیگه نه من نه تو!-

با حرص به  نفس عمیقی کشید و جعبه را دوباره در جیبش جای داد.

 طرفش رفتم و جعبه  سیگار را در آوردم و به پایین پرتاب کردم.
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ی هلیا اینجور ببینه عذاب می کشی راضیه؟ اون دوست داره تو فکر می کن_

 توی اوج باشی!

 آهی کشید. نفس دهانش در هوای سرد مشخص بود.

ی بشینه، اون وضای کاش نیام. به خدا می میرم الدن! ببینم بغل اون ع_

شم!  ت شه کشته میثافحلقه رو توی دستای سفیدش بندازه، مال اون ک

 رو می کشم بعد خودم رو... لآشغاالبته اول اون 

تمام قلبم  می دانستم چقدر سخت است برای یک مرد که این ها را بگوید.

به  از اتاق صادق بیرون آمدم و او را با خودش تنها گذاشتم. را غم گرفته بود.

سرم درد می کرد. از  اتاقم رفتم. ساعت نه و نیم بود. تصمیم داشتم بخوابم.

نمی دانستم چه کاری  اگهانی وارد سرم شده بود!این حجم اطالعاتی که ن

 فقط و فقط هدفم، هلیا و صادق بودند... باید انجام بدهم!؟

با همه ی پریشانی های ذهنی،  حاضر بودم برایشان هر کاری انجام دهم.

 زود خوابم برد.

. 

. 

. 

. 

. 
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. 

صادق به ما هم قرار بود با ماشین  بابا با ماشین دنبال عمه مینا رفته بود.

لباس مجلسی زیبایی را پوشیدم. مامان هم به خودش  خانه خاله برویم.

از اتاق که بیرون آمد من و  منتظر صادق بودیم تا حاضر شود. رسیده بود.

کت و شلوار مشکی مات، و پیراهن  مامان از تعجب چشمانمان گشاد شد!

 مامان چنگ به صورتش انداخت و گفت: خاکستری پوشیده بود.

ک به سرم کنن صادق! مادر مگه می خوای بری مجلس عزا؟ برو عوض خا-

 کن یه چیز روشن بپوش...

 صادق اخم کرد و گفت:

 ام چروکه و نامناسب. فقط همین ها رو داشتم.ه همه ی لباس-

روی چش را از ئیسو ،ی به مامان بدهدربعد هم بدون آن که اجازه حرف دیگ

مامان دستی به صورتش کشید  ج شد.میز ناهارخوری برداشت و از خانه خار

 و گفت:

 خدایا خودت این پسر رو به راه راست هدایت کن. من که دارم دیوانه می-

 شم...

همراه  می دانستم این مجلس برای صادق، دست کمی از مجلس عزا ندارد.

سوار ماشین صادق شدیم. مامان جلو نشست و  مامان از خانه خارج شدیم.

موقع پخش مامان  آهنگ غمگینی گذاشته بود. صادق، من عقب نشستم.
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اما آهنگ های بعدی کالفه شد و دستش را به  ،آهنگ اول چیزی نگفت

 سمت ضبط برد :

 دی؟ ا چیه گوش میه پسر این-

صادق دستی به موهای  کمی جلو عقب زد اما آهنگ شاد پیدا نکرد.

 پرپشتش کشید و گفت:

 شاد پیدا نمی کنی!-

زودتر از  در سکوت، به خانه خاله رسیدیم. اموش کرد.مامان زد و ضبط را خ

مامان جعبه شیرینی را به دست صادق داد  ماشین پیاده شدم و زنگ را زدم.

صادق ماشین را پارک کرد و پشت سر ما حرکت  و بعد به دنبال من آمد.

خاله در را باز کرد و با خوش رویی با من و مامان سالم و علیک کرد.  کرد.

دهای مصنوعی اش سالم و علیک ــــپشت سر خاله بود و با لبخنهلیا هم 

 می کرد.

وارد شدیم. از فامیل ها کسی نبود که بیاید. خانواده ما که فقط خاله و 

که او هم در جوانی  ؛مامان بودند، پدر هلیا هم یک برادر کوچکتر داشت

ابتدا با خاله احوال  .صادق با جعبه  شیرینی وارد شد تصادف کرده بود.

 بعد هم شیرینی را به دست هلیا داد و گفت: ؛پرسی کرد

 مبارک باشه!-

هلیا سرش را پایین انداخت و  صدای شکستن قلب هر دویشان را شنیدم.

به صادق نگاه کردم. بی توجه به هلیا روی مبل نشست و  شیرینی را گرفت.
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رت باری به قامت صادق هلیا در را بست و نگاه حس به تلوزیون خیره شد.

. کنار کرد. بعد هم شیرینی را روی اپن خانه شان گذاشت و بغل من نشست

 . مامان و خاله مشغول صحبت کردن شدند.مامان نشسته بودم

هلیا بلند شد و  زنگ در زده شد. اول از همه نگاه صادق به آیفون خورد.

 گفت:

 آقا مصطفی هستن! با عمه خانوم...-

بابا و عمه وارد شدند و  صدا می زد. "عمه"ما عمه مینا را  هلیا به بهانه

چندی از دورهمی گذشته بود که  دوباره احوال پرسی ها از سر گرفته شد.

همه که  حدود پانزده نفری می شدند... خانواده داماد همگی آمدند.

مرد بدی به نظر نمی آمد اما نمی دانم  نشستند، تازه حاج فرهمند را دیدم.

شاید به خاطر این بود که او را مسبب این  ر نگاه اول از او متنفر شدم.چرا د

حاج فرهمند بعد از خوردن چای  اتفاقات تلخ می دانستم. حق هم داشتم.

 گفت:

شه اون مبل دو نفره رو خالی کنین علیرضا و هلیا روی اون  اگه می-

 بشینن!

 مبل د شد و رویی اشاره کرد که صادق رو آن نشسته بود. صادق بلنمبلبه 

هلیا با بی میلی و علیرضا با خوشحالی بلند شدند و  ؛های کناری نشست

هلیا سمتی نشست که صادق نشسته بود. نمی  روی آن صندلی نشستند.

خودش را به دسته مبل می چسباند که دستش به  دانم قصد بود یا عمد؟
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مند نه حاج فره سرش پایین بود و دستش می لرزید. دست علیرضا نخورد.

 گذاشت و نه برداشت و گفت:

بهتر نیست این دو جوون امشب یه صیغه ای بخونن که اگر برای خرید یا -

 کار دیگه ای پیش هم هستن گناه نکنن؟

ناگهان کسی به  از پررویی اش حرصم گرفت. رنگ هلیا و صادق پریده بود.

 حرف آمد:

گه صیغه ای الزم پدر کمی زود نیست!؟ قراره تا هفته آینده عقد کنن دی-

 نیست!

در آن کت و شلوار سورمه ای و  به صاحب صدا نگاه کردم. امیررضا بود.

مشخص بود اصال به برادرش اعتماد  پیراهن سفید واقعا جذاب تر شده بود.

دانم چرا احساس می کردم قیافه اش زیادی برایم آشنا بود.  نمی ندارد!

 چیزی یادم بیاید اما...حتی شب خواستگاری هم کلی فکر کردم تا 

فرهمند که ضایع شده بود، دیگر  بابا و خاله هم با صیغه مخالفت کردند.

خانواده ها آشنا شدند. بحث های معمولی و کسل کننده زده شد  حرفی نزد.

شنبه و عقد برای روز پنج سه روز قبل عقد یعنی دو و قرار آزمایش برای 

 شنبه گذاشته شد...

کردم. می خواست نگاهش را از هلیا فراری بدهد اما نمی به صادق نگاه 

توانست و هر تیر نگاهش به هلیا بر خورد می کرد و زیر چشمی هم را دید 

اگر از  قلبم تیر کشید. طاقت آن همه غم و اندوه را نداشتم. می زدند.
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نگاهی به او  علیرضا درخواست می کردم، حاضر بود از هلیا دست بکشد؟

ش باز همه را نگاه می کرد اما مخاطب نگاه هایش بیشتر هلیا کردم. با نی

 مطمئنا نه! بحث با علیرضا آب در هاون کوبیدن بود. اشتباه محض! بود.

نگاهم را از زکیه خانوم و مریم هم گرفتم. چشمانم به امیررضا برخورد. 

شاید اگر موضوع را مختصر به او می گفتم، مادرش  یعنی او کمکم می کرد؟

خواهرش را راضی می کرد پا پس بکشند و شاید یک دفعه همگی دست یا 

چقدر خوب می شد دوباره خنده های بلند هلیا را  از سر ما بر می داشتند.

باید هر چه زودتر به امیررضا می گفتم. اما شماره اش را باید از کجا  ببینم.

ا زیاد مجلس تا شام، کمی از رسمیت در آمد. رفت و آمد ه پیدا می کردم؟

 شد. به طرف هلیا رفتم و گفتم:

 شماره این امیررضا رو داری؟-

 سرش را به سختی باال آورد و در چشمانم زل زد:

 م به زور دارم!ه من شماره داداشش-

 شه یواشکی از علیرضا بگیری؟ خب...خب می_

 خوای چی کار شماره شو؟ می _

 ناگه در جواب ماندم. چرت و پرتی سر هم کردم و گفتم:

یکی از کارگردان های تاتره! می خوام ببینم تو کارشون من رو قبول می -

 کنن یانه!؟
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 ابروهایش را باال انداخت و گفت:

 این پسر حاجی؟ کارگردان تاتره؟-

 حاال لطف کن شماره رو بگیر!. کالفه گفتم: آره دیگه..

 دستانش را قالب سینه اش کرد و گفت:

 اش حرف بزنم!شم حتی یک کلمه هم باه حاضر نمی-

 دستش را در دستم گرفتم و گفتم:

 ...هلیا؟ جون من! خیلی مهمه خواهش می کنم-

 پوفی کشید و گفت:

 ببینم چه کاری می تونم برات انجام بدم.-

که لبخند کم جانی روی لب  ؛لبخندی زدم و بوسه ای روی گونه اش نهادم

چه می  سر جایم نشستم و منتظر شدم ببینم های بی حسش جان گرفت.

خم شد و در گوش علیرضا چیزی گفت. بی میلی در همه کار هایش  کند.

علیرضا سریع گوشی اش را در آورد و شماره را برای هلیا ارسال  پدیدار بود.

 هلیا نگاهش را به من انداخت و لب زد: کرد.

 خیالت راحت شد؟-

عجب با ت به امیررضا نگاه کردم. بوسه ای برایش فرستادم و چشمکی زدم.

 ،اما تا دید که چشمانم را به او انداختم ؛دیدم که به من نگاه می کند

شاید  هر چند ناامید از افکارم، قلبم امید داشت. نگاهش را از من گرفت.
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پشت این چشم های یخی و بی احساس، مهر و محبت نهفته بود و دلش به 

عکس به دست هلیا انگشتری نشان کردند. اما بر  خاطر عشق می سوخت.

تصورات صادق، خدا را شکر علیرضا این کار را انجام نداد بلکه بر عکس، 

هلیا تمام مدت، نه اخم کرد، نه لبخند زد و نه چیزی  مریم این کار را کرد.

 گفت. بی احساس به همه خیره شده بود.

 حوالی ساعت ده بود که همه ی خانواده داماد رفته بودند و فقط ما بودیم.

ه و مامان ظروف را جمع و جور کردند و به وضع بمب ترکیده عمه مینا، خال

دست هلیا  صادق خودش را با گوشی سرگرم کرده بود. خانه جال بخشیدند.

 را گرفتم و به اتاقش بردم تا کمکش کنم آرایشش را پاک کند و لباس های

 .مهمانی را در بیاورد

سبز براق روشنی را از مامان شنیده بودم با گریه خاله راضی شده بود لباس 

گویا می خواست لباس  بپوشد که چند روز پیش با مامان خریده بودند.

همین که داخل اتاق شدیم،  ساده ای مثل مهمانی های قبلی به تن کند.

 روی صندلی نشست و گفت:

 داغ خودم رو روی دلشون می ذارم!-

 با اخم گفتم:

 می خوای چی کار کنی هلیا؟-

 فت.پوزخندی زد و چیزی نگ
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خواهش می کنم به خاطر من این چند روز دست به هیچ کاری نزن! به _

 من اعتماد کن!

 خنده ی عصبی کرد و گفت:

 مثال می خوای چی کار کنی؟ پونصد میلیون رو جورکنی؟-

مهم نیست می خوام چیکار کنم! مهم اینه که می خوام یه جوری به این _

 آشفته بازار پایان بدم.

از حرف هایی که می زدم مطمئن  می دانستم قانع نشده.هلیا چیزی نگفت. 

هلیا بعد از  نبودم. اما امیدی مثل فانوس نیمه روشن ته قلبم سوسو می زد.

بابا هم اول عمه مینا را  .پاک کردن آرایش و عوض کردن لباسش خوابید

 رساند بعد خودش به خانه رفت و ما هم با ماشین صادق به خانه برگشتیم.

 بابا رو به مامان کرد و گفت: در خانه،

گم ازشون راضیم اما خانواده بدی  تقدیر آدم ها رو به هم می رسونه... نمی-

 نیستن! خوب پولدارن.

 مامان سری به نشانه ی تایید تکان داد و گفت:

 شه بعد از ازدواج! عشق هم که به مرور زمان ایجاد می-

دوست نداشتم  می کرد.نگاهی به صادق انداختم. سرش پایین بود و فکر 

مامان چایش را که خورد، نگاهی به  جلوی صادق آن حرف ها را بزنند.

 ساعت کرد و گفت:
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 برو بخواب. ،دیر وقته من برم بخوابم! الدن تو هم فنجون ها رو بشور-

سری تکان دادم. صادق و بابا هم باال رفتند. بعد از شستن فنجان ها نگاهی 

یقه بود. ناگهان یادم آمد باید به امیررضا پیام یک و سی دق به ساعت کردم.

 بدهم. نکند خواب باشد؟

گوشی  دستانم را خشک کردم و سریع به طبقه باال رفتم و داخل اتاقم شدم.

 ام را برداشتم. دعا می کردم بیدار باشد!

قدیم تر ها به  وارد پروفایلش شدم. چند عکس از خودش بود و دیگر هیچ...

دش را می گذاشت لقب خودشیفته می دادم، اما کمی هر کس که عکس خو

خدا خدا می کردم آنالین باشد.  بعد خودم به گروه خود شیفته ها پیوستم!

 نوشتم. "سالم"اول خودم را معرفی نکردم و فقط 

کمی گذشت، جوابی نداد. نا امید شدم و خواستم بخوابم که جوابم را با 

 سالمی داد.

 "شما؟"تعجب کردم که نگفت 

 دیدم که جوابی نمی دهد، ناچار گفتم:

 نمی خواین بدونین کی هستم؟-

 ثانیه ای نکشید که جواب داد:

 شناختم.-
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می خواستم بپرسم که از کجا؟ اما یادم افتاد عکس هایم را در پروفایل دیده 

 لعنتی بر خودم فرستادم و برایش نوشتم: است.

 آقای فرهمند، یه درخواستی دارم!-

 ...می شنوم_

 خیلی خونسرد جواب می داد.

واقعا نمی دونم چطوری باید بهتون بگم، اما کار واجبی باهاتون دارم که _

شه توی چت یا پشت تلفن گفت. باید  قبل از عقد باید بهتون بگم، نمی

 حضوری بگم.

 حدود یک دقیقه کشید که پاسخ داد:

 شما چه کار واجبی می تونید با من داشته باشید؟-

 جیم کنه! می خواست سین هوفی کشیدم.

 خب...مربوط به هلیا و علیرضاست!_

 قضیه اونا به من ربطی نداره..._

حرصم گرفته بود. اصال نمی خواست بفهمد چه کاری با او دارم، یا چقدر 

 مهم و حیاتی است!

 کنم ازتون! خیلی مهمه. خواهش می_

 حداقل بگین موضوعش چیه!؟_
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اگر قبول کنین فردا یه کافه ای جایی قرار شه...  شه گفت! واقعا نمی نمی_

 شم. بذاریم ممنون می

کاری که می کنم ریسک بسیار  ،جوابی نداد. اصال خودم هم نمی فهمیدم

حدود سه چهار دقیقه منتظر  . تیری در تاریکی رها می کردم.شتباالیی دا

 بودم که با جوابش نفس راحتی کشیدم:

 ش!صبح بیاین کافه کورو ۱۰فردا ساعت -

 آدرسش را بلد بودم. در سنین نوجوانی زیاد به آن جا رفته بودم.

 قبل از این که پشیمان بشود، سریع تایپ کردم:

 حتما! لطف کردین...-

اما با ساعت قرار زیاد موافق نبودم. صبح ها زود بیدار نمی شدم مگر برای 

خواب  استرس داشتم نکند تمرین تاتر! آن هم مامان به زور صدایم می کرد.

اما شیطنتی نهفته باز هم مرا به پروفایل  ساعتم را زنگ گذاشتم. بمانم؟

امیررضای جذاب کشاند، چند تایی اش را ذخیره کردم. خودم هم نمی دانم 

اما به مغزم  یکی از عکس هایش عجیب آشنا بود. چرا؟ اما ذخیره کردم.

 م.فشار نیاوردم و خوابیدم. فردا صبح، باید زود بیدار می شد

. 

. 

. 
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. 

. 

. 

زد. فحش زیر لبی به گوشی ام دادم و خاموشش  زنگ ساعت مدام می

 دوباره زنگ زد، مامان وارد اتاق شد. کردم.

 با داد گفت:

 قطعش کن دختر کالفه شدم! یا پاشو یا قطعش کن بخواب...-

 اخمی کردم که ناگهان یادم افتاد با امیررضا قرار دارم.

 از جا پریدم و هل گفتم:

 ساعت چنده؟-

 مامان که از در خارج می شد با بی خیالی گفت:

 یک ربع به نه!-

دست و صورتم را شستم  از تخت پایین پریدم و به طرف دستشویی رفتم.

می خواستم بهترین به  سریع بیرون جهیدم و مشغول حاضر شدن شدم.

مانتوی بسیار  نظر بیایم، هرچند خودم هم نمی دانستم قصدم چیست!

ه نو بود و تا به حال نپوشیده بودم را به تن کردم، عطر خوش بویی شیکی ک

 زدم و شال و شلوارم را با مانتویم ست کردم.

 وسایلم را در کیفم ریختم و مشغول آرایش کردن شدم.
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آرایش ملیحی کردم و از پله ها پایین رفتم که مامان ابروهایش را باال 

 انداخت و گفت:

 جایی می خوای بری؟-

 ماشین صادق را برداشتم که صادق از پشت سرم ظاهر شد و گفت: سوییچ

 کجا می بری؟ با ماشین کار دارم!-

 نگاهی به او کردم. دست و صورتش را با حوله خشک می کرد.

 طلبکار گفتم:

 پس من با چی برم؟-

 می رسونمت!_

 فقط همین مانده بود!

 سریع گفتم:

 رم! نمی خواد با ماشین بابا می-

 خندی زد و گفت:مامان نیش

 ری؟ صبح کله سحر بانک کار داشت! رفت... چرا با ماشین خودت نمی-

 دوست نداشتم در قرار اول، با پژوی خودم بروم.

آهی کشیدم و سوییچ  ماشین بابا گران قیمت بود و به قولی با کالس.

به آشپزخانه رفتم و لقمه ی کوچک پنیر و گردو  ماشین خودم را برداشتم.
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کردم و خواستم از درب خارج بشوم که صادق جلویم را گرفت و درست 

 گفت:

 ری؟ نگفتی اول صبحی کجا می-

 شد. زمان در حال گذشتن بود و کم کم داشت دیرم می

 با اخم گفتم:

 ام قرار دارم.ه بپامی؟ با یکی از دوست-

 کدوم دوستت؟_

 ...ا! تو نمی شناسیش بازیگرهه دی صادق حساس شدی اه چقدر گیر می_

 خداحافظ!

کفش های پاشنه پنج سانتی ام را  از درب خارج شدم و محکم آن را بستم.

خودم را در آینه دید زدم. مانتوی پاییزه کرم  پوشیدم و به آسانسور رفتم.

 رنگ، بدجور به من می آمد.

دستانم  در پارکینگ سوار ماشین شدم و با استرس از خانه خارج شدم.

ده دقیقه به  انستم چه جوابی به من می دهد.خیس عرق شده بود. نمی د

 سریع جا پارک پیدا کردم و با دو داخل شدم. ده بود که به کافه رسیدم.

هر چه  کافه دو طبقه ای بود، اما تا به حال ندیده بودم طبقه باال کسی برود.

چشم چرخاندم، فرهمند را ندیدم. پوزخندی زدم و به خود گفتم اولین برد 

 تر از فرهمند رسیدی...مبارکت! زود
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 (  www.nevisadl.com سایشده توسط انجمن نو هی)ساخته و ته

خواستم روی یکی از صندلی های بغل پنجره بشینم که گارسون به طرفم 

 آمد و گفت:

 خانوم بهرامی؟-

 ابروهایم را باال انداختم. فامیلی ام را از کجا می دانست؟

 خودمم!_

 :اشاره کردراه پله های طبقه باال به سری تکان داد و با دستش 

 اومدین! آقای فرهمند منتظر شما هستند...بفرمایید خانوم خوش -

 از راه پله های مارپیچ گذشتم. شنیده بودم طبقه باال وی آی پی است!

حاال او نه تنها صندلی های وی آی پی را رزرو کرده بود بلکه از من زودتر 

تنها سه میز  کیفم را با حرص در دست هایم فشردم و باال رفتم. رسیده بود!

 در این طبقه بود که به جز یکی، همه خالی بودند. و صندلی دو نفره

نگاهی به سر تا پایش انداختم. مثل همیشه  امیررضا با آمدن من بلند شد.

سالم کردم که جوابم را داد و با دستش صندلی رو به رویش را  جذاب بود.

با قدم های آهسته به سمتش رفتم، صندلی را عقب کشیدم و  نشان داد.

 نشستم.

 م را روی میز گذاشتم. او هم رو به رویم نشست و گفت:دست های

 خیلی مشتاقم بدونم چه کاری با من دارید!؟-
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 م بر همه ی حرف ها حاکم شد و گفتم:ا کنجکاوی

 اول از همه بگید گارسون از کجا من رو شناخت؟-

گوشی اش را در آورد و عکسی را برایم باز کرد و نشانم داد. عکس متعلق به 

 من بود!!!

 با تعجب گفتم:

 این رو به گارسون نشون دادین؟-

 لبخند کجی روی صورتش نقش بست و سرش را تکان داد.

نفس عمیقی کشیدم و عطر خوش بویش را بلعیدم. این مرد، پر از اتفاقات 

همان گارسون باال آمد و رو به ما سر خم کرد و  غیر قابل پیش بینی بود!

 گفت:

 چی میل دارید؟-

 داد:فرهمند پاسخ 

 !ییک قهوه اسپرسو بدون شکر، و کیک شکالت-

لبخندی زدم و بعد رفتن گارسون  من هم آب پرتقال و کیک سفارش دادم.

 گفتم:

 از شما و خانواده سنتی تون بعیده همچین سالیقی!-

 دست به سینه شد و گفت:
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 هفت سالی میشه که مستقل زندگی می کنم!-

 و گفتم:سری تکان دادم و به اطراف نگاه کردم 

 ...کافه قشنگیه. خیلی می اومدم اینجا-

 اینجا مال منه!_

 چشم هایم را گشاد کردم و نگاهش کردم:

 واقعا؟ از اول خودتون ساختین؟-

 سرش را تکان داد.

 باالخره لب باز کرد و گفت:

 و نشناختین خانوم بازیگر!ر ه که شما منآورتعجب -

 سرم را که پایین بود باال آوردم و گفتم:

 ش..شما از کجا می دونین من بازیگرم؟-

م امیررضا فرهمند کارگردان و ه ای تاترتون غوغا کرده خانوم! منهکار_

 بازیگر سینمام!

نفسم لحظه ای بسته شد! امیررضا فرهمند؟ پس تعجب هم نداشت که 

 قیافه اش برایم آشنا بود. پسر حاجی کارگردان سینما بود...

 گفتم:جوابی نداشتم که بدهم. 

 شرمنده نشناختمتون! موفق باشین...-
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 نگفتین چه کاری با من دارین؟_

 هوفی کشیدم و گفتم:

 قضیه خیلی مفصله!-

 گارسون وارد شد. صبر کردم که نوشیدنی ها را بگذارد و برود.

همین که از طبقه خارج شد، با کلی من من و حواس پرتی، قضیه عشق 

بعد هم کمی از عشق خودم به صادق و هلیا و صادق را برایش تعریف کردم. 

 هلیا گفتم.

حرف هایم که تمام شد، سرم  وسط حرفم نپرید و این را از او ممنون بودم.

 را پایین انداختم و منتظر جواب شدم.

 من، یک پیشنهاد دارم!_

سرم را باال آوردم. از حرفش می ترسیدم اما می دانستم معقوالنه رفتار می 

 کند.

 بگ...بگین!؟_

من پونصد میلیون رو یک جا بهتون میدم و شما برین به پدر من بدین! از _

 طرف خود خودتون...اما یک شرط داره.

 حس کردم گردنم رگ به رگ شد. با ترس گفتم:

 چه شرطی؟-
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هفت  تا فیلم سینمایی! شما توی هفت تا فیلم سینمایی من بازی می _

 حساب می شیم! شه و بی کنید و قیمت پونصد میلیون تومن جور می

 من...من توانایی بازی برای سینما رو ندارم!_

دارید. خیلی حرفه ای بازی می کنید. شک نکنید سینما راحت تر از تاتر _

 خواهد بود.

نفس عمیقی کشیدم. می کردم! به خاطر عشق هلیا و صادق این کار را با 

ریع تمام سختی هایش می کردم. تا به حال انقدر برای همچین مشکلی س

 تصمیم نگرفته بودم.

 من...من باید فکر کنم!_

 چقدر؟_

خورده ام  نیمه به آب پرتقال و کیک بین دو راهی بدی گیر افتاده بودم.

 .خیره شدم. اشتهایم هم کور شده بود

 نمی دونم!_

شنبه وقت آزمایشگاه سه شنبه ا ه عقد هلیا و علیرضا پنج شنبه ست. اون_

 دارن!

ی دانم کی کردم. اینجای داستان را به کل فراموش زیر لب لعنتی نثار نم

 کرده بودم.

 دم. خیلی خوب. بعد از ظهر بهتون اطالع می_
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 نیمه اخمی کرد و گفت:

 از جایم بلند شدم که گفت: مشکلی نیست.

 آب پرتقالتون رو نخوردین؟-

 کیفم را برداشتم و گفتم:

 !خیلی ممنونکافی بود. -

 گفت:صندلی را جا به جا کردم که 

 وسیله هست؟ برسونمتون؟-

 ماشین هست. ممنونم!_

 سرش را تکان داد و گفت:

امیدوارم جوابتون مثبت باشه. عالوه بر منافع شما، مطمئن باشید منافعی -

هم برای من وجود خواهد داشت. سختی برای من در نظر نگیرید و عاقالنه 

 به این تصمیم فکر کنید.

 تحمل آن کافه را هم نداشتم. ترک کردم.خداحافظی کردم و سریع محله را 

 خانه نراندم. سوار پژویم شدم اما به سمت

هر چند به نفعم بود، اما فقط به نفع  زمان زیادی برای فکر کردن نداشتم!

اما  شهرتم بود! پولش چی؟ کلی خسته می شدم اما چیزی نصیبم نمی شد!

 ندارد!ا ر م برادربا خودم فکر کردم پانصد میلیون اصال قابل 
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چرا قصد داشتم به جواب منفی  ،من که حاضر بودم برای او هر کاری کنم

گوشی ام زنگ خورد.  هم فکر کنم؟ مگر آرزویم ازدواج هلیا و صادق نبود؟

 مامان بود.

 بله مامان؟_

 ی؟آ کجایی دختر؟ مگه تو برای ناهار خونه نمی_

 از ظهر بود.نگاهی به ساعت ماشین انداختم. باورم نمی شد! یک بعد 

 من دو ساعتی مشغول دور زدن بودم.

 م!آ چرا مامان. دارم می_

بدو دختر! مگه یک قرار دوستانه انقدر طول می کشه؟ زود باش بابات _

 اومده می خوام ناهار رو بکشم.

با سرعت به سمت خانه راندم، خدا را  باشه ای گفتم و تلفن را قطع کردم.

پاییزی کم کمک به اواسط آبان می رفت  هوای شکر به ترافیک بر نخوردم.

اما جز قار و قور کالغ ها، چیزی  و هوای سردی را مهمان شهر کرده بود.

 نصیب شهر نمی شد.

نی پخته بود. همان ومامان ماکار در عرض بیست دقیقه به خانه رسیدم.

اگر ناراحتی های صادق را فاکتور بگیریم،  غذایی که از بچگی عاشقش بودم.

 خوشمزه ای بود.ناهار 

 درگیری های ذهنی من لحظه ای از من جدا نمی شدند... البته
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 ای کاش حداقل یک نفر بود که با او صحبت و درد و دل می کردم.

بعد از ناهار یک  دوست کم نبود، چیزی که کیمیا بود دوست خوب بود!

 نمی دانم چند ساعت مشغول فکر کردن بودم، زمان در راست به اتاقم رفتم.

 گذر بود.

مدام فکر می کردم و رویا می بافتم. اگر جوابم مثبت بود چه می شد؟ اگر 

جوابی برای هیچ کدام نداشتم. معلوم نبود چه اتفاقی  منفی بود چه...!؟

می خواستم همین  در آخر ذهن من، به مثبت کشیده شد. خواهد افتاد!

 ول هستم!االن به امیررضا زنگ بزنم، اما گفتم شاید بگوید چقدر ه

من حاضر بودم سختی خودم را شاهد باشم اما از این طرف، به ثمر رسیدن 

تا ساعت پنج عصر غرق در افکارم بودم.  عشق برادر و دختر خاله ام را ببینم!

 اما هر دفعه فقط بله فکر می کردم.

از طرفی دیگر با خودم می گفتم یعنی امیررضا انقدر از من مطمئن است 

به جوابی نمی  نصدمیلیون تومان را سرمایه گذاری کند؟که حاضر است پا

رسیدم! یک جورایی نگران هم بودم. اگر از پسش بر نمی آمدم چه می شد؟ 

 دوباره می خواستند جور دیگری به سراغ ما بیایند و پول را بگیرند؟

در آخر لحظات  تا خود عصر هزاران خیال بد و خوب به سراغ من آمدند.

سوارکارانی تیزپا گذشتند و عقربه ساعت روی پنج قرار گرفت. گوشی مانند 

شماره امیررضا را گرفتم و منتظر  ،ام را برداشتم و با استرسی هر چند کم

 شدم.
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 بعد دو سه بوق پاسخ داد:

 سالم.-

 سالم خوبین؟_

 خوبم. شما خوبی؟_

 بله..._

 مکث کردم که پرسید:

 جوابتون؟ موافقین؟_

 و گفتم: نفس عمیقی کشیدم

 بله! من موافقم...اما!؟-

 خدا رو شکر! اما چی؟ مشکلی پیش اومده؟_

از اون جایی که زمان زیادی نمونده، پول رو چطوری به دست  نه فقط..._

 من می رسونید؟

 حساب بانکی و دسته چک دارید؟ به نام خودتون؟_

 بله!_

شما هم ریزم همین االن!  خیلی خوب! من همه پول رو به حساب شما می_

 ؟خوبهدم برین دم خونه پدر من، پول رو بدید!  فردا صبح آدرس می
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از او بسیار متشکر بودم. کار بزرگی را که او کرده بود، هر کسی انجام نمی 

 ی می خواست!دیگر چیز انهداد و یا سو استفاده گر

اما او، نه تنها به من اعتماد کرده بود و پول را داده بود، از بازی من هم 

 مئن بود.مط

حتی نمی دونم چه طوری باید از شما  ! خیلی متشکرم آقای فرهمند...بله_

 تشکر کنم!؟

نیازی نیست متشکر باشید. شما قراره بازی کنید و ما بی حساب خواهیم _

 بود.

 ،چقدر خوب بود که در این دنیایی که همه نقاب های بره خود را می زدند

کسانی بودند که بی دلیل هم خوبی می کردند. قطعا من تا پایان عمر کار 

 این مرد را فراموش نخواهم کرد!

 آقای ام...فرهمند! عصرتون بخیر! ممنون..._

 روز خوبی داشته باشید._

تلفن را که قطع کردم، بعد از چند دقیقه آدرس را فرستاد و زیرش نوشت، 

کردم. حواستون باشه و چک رو فقط تحویل  پانصد میلیون رو آنالین واریز"

ره! اما شما فردا عصر بیا همون  خود بابام بدین. فردا خونه ست و جایی نمی

 "کافه و دست نویس قانونی امضا کن.

 از جا پریدم. باورم نمی شد مشکالت انقدر سریع حل شده بودند!
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ت هایم دس. از خوشحالی جیغ کوتاهی کشیدم. اما خدا را شکر کسی نشنید

تمام می خواستم زودتر  طاقت تحمل امشب را نداشتم.را به هم کوبیدم. 

 بشود و رد کارش برود.

پنجره اتاقم را باز کردم و هوای پاییز را نفس کشیدم، بماند که سرفه ام هم 

 گرفت!

قفس اتاقم برای تخلیه هیجاناتم کافی نبود، از اتاق بیرون پریدم. فقط مامان 

یدم و لپش را بوسیدم که قاشق خورشت که در حال درست پر در خانه بود.

 کردنش بود افتاد.

 اخمی کرد و گفت:

 چته دختر؟ آروم باش!-

 لبخندی زدم و قاشق را به دستش دادم. :

قربون مامانم برم من! بابا و صادق کجا رفتن؟ صادق چرا امروز شرکت _

 نرفته بود؟

بابات درد می کرد بردنش م یکم سر ه هر دوشون مرخصی داشتن. االن_

 پیش دکترش!

آهی کشیدم. ضد حال اساسی بود برایم! بابا به خاطر معلولیت جانبازی اش، 

 از این سر درد ها زیاد داشت.

 چرا نگفتین به من؟_
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 فکر می کردم خوابیدی..._

 االن چطوره؟_

 نمی دونم. می خواستم زنگ بزنم. االن خودت به صادق زنگ بزن._

 باشه._

خانه را برداشتم و شماره صادق را گرفتم. به یک بوق نکشیده جواب تلفن 

 داد:

 سالم مامان._

 بابا چطوره؟ صادق؟ خوبین؟ منم..._

 اِ سالم خوبی الدن؟ بابا بهتره اما..._

 اما چی؟_

گه باید دو هفته ای بستری باشه. نباید توی اون ماموریت  دکترش می_

 اره.سنگین می رفت. حالش چندان تعریفی ند

 با نگرانی گفتم:

 یعنی چی دو هفته؟ مگه چی شده؟ بابا هوشیاره؟ _

 مامان با داد و بی داد های من از آشپزخانه به این طرف کشیده شد.

 با تعجب نگاهم می کرد و سعی می کرد با ایما و اشاره قضیه را بفهمد.
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همیشه م خونه وسایلش رو آماده کنید. یک ساک مثل آ آره. اما خوابه! می_

 براش آماده کنید.

شد. تلفن را سریع قطع کردم. بادم  بابا اولین بارش نبود که بستری می

 روی صندلی ولو شدم که مامان گفت: خالی شده بود.

 چی شد الدن؟-

بابا باید دو هفته بستری بمونه. اون ماموریتی که رفته کار های سنگین _

 داشته. حالش خوب نیست.

از همه ی غم های  دستش را روی سرش گذشت. مامان نقش صندلی شد و

ما که بگذریم، مامان بیشتر از همه ما تحت فشار بود و غصه ها روی او 

هر دفعه که بابا بستری می شد مامان خواب و خوراک  سنگینی می کرد.

 نداشت...

خواستم بروم که  با غم به مامان خیره شده بودم. باید تنهایش می گذاشتم.

 گفت:

 ت زنگ بزن و قضیه رو بگو. شاید برنامه عقد رو عقب بندازن!ه اخال نرو! به-

پوزخند نامحسوسی زدم. حاال دیگر مهم نبود عقد را عقب می اندازند یا 

 ها عروسی نداشتند. جلو، آن

 چشم._

 تلفن را دوباره برداشتم و خانه خاله را گرفتم. خاله خودش پاسخ داد.
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کلی نگران شد. قرار بود تا دو ساعت  مختصر قضیه را توضیح دادم. او هم

 دیگر خبر بدهد خانواده داماد چه گفتند.

خودم را روی تخت انداختم و  مسیر اتاقم و پذیرایی را سریع طی کردم.

فکرم را به دست دریای سرنوشت سپردم. سرنوشتی که معلوم نبود هر 

مرگ  لحظه، چه چیزی را برای ما رقم می زند. زندگی بی پستی و بلندی،

 است!

خودم را با خواندن کتاب غرق کرده بودم. تقریبا خنثی بودم. از اتفاقات 

نمی دانم چقدر گذشته بود  میلیون خوشحال و از حال بابا ناراحت! پانصد

 که مامان داخل اتاقم شد و گفت:

گه عقد رو عقب ننداختن! مهمون از شهرستان براشون اومده  خاله ات می-

ا هم نمی تونن برگردن و دوباره بیان. بدون بابات ه .. اونا.ه برای عقد و این

 شه! مجلس برگزار می

 نمایشی نچ نچی کردم و گفتم:

 شن ها... دیگه کم کم دارن رو سرمون مسلط می-

همین که مامان پایش  مامان نگاه مشکوکی به من کرد و از اتاق خارج شد.

 .شنیده شدرا از اتاق خارج کرد، زنگ آیفون 

ری از خوشبختی صادق خوشحال بودم که می خواستم همین االن به قد

بروم و همه چیز را به او بگویم... اما باید تا فردا شب، صبر می کردم. جایز 
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به اینجا که گفتم می نبود که امشب قضیه لو برود. باید به خاله و هلیا هم 

 بیایند!

ا برای یک کار از طرفی هم کم کم باید تاتر را کنار می گذاشتم و خود ر

اما سینما مهم نبود. سعی می کردم کمتر  سینمایی سنگین آماده می کردم.

 به آن فکر کنم. می توانستم!

 آن روز با تمام حادثه هایش گذشت...

نمی  صبح شده بود. باید خودم را برای قرار با حاجی آماده می کردم.

گرفتم پالتوی دانستم چه بپوشم که سنگین باشد و جلف نباشد، تصمیم 

 نازک قهوه ای رنگم را به تن کنم.

مثل دیروز، صبح زود از خانه بیرون زدم و تنها فرقش با دیروز این بود که 

 صادق شرکت بود و مامان، خواب.

 یچ ماشین خودم را برداشتم و رفتم.ئبرای مامان یادداشتی گذاشتم. سو

از محله های و  یک بار دیگر آدرس را چک کردم، تقریبا باالی شهر بود

از  که دست چکم را برداشته باشم. مطمئن شدمیک بار دیگر  پولدار نشین.

تا به حال حسابم از  طریق گوشی، حسابم را چک کردم. پنج میلیارد ریال!

 ده یا پانزده میلیون پول بیشتر به خود ندیده بود!

که مقدار امیدوار بودم حاجی زودتر تمام پول را از حسابم برداشت کند. این 

 زیادی پول در کارتت باشد، خیلی هم هیجان انگیز نیست.



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 102

اگر علیرضا  استرس داشتم. نمی دانستم چطور باید با حاجی حرف بزنم.

ترافیک نبود، خیلی زود به خانه آنها  آنجا بود چه؟ دعا می کردم که نباشد.

 رسیدم.

 با دیدن خانه ویالیی و بزرگ، نفسم بند آمد!

 گی داشتند...عجب خانه و زند

خانمی جواب داد. فکر کردم زکیه خانم است اما نبود. به نظر  زنگ را زدم.

 می آمد خدمت کارشان باشد.

 سالم. شما؟_

 نمی دانستم چطور باید خود را معرفی کنم! ناچار گفتم:

 با حاج فرهمند کار دارم...قراره به زودی فامیل بشیم.-

 خوشحال پاسخ داد:

 ؟ هلیا خانوم؟ بفرمایید داخل!عروس خانوم شمایین-

 دماغم را چین دادم و گفتم:

 ! دختر خاله اشم.خیر نه-

 دیگر چیزی نگفت و در را باز کرد.

 داخل اوضاعی بود!

 سنگ فرش های سلطنتی و استخر! نمای گل کاری عالی...
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ی زمزمه کردم و داخل خانه که چه عرض کنم عمارتشان "خرپول"زیر لب 

 خدمتکار ها جلو آمد و گفت:یکی از  شدم.

 بفرمایید خانوم، با چه کسی کار دارید؟-

 من با خود حاج فرهمند کار دارم. همسر و دخترشون نیستن؟_

نه مجلس مولودی داشتن صبح زود رفتن. حاج علی طبقه ی باال در کتاب _

 خونه هستن. می خواین هماهنگ کنم؟

ن همه تجمالت نیاز بود؟ مگر لب هایم را کج کردم. برای یک دیدار ساده، ای

 وقت دکتر می خواستم بگیرم!؟

 نمی دونم! هماهنگ کنید._

 خدمتکار سریع از من دور شد.

کمی جلوتر آمدم و از راهرو گذشتم. دهانم از آن همه بزرگی و جالل باز 

یک طرف، عتیقه  مندمبل های طالیی رنگ یک طرف، تابلو های ارزش ماند.

 جات گران قیمت طرفی دیگر!

معلوم بود آن قدر خرپول هستند که پانصد میلیون برایشان عددی نیست 

 باز خوشا به مرام امیررضا... اما... دختر خاله مرا راضی بودند بدبخت کنند!

همان خدمتکار گرد و چاق که به زور از پله ها باال و پایین می رفت، به 

 ظیم کرد و گفت:طرف من آمد، تع
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مشتاقن بدونن برای چه کاری این  علی منتظر هستن شما رو ببینن... حاج-

 وقت صبح به اینجا اومدید.

راه پله های پیچ در پیچ را باال رفتیم و  سری تکان دادم و به دنبالش رفتم.

 خدمتکار در زد که صدای حاج علی بلند شد: به درب بزرگی رسیدیم.

 بیاین تو...-

هر جای این خانه مانند سریال ها بود. کتاب  شد و ما داخل شدیم. در باز

 با کلی کتاب! های دیواری خانه

ها نشسته  دو میز و صندلی هم آن وسط بود که فرهمند روی یکی از آن

 بود.

 با آمدن ما از جا بلند شد و عینکش را در آورد:

 خوای؟ خوش اومدی دختر جون! این وقت صبح چی می-

 زد. روا حرف میخیلی بی پ

 سالم. شرمنده! واقعا کار واجبی بود واگرنه مزاحم اوقات شریفتون نمی_

 شدم.

 بسیار خوب._

 خدمتکار بیرون رفت. جلوتر رفتم و روی صندلی رو به رویش نشستم.

 زیپ کیفم را باز کردم و گفتم:
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کار مهمی بود که باید هر چه سریع تر انجام می شد. قبل از این که خیلی 

 ر بشه...دی

چک را به همراه خودکار از  هدست با کنجکاوی به حرکات من زل زده بود.

 کیفم در آوردم و روی میز گذاشتم.

اینم مبلغ پنج میلیارد ریال معادل پانصد میلیون تومن. تمام و کمال _

ورقه را کندم و به دستش دادم. وسایلم  تقدیم به شما. چک روز هم هست.

 سینه گفتم: را جمع کردم و دست به

 خالصه بگم که باید دنبال یک عروس دیگه باشید.-

خشک شده بود. از جایم بلند شدم که سریع بلند شد و گفت: وایسا دختر! 

 کجا با این عجله؟

 نگاهش کردم و گفتم:

 مشکلی پیش اومده؟-

دقیقا! شما که نداشتید بدید؟ حاال که همه تدارکات دیده شده کشیدید _

 تو آوردی؟ پدرت کجاست؟کنار؟ اصال چرا 

. لطفا به من یه رسید بدین که پول شرمنده حاج آقا. من باید برم! کار دارم_

 ...رو گرفتین

نگاهی به چک انداخت و بعد، روی کاغذی برایم رسید نوشت با مهر و امضا. 

 با حرص به من زل زده بود.ان را به دستم داد. کاغذ را گرفتم و خواندم. 
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 با نیشخند گفتم:

 روز خوش!-

با عجله از کتاب خانه خارج شدم که با خدمتکار برخورد کردم. سینی آب 

 پرتقال دستش بود و گفت:

 خانوم براتون آب میوه آوردم کجا می رید!؟

 کار من تموم شد برای حاجی ببر. خداحافظ!_

از پله ها پایین آمدم و خودم را از آن عمارت نجات دادم. نفس راحتی 

ه از خیابان خارج شدم، با خوشحالی جیغی کشیدم و همین ک کشیدم.

 احساس می کردم که در ابر ها پرواز می کنم. موزیکم را زیاد کردم.

موزیکم را قطع کردم  یادم افتاد برای دست نویس باید به امیررضا زنگ بزنم.

 سریع پاسخ داد و گفت:. و کنار زدم تا شماره را بگیرم

 سالم خانوم بهرامی...-

 شم. آقای فرهمند. شرمنده پشت سر هم مزاحمتون می سالم_

 اختیار دارین!_

 حقیقتش پول رو به پدر دادم._

 خندید و گفت:

 فکر نمی کردم راضی بشه و بگیره.-
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 بدون توجه به حرفش گفتم:

اگر کاری ندارید، همین االن دست نویس امضا کنیم. چون بعد از ظهر با -

 اجازتون کار دارم.

 رم. اگر می تونین تا نیم ساعت دیگه کافه خودم باشید.من مشکلی ندا_

 !می بینمتونباشه. _

 تلفن را قطع کردم اما با یاد آوری تیپم، آه از نهادم بلند شد!

نمی دانستم در نیم ساعت وقت می کردم به خانه  تیپم زیادی سنگین بود.

 روسری ام را کمی عقب کشیدم و موهایم را از بروم و لباس عوض کنم؟

 آرایشم را تجدید کردم و نگاهی به خودم انداختم. بد نبود! فرق کج کردم.

دوست داشتم پیش این مرد جذاب، زیبا به نظر برسم. اما هیچ قصد و 

می دانستم دیگر کجا  به طرف کافه راندم. تقریبا زود رسیدم. قرضی نداشتم!

دانست برای چه  به طبقه باال رفتم. گارسون هم مرا دید. انگار می باید بروم.

 به آنجا می آیم!

روی صندلی  انتظار داشتم امیررضا را آنجا ببینم اما او هنوز نیامده بود.

پنج دقیقه ای گذشت.  نشستم و به گل های در گلدان روی میز خیره شدم.

فکر می کردم سر کارم گذاشته است و حاال در طبقه  پایین نشسته اما بعد 

 جا بلند شدم و با لبخند گفتم:از ده دقیقه آمد. سریع از 

 سالم. دیر کردین؟-
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سرش را تکان داد و سالمی کرد. رو به رویم نشست. در همان میز و صندلی 

 در چشم هایم خیره شد و گفت: نشسته بودیم.

 ترافیک سنگینی بود. هر چند سعی کردم سر موقع برسم. شرمنده.-

مشغول نگاه کردن شدم  از جیب کتش ورقه ای در آورد و جلویم گذاشت.

که خودکارش هم در آورد و به دستم داد و جایی را زیر ورقه با دستش 

 نشان داد:

 مطالعه کنید و اینجا رو امضا بزنید.-

با دقت خواندم. چیز خاصی نبود. در قبال این پانصد میلیون باید کار ارائه 

 می دادم.

 جایش قرار داد و گفت: ورقه را دوباره سر امضا زدم و ورقه را تحویل دادم.

 دیروز که چیزی میل نکردین! حداقل امروز براتون...-

 از جا بلند شدم و گفتم:

 شم. بیشتر از این مزاحم نمی-

 اخمی کرد و گفت:

 شیم. نداریم از این حرف ها! ما از این به بعد همکار محسوب می-

شد. همان گارسون دوباره سر و کله اش پیدا  لبخندی زدم و دوباره نشستم.

 سفارش ها را گرفت و رفت. خنده ام گرفت و ریز ریز خندیدم. که پرسید:

 چیزی شد؟-
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ال و کیک! همون قهمون آب پرت شه! مثل دیروز... زمان داره تکرار می_

 اسپرسو و کیک شکالتی...

این بشر هر چند سال یک بار لبخند  لبخند زیبایی زد و به پنجره خیره شد.

 بخندهایش دنیای جذابیت بود.می زد. اما همین ل

گارسون  ناخودآگاه محو او شدم. صحنه ی جالبی بود. او به پنجره، من به او!

 مشغول خوردن شدیم که گفت: آمد و سفارشات را گذاشت و رفت.

 جالبه! ما همکار شدیم اما چیز زیادی از هم نمی دونیم.-

 دقیقا._

یی دارم. همون طور خب من سی و دو سالمه. حدود هشت تا کار سینما_

 که گفتم چند سالی هست که مستقلم.

 نمی دانم چرا دلم می خواست بپرسم نامزد دارد یا نه؟ حداقل دوستی یا...

 ازدواج نکردین؟_

 .با خنده به انگشت حلقه اش خیره شد و گفت: ببین! خالیه..

 خندیدم که گفت:

 فعال قصد ندارم ازدواج کنم.-

 ن دادم و گفتم:اسرم را تک

م بیست و چهار سالمه. خودتون می دونین که بازیگر تاترم و خیلی ه من-

 خیلی به تاتر عالقه دارم.
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 لبخندی زد و گفت:

 خاک صحنه خورده این!-

 از حرفش خیلی خنده ام گرفت، خندیدم و گفتم:

 شاید!-

 پرسید:

 پدرتون، برای چی قرص مصرف می کنن؟-

 هوم؟ از کجا دیدین؟_

 برون دیدم که تعداد زیادی قرص خوردن. تعجب کردم.توی مجلس بله _

 پدرم جانبازه!_

 :ناراحت گفت

 متاسفم.-

 ممنون. االن هم بستریه!_

 چشم هایش را گرد کرد و گفت:

 االن؟ حالشون چطوره؟-

 عادی شده برامون! خوبن. تقریبا خوبن._

 آهی کشید و کتش را صاف کرد.

 م:خواستم از آن حال و هوا در آییم، پرسید
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 شما همیشه کت شلوار می پوشین؟-

 حاال نوبت او بود که بخندد:

عادت کردم. حتی یکی از دوستانم می گفت امیررضا توی تخت خواب هم -

 کت و شلوار تنشه!

لبخند کجی روی صورتم نشست. دیگر چیزی نگفت و مشغول خوردن شد. 

نستم حدس مامان بود. تقریبا می توا ناگه گوشی ام شروع به زنگ زدن کرد.

 بزنم برای چه زنگ زده اما عکس العملش را نمی توانستم پیش بینی کنم.

امیررضا به من زل زده بود. شاید می خواست بداند چه کسی با من تماس 

 گرفته است.

 جواب دادم:

 بله؟_

 مامان با صدای بلند گفت:

 زود بیا خونه الدن! ازت توضیح می خوام.-

 دادم و گفتم:آب دهانم را با صدا قورت 

 مگه چی شده؟_

 زود بیا خونه! منتظرم._

 گوشی را که قطع کردم، امیررضا پرسید:

 اتفاقی افتاده؟_
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 از جایم بلند شدم و گفتم:

 کار مهمی پیش اومده. خداحافظ جناب فرهمند..._

 و سریع از کافه خارج شدم و اهمیتی به نگاه های آخر امیررضا نکردم.

انقدر بد برخورد کند. البد با خودش فکر می کند این فکر نمی کردم مامان 

حدس می زدم باالفاصله بعد از تحویل پول و  همه پول را از کجا آورده ام.

 او به خاله زنگ بزند که ظاهرا زده بود. ،بیرون رفتن من از خانه حاجی

وقتی که رسیدم،  سوار ماشین شدم و مسیر کافه تا خانه را با سرعت راندم.

همین که پایم را در خانه گذاشتم، مامان جلویم را  زدم. کلید داشتم.زنگ ن

گرفت. خاله و هلیا هم آنجا بودند و با چشمان پر سوال به من خیره شده 

 بودند.

 د را خونسرد نشان دادم و رو به مامان گفتم:وخ

 سالم. مشکلی پیش اومده؟-

 انقدر ناراحت بود؟مامان با اخم کنار رفت تا وارد شوم. سالم نکرد! یعنی 

 خاله سالم کرد و گفت:

الدن! خاله جان... فرهمند زنگ گفته الدن پونصد میلیون رو آورده. از کجا -

 آوردی عزیز من؟

 مامان گفت:

 معلوم نیست دختره این همه پول رو چطوری جور کرده!-
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 نفسم را بیرون دادم و گفتم:

 گم. و میباید صادق هم باشه! فقط در حضور اون همه چیز ر-

 مامان با خشم گفت:

 گی! همین االن همه چیز رو می_

احتمال می دادم همه کنجکاو و عصبانی بشوند ولی نه در این حد! شاید 

 برایشان سوتفاهمی پیش آمده و فکر های بدی به سرشان زده است.

 با پا فشاری گفتم:

همین االن به صادق زنگ می زنم به اون هم  !مامان خواهش می کنم-

 مربوطه باید بیاد.

اما جوری حرف زد که . مامان چشم غره ای به من رفت و شماره را گرفت

دقایق طوالنی گذشت، مامان  فکر کنم صادق از نگرانی مسیر را پیاده بیاید!

و خاله مدام نگاهم می کردند اما هلیا نه نگاهم می کرد و نه چیزی می 

 گفت.

از کرد و آن را برای او باز ودر پر مامان به سمت ،صادق که زنگ خانه را زد

 کرد.

 صادق با عجله و ناگهانی وارد شد و گفت:

 چی شده؟-

 با دیدن هلیا و خاله کمی از استرسش کم شد و به آن ها سالم کرد.
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 مامان با صورتی در هم رو به صادق گفت:

 ببین خواهرت چی کار کرده قصد گفتن هم نداره!-

 صادق با تعجب رو به من گفت:

 چی شده الدن؟-

 مامان باز هم نگذاشت حرفی بزنم و گفت:

پونصدمیلیون رو جور کرده چک نقد داده دست حاجی! اما این که دقیقا از -

 کجا آورده رو فقط خدا می دونه و بس...

 با آرامش رو به صادق گفتم:

 گم. بشین می-

پیش نمی دانستم چطور شروع کنم، آیا قضیه هلیا و صادق را برای صحبتم 

 زمینه کنم؟

 تصمیم گرفتم فعال چیزی نگویم.

 شروع کردم:

با یک کارگردان قرارداد بستم. اما نه تاتر... سینما! بازی هام رو دیده و _

م حاضر نشدم هلیا که هم ه پسند کرده. حاال که فرصت پیش اومده، من

دستی دستی بدبخت کنم. بهش گفتم اگر  ،دخترخالمه و هم بهترین دوستم

م راحت قبول کرد. دستنویسش هم ه پولم رو جلو جلو بدید اون شه می

هست منتها دست خودشه و االن همراهم نیست. این دو روز که صبح زود 
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 بیرون می رفتم، به خاطر همین موضوع بود. پونصدمیلیون رو کامل داد. من

و دادم به حاج فرهمند. هر چند پولی دستم رو نمی گیره اما ر شام همه ه

شم! شاید یک عالمه کار  سط کم هم به نفعم نشد! ستاره سینما میاین و

 بهم پیشنهاد بشه. خب این برای من خیلی خیلی خوبه!

به آن رسید پول فرهمند را هم روی میز گذاشتم. حرف هایم که تمام شد 

 ها نگاه کردم. هر چهار نفر با دهان باز به من خیره شده بودند.

 و گفتم: دستم را برایشان تکان دادم

 چی شد؟-

اما صادق و  اول از همه بغض خاله شکست و شروع به گریه کردن کرد.

خاله اشک هایش را پاک کرد و  هنوز بهت زده نگاهم می کردند. هلیا...

 گفت:

الدن! دختر نمی دونم چی بگم. فقط بدون خیلی پاکی! تو فقط دوست -

تو روزهایی که همه  اما نه دوست! یه رفیق هلیا نبودی دوست همه مایی...

 از پشت خنجر می زنن.

 گرفتم: ابا خجالت جلو رفتم و دستش ر

خوبی از خودتونه خاله! من فقط یک ذره از محبت های شما و هلیا رو -

 جبران کردم.

 سرم را بوسید و گفت:
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 کاری رو کردی که من تا آخر عمرم نمی تونم جبران کنم!-

 با لبخند گفتم:

 نگین این جوری!-

 مامان به طرفم آمد و گفت:

 م ازت دخترم...خدا ازت راضی باشه.ا راضی-

 در آغوشش فرو رفتم و آرام در گوشش گفتم:

 ...خیر بدهدیدی عصبانیت نداشت مامان! خدا اون کارگردان رو -

منتظر بودم  مامان لبخندی زد و گونه ام را بوسید، سپس از من جدا شد.

نوز سر جایش نشسته بود و به من خیره حداقل هلیا یک تشکر کند. اما ه

 خیره نگاه می کرد.

ناگهان فاصله بینمان را طی کرد و با گریه خودش را در آغوشم انداخت که 

دستم را دورش حلقه کردم. هنوز گریه  تعادلم کمی بهم خورد و عقب رفتم.

 با هق هق گفت: می کرد و نمی توانستم آرامش کنم.

 ال...دن!-

 یه نکن همه چیز تموم شد!جانم؟ هلیا گر_

 خی..لی..دوس...ت..دار..رم!_

صورتش را بوسیدم و از خودم جدایش کردم. سرش پایین بود و گریه می 

 کرد.
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 دستانش را گرفتم و آرام به او گفتم:

ات رو پاک کن! دیگه زندگیت رو همون طوری که بلدی ه حاال اشک_

 !همون جوری که تو قلبت بناش کردی بساز...

کم جانی زد و دست هایش را از دستانم آزاد کرد. اشک هایش را  لبخند

 پاک کرد و گفت:

 حرف های زیادی باهات دارم.-

 م همین طور! اما نمی خوای این آزادی رو جشن بگیریم؟ه من_

 خندید و گفت:

 از قفس... قناریآزادی -

 صادق با حاال دیگر همه می خندیدند. و همین خندیدن ها، دنیای من بود.

لبخند های زیبایش نگاهم می کرد. می دانستم اینجا جلوی مامان و خاله 

آرزویم زود بر آورده شده  چیزی به من نمی گوید. اگر تنها گیرم بیاورد...

حس خوبی داشتم از این که در خانواده ام  بود و حاال همه خوشحال بودیم.

 عزیزتر شده بودم. ناهار را دور هم خوردیم.

 عزم رفتن کند که سریع گفتم: خاله می خواست

 رمش.آ شه هلیا بمونه؟ خواهش می کنم! تا قبل از ظهر می خاله می-

 مامان که تازه یادش افتاده بود بابا در بیمارستان است غمگین گفت:

 خب همه بمونیم همین جا! مصطفی که بیمارستانه...-



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 118

 خاله گفت:

 و بیارم.ر رم وسایلمون خیلی خب پس من می-

 سریع بلند شد و گفت:صادق 

 رسونمتون! من می-

 خاله با لبخند رو به صادق گفت:

 م.آ و سرم کنم االن میر پس برم چادرم خدا خیرت بده خاله...-

 رو به هلیا گفت:

 مادر تو به جز لباس هات چیز دیگه ای نمی خوای؟-

 هلیا سرش را به نشانه منفی تکان داد.

خودم را  را گرفتم و به اتاقم دویدیم.ها که رفتند، با شادی دست هلیا  آن

 روی تخت پرت کردم و گفتم:

 آخ آخ چقدر دلم برای خودمون تنگ شده بود!!!-

 هلیا در صندلی من ولو شد و گفت:

 خودمون؟-

. البته اتفاقات کاری کرده بود .آره! چند وقتی بود که ما خودمون نبودیم._

 ..که ما خودمون نباشیم.

 هلیا خندید و گفت:
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 خیلی تو هم تو هم شد!-

 لبخندش کم رنگ شد و دوباره اشک میان چشمانش حلقه زد:

 حتی نمی دونم چطوری ازت تشکر کنم!_

 اخم کردم و گفتم:

 دیگه گریه نداشتیم ها...-

 به صادق فکر کردم. با شیطنت گفتم:

 اما من می دونم چطوری می تونی منت بذاری و جبران کنی!_

 هلیا با کنجکاوی پرسید:

 چه طوری؟-

 گم. نترس سخت نیست. حداقل برای تو راحته! حاال بعدا می_

 هلیا شانه اش را باال انداخت و گفت:

 امیدوارم راست بگی و من بتونم این کار فراموش نشدنیت رو جبران کنم.-

 حالت تفکر به خودم گرفتم و گفتم:

شه! من خیلی برای دوران  بی خیال جبران که به زودی درست می-

 وجوونیمون تنگ شده ها...ن

 هلیا غرق در فکر شد و گفت:

 آخ. یادش بخیر!-
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 یک دفعه ای مامان وارد شد و بشقاب میوه را روی میز من گذاشت و گفت:

 چیز دیگه ای نمی خواین دختر ها؟-

 هر دو سرمان را به نشانه منفی تکان دادیم. تشکری کردم که مامان رفت.

 با خنده رو به هلیا گفتم:

ادته آهنگ های عهد بوق رو می ذاشتیم و حرکات موزون اختراع می ی-

 کردیم؟

 قهقهه ی هلیا باال رفت و گفت:

 م از اون آهنگ ها داری؟ه مگه باز _

 لپ تابم را روشن کردم و گفتم:

 اووه! تا دلت بخواد هنوز هست.-

ها را پلی کردم و حرکت قدیمی به نام سرخ پوستی را که خیلی  یکی از آن

ت پیش با هلیا اختراع کرده بودیم را انجام دادم که هلیا روده بر شد و وق

 فتد.ا نزدیک بود از صندلی پایین بی

. 

. 

. 

. 
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. 

. 

مامان و خاله در  هلیا در اتاق من بود و در خواب عمیقی فرو رفته بود.

و حاال من و صادق، در بالکن اتاقش  پذیرایی جلوی تلوزیون خوابیده بودند.

 بودیم.ایستاده 

 صادق به حرف آمد و گفت:

چه طوری الدن!؟ چه طوری... اصال نمی تونم باور کنم منِ بی عرضه که -

 مَردم نتونستم کاری بکنم اما تو...

 دستش را گرفتم و بوسیدم:

داداش گلم حاال مگه من چی کار کردم؟ بیشترش به نفع خودم در اومده -

خوشحالی شماها بوده. وقتی که هلیا این رو بدون تنها دلیلم  که! اما صادق...

برای اولین بار بعد مدت ها خندید، در حال پرواز بودم! برای تو این کار رو 

کردم. برای تو که داداشمی و عزیز دلم! مگه می تونستم شاهد زجر کشیدن 

خانواده ام باشم؟ تو، هلیا، خاله، مامان! حتی بابا... خیلی خوشحالم صادق. از 

که تو می تونی هلیا رو از نو بسازی. اصال چرا تعلل؟ بابا که به این خوشحالم 

 امید خدا مرخص شد برو خواستگاریش.

 صادق لبخندی به پهنای صورتش زد و گفت:

 به نظرت قبولم می کنن؟-
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 مشتی به بازویش کوبیدم و گفتم:

 ...هر دومون خوب می دونیم از خداشونه... خاله که-

 :صادق در آغوشم گرفت و گفت

 خیلی دوستت دارم آبجی کوچیکه. نمی دونم چطوری جواب محبت هات-

 و باید بدم!ر

 از آغوشش جداشدم و گفتم:

 نمی دونم واال اما هلیا قراره برام جبران کنه...-

 چه طوری؟_

 به صادق نزدیک شدم و گفتم:

 با جواب مثبت دادن به تو!-

 خود را کنار کشید و گفت:

 الدن! چرا بهش گفتی؟-

 دلخوری نمایشی گفتم:با 

م باشه وساطتت رو بکنم آقا! در ضمن من چیزی نگفتم. فقط ه از خدات-

 گم. گفتم باید جبران کنی همین. پرسید چه طوری؟ گفتم بعدا می

 شانه هایم را حصار دستانش کرد و صدایش را به لرزش در آورد:

 پیــر شی جوون! که داری دو تا جوون رو به هم می رسونی...-
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خیلی زیبا می  وانستم خنده ام را کنترل کنم و خنده بلندی کردم.نت

از اتاق صادق خارج شدم. نوک پا به  توانست صدای پیر مرد هارا در بیاورد.

 اتاقم برگشتم و خوابیدم.

فردای آن روز، زکیه خانوم و دخترش مریم، حلقه را پس گرفتند و با کلی 

 ج را بستند.چشم نازک کردن برای همیشه پرونده ازدوا

با هلیا بعد از ظهر به  بابا بستری بود و اوضاعش به خوبی پیش می رفت.

 خرید رفتیم.

اما آن قدر وسایلمان زیاد بود که مجبور شدیم به صادق زنگ بزنیم تا بیاید 

 ماشین من بنزین نداشت و نتوانستم آن را با خود بیاورم. و کمکمان کند.

بعد از آن  صندوق عقب ماشینش جا داد.صادق آمد و وسایلمان را در 

 پرسید:

 ؟هم شامبچه ها موافقید بریم کافی شاپ و بعدش _

 هلیا به ساعتش نگاه کرد و گفت:

 تازه شیش و نیمه!-

 صادق با لبخند به هلیا خیره شد و گفت:

 خب، یک عالمه تو کافی شاپ می شینیم!-

 میان بحثشان پریدم و گفتم:

 شناسم حوالی خونه خاله، هم رستورانه و هم کافه. من یه جایی رو می-



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 124

 هلیا راضی شد.

 صادق سوار شد و گفت: هلیا عقب نشست و من هم بغل هلیا.

 ی جلو؟آ الدن چرا نمی-

 رو به صندلی جلو خم شدم و نگاهی دقیقی انداختم و گفتم:

 واال جای بزرگان است و دگر جای من نیست!-

ا پایین انداخت و با شبه لبخندی صادق دهانش را بست. هلیا سرش ر

 هلیا ناگهان گفت: مشغول بازی با انگشتانش شد.

 الدن! یادم رفت یه چیزی رو بخرم!...-

 قبل از اینکه بتوانم حرفی بزنم صادق از آینه به هلیا گفت:

 شد هلیا؟ برگردم؟ هنوز راه زیادی رو نرفتیم ها... چی-

 هلیا نگاهش را از آینه گرفت و گفت:

 نیازی نیست. چیز مهمی نبود! نه-

 صادق تغییر مسیر داد که به شانه اش کوبیدم و گفتم:

 ای بابا صادق گفت نمی خوام دیگه.-

صادق هر چند بی میل بود دور برگردان زد و به سمت آن رستوران حرکت 

 کرد. اما دوباره رو به هلیا گفت:

 مطمئنی دیگه؟-
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 هلیا این بار با اخم نگاهش کرد و گفت:

 بله بله بله! مطمئنم.-

به رستوران رسیدیم. از پله ها باال رفتم. هلیا و صادق هم پشت سر من باال 

 می آمدند.

پشت یک میز چهار نفره نشستیم. من و هلیا بغل هم و صادق رو به روی 

 من نشست. هر چند اگر به خودش بود می خواست رو به روی هلیا بشیند.

 پرسیدم:

 بخوریم؟خب بچه ها چی -

 صادق چیزی نگفت و منتظر به هلیا نگاه کرد. هلیا پاسخ داد:

 همین! میلک شیک موز... هخب...خب ی-

 صادق گفت:

خب من هم میلک شیک موز می خوام. الدن تو چی می خوای برم -

 سفارش بدم!؟

 م همون! یک کیک هم سفارش بده باهاش بخوریم.ه من_

هلیا خیره  برای ثبت سفارش رفت.صادق سرش را تکان داد و به پیشخوان 

 خیره نگاهش می کرد. نیشخند زدم و گفتم:

 سیر نشی هلیا شام هم داریم!-
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 هلیا که تازه از هپروت در آمده بود گفت:

 ها؟ چی نخورم؟ نه بابا کم می خورم.-

 پقی زدم زیر خنده. متوجه حرفم نشده بود.

 با تعجب نگاهم می کرد. گفت:

 گی؟ میمگه کیک شکالتی رو ن-

 زدم به شانه اش و گفتم:

 گم. آره همون کیک رو می-

 هلیا چپ چپ نگاهم کرد. صادق نشست و مشغول دید زدن رستوران شد:

 ست ها! ولی در کمال سادگی خیلی شیکه...ه ساد-

. 

. 

. 

. 

. 

. 

از آمدن بابا و  شب که برگشتیم، مامان خبر داد حال بابا بهتر شده است.

شب، در اتاقم منتظر  ی صادق خیلی خوشحال بودم.جلو افتادن خواستگار
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هلیا از دستشویی آمد و  بودم هلیا وارد شود تا کمی سر به سرش بگذارم.

 روی تشکش نشست.

پنجه دختره گم هلیا! می خوایم برای صادق زن بگیریم. ما شااهلل  می_

 با خیلی دختر خوبیه! ناز و خوشگله. با تحصیالت! با کماالت... آفتاب...

 م خیلی وقته دوسته.ه خودم

 منتظر بودم خودش را بشناسد اما...

 با بغض گفت: هلیا رنگش پرید...

 مبارک باشه!-

 اول ترسیدم نکند این ازدواج را نیز اجباری بداند!؟ مگر عاشق صادق نبود؟

وای! اما فهمیدم او دچار یک سو تفاهم شده است. فکر می کرد شخص 

 غریبه ای را می گویم.

 هلیا خوبی؟_

 بغضش را قورت داد و گفت:

 آره چرا بد باشم؟_

 عجب گندی زده بودم. حاال دیگر نه راه پس داشتم و نه راه پیش...

 آن شب زود خوابیدم. رویی نداشتم که به هلیا بیاندازم!



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 128

روزها گذشتند. هلیا در تمام این مدت با من و صادق سر سنگین بود. امروز 

ساعت ده صبح بود. بابا  ت و او را از بیمارستان آورد.صادق به دنبال بابا رف

 که از در وارد شد، بغلش پریدم. دستش را دور کمرم حلقه کرد.

 دلم برات یک ذره شده بود بابایی._

 م همین طور عزیز دلم.ه من_

خاله و  بابا با همه سالم و احوال پرسی کرد. مامان سر از پا نمی شناخت.

. هلیا باز هم مرا تحویل نگرفت. دلیلش هم این بود هلیا بعد از ظهر رفتند

صادق  که فکر می کرد من آن موجود ماورایی را به خانواده ام معرفی کردم.

را که دیگر اصال تحویل نگرفت. بیچاره صادق که پاسوز حرف های من شده 

 باید هر چه سریع تر یک کاری می کردم. بود.

 م و به او گفتم:صادق را تنها جلوی تلوزیون گیر آورد

 همین امشب باید قضیه رو به مامان و بابا بگی._

 صادق بی خیال به من خیره شد و گفت:

 کدوم قضیه؟_

گم  کنارگیری فتحعلی شاه قاجار رو! خب موضوع خواستگاری رو می_

 دیگه.

 لبخند گل و گشادی زد اما کمی بعد ماسیده شد.

 نمی دونم چرا هلیا دلگیره از من._
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 م و گفتم:آهی کشید

نه مشکلش تو نیستی نترس. من یک کار اشتباهی کردم که خودم حلش -

 می کنم.

 سرش را تکان داد و خواست بلند شود که گفتم:

بدبخت، باید سر شام  لِوکجا کجا؟ االن می خوای بگی؟ بشین بابا ه_

 بهشون بگی.

 نشاندمش. خندید و گفت:

 ری.آ از همین االن داری خواهر شوهر بازی در می-

 پس چی فکر کردی؟ از پست و مقامم نمی گذرم._

 لبخند تلخی زد و گفت:

 ت دارم آبجی.تزندگیم رو بهت مدیونم الدن! خیلی دوس_

بنابر این به شوخی  دوست نداشتم او را در برابر خود سر شکسته ببینم.

 گفتم:

من برای دخترخاله نازنینم این کار رو انجام دادم  !بـــرو! تو اومدی وسط-

 م رو از چنگم در آوردی!ه اکه جناب عالی پریدی وسط و دختر خال

مامان که شام را آورد همگی مشغول  صادق خندید و دیگر چیزی نگفت.

 صادق زیر لب به من گفت: شدیم.

 چطوری شروع کنم!؟_
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 لب زدم:

 و بسپر به من.ر اون_

 برنج ریختم و بلند گفتم:خورشت را روی 

ها، حاال به شوخی یا جدی نمی خواین برای صادق آستین مامان می گم_

 باال بزنید؟

لبخندی به هر دویشان زدم که  بابا و مامان با تعجب نگاهم می کردند.

 مامان تک خنده ای کرد و گفت:

 من از خدامه! مگه یه مادر جز خوشبختی بچه هاش از خدا چی می خواد؟_

 ا خنده گفتم:ب

قاشق خیلی  حاال اگر آقا پسرتون دلش یه جا گیر کرده باشه چی!؟-

 نامحسوس از دست صادق در بشقابش افتاد. بابا با خنده گفت:

گه دخترم. آرزوی ما ازدواج شما دوتاست! حاال کی  مامانت راست می_

 هست این دختر خانوم خوشبخت؟

 با لبخند ملیحی گفتم:

 حقیقتا آشناست._

 مان با کنجکاوی گفت:ما

 صادق با اضطراب به من نگاه می کرد. خب بگو دیگه الدن اذیت می کنی؟_
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 لبخند آرامش بخشی به رویش زدم و به مامان و بابا گفتم:

 دخترخاله فرانک! هلیا..._

مامان در حال بلعیدن لقمه بود که در گلویش گیر کرد. بابا پشتش زد و 

 مامان با بهت به صادق خیره شد و گفت: .صادق لیوان آب را به دستش داد

 گه صادق؟ الدن راست می-

 بابا با اخم گفت:

مهم نیست دیگه. االن همه چیز گذشته و اون داره ازدواج می کنه صادق. -

 بهتره به یکی دیگه فکر کنی.

صد میلیون، قضیه ای به آن مهمی، به بابا کلمه ای پانیادم آمد از قضیه 

 بسیار سخت شده بود.کارمان  نگفتم.

 به بابا گفتم:

 راستش رو بخواین پرونده ازدواج بسته شده._

 بابا گفت:

 یعنی چی؟ مگه به خاطر من عقد رو عقب ننداختن؟_

 نه!_

قضیه را مختصر و مفید برایش توضیح دادم. هر لحطه انتظار داشتم بلند 

 فتاد.ااتفاقات نیشود و کشیده ای در گوشم بخواباند! اما هیچ کدام از این 



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 132

 بعد از تمام حرف هایم، بابا دستی به صورتش کشید و گفت:

 نمی دونم چی باید بگم الدن!_

 با ترس گفتم:

 چطور بابا؟_

ا به ذات ه شه همچین فرشته ای رو تربیت کردم! هر چند این باورم نمی_

 خودت برمی گرده. هر چند خیلی دوست نداشتم که به سینما بری اما...

 خند ادامه داد:با لب

 حاال این کارگردانش کی هست؟-

 دیوار حاشا را گرفتم و باال رفتم:

 اولین کارشه بابا، هنوز اسم در نکرده!_

باورم نمی شد همه خانواده ام انقدر معمولی با  بابا سرش را تکان داد.

از طرفی حاال دیگر روحم سبک بود. اما  همچین مسئله ای برخورد کنند.

بعد از شام، آن قدر شلوغ بازی  ترس امیررضا را هم داشتم.یک جورایی اس

 در آوردم که مامان قبول کرد همان شب به خاله زنگ بزنیم.

 من زودتر گوشی را برداشتم و گفتم:

 مامان بذار من زنگ بزنم!_

 گوشی را از دستم گرفت و گفت:
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 زشته دختر! مگه خواستگاری این جوریه؟_

 تم:دوباره گوشی را گرفتم و گف

 مــامان! این رسم و رسومات مال غریبه هاست نه ما...-

 اما خود هلیا برداشت. شماره خانه خاله را گرفتم و منتظر شدم.

 سالم هلیا بانو!_

 مامان با چشم غره نگاهم کرد و زیر لب چیزی را زمزمه کرد.

 صادق خوبن؟.سالم الدن خوبی؟ خاله و آقا مصطفی و ص.._

 همه خوبن بانو..._

مامان به پای من شده بود که چه می گویم و چه می شنوم. اما حاال که 

همه چیز سر جای خودش بود، چشمکی به مامان زدم و به طرف اتاق 

 خودم رفتم.

 ری؟ مرسومات رو زیر سوال نبر! ورپریده کجا می_

 در اتاقم را بستم و گفتم:

م برای صادق همه خوبن هلیا جون. راستی هلی، یادته بهت گفتم می خوای_

 زن بگیریم؟

 صدای نفس های کش دارش می آمد:

 م گفتم که مبارک باشه.ه خوب من_
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 مستانه خندیدم و گفتم:

 ریم خواستگاریش. خالصه، فردا شب می-

 گی؟ خ...خب...چ..چرا به من می_

 صدای بریده بریده اش را که شنیدم واقعا ترسیدم:

 کیه؟هلیا حالت خوبه؟ اصال پرسیدی اون دختر _

 ح..حا..ال هر کی که هست!_

شه با  ا. بیست و چهار سالی میه من خیلی عاشقشم. خیلی وقته دوستیم_

م در حال ه هم دوستیم. صادق چند وقت پیش اعتراف کرد عاشقشه، من

وردن بودم. اما بخاطر یک سری مشکالت خواستگاری عقب افتاد. اما آبال در

گریه می کنه!؟ یعنی انقدر نمی دونم چرا عروس گوشی به دست داره 

عروس خانوم مادرتون هستن وقت امر خیر . ست!!؟ بی خیال..ه ترشید

 بگیریم؟

 هلیا زد زیر گریه و گفت:

 د خیلی خیلی زیاد!آ خودت رو مسخره کن الدن. ازت بدم می _

 گوشی را که قطع کرد چند ثانیه ای به گوشی خیره شدم.

من که چیزی نگفتم! یعنی باز  ت.هر چه زنگ زدم بر نداش چرا قطع کرد؟

دستگاه شانه افتاده پایین رفتم و گوشی سیار را روی  هم گند زده بودم؟

 گوشی گذاشتم.
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بابا، مامان و صادق منتظر به من زل زده بودند. شانه های افتاده ام را که 

 دیدند، چشم های هر سه شان گرد شد.

 مامان گفت:

 چی شد الدن؟ هلیا چی گفت؟_

 ه طبقه باال برگشتم و داد زدم:با دو ب

 نمی دونم. از خودش بپرسید.-

به خودم بد و بی  خودم را توی اتاق حبس کردم. نمی دانستم باید چه کنم.

سرم را در  راه گفتم. ظاهرا خراب کرده بودم. خیلی هم خراب کرده بودم.

نمی دانم یک ربع از ساعت  بالش پنهان کردم مشغول فکر کردن شدم.

بود یا بیشتر که مامان تلفن به دست، همان طور که با آن حرف می گذشته 

 زد، وارد شد.

 آره چی بگم؟ نشسته تو اتاقش داره گریه می کنه!_

 با تعجب به طرف مامان برگشتم.

 را با دست انجام داد. "خاک تو سرت"چشم های خشکم را که دید عالمت 

ز طرف من این الدن رو آره. خودشون بریدن و دوختن تن ما کردن. حاال ا_

 ببخش معلوم نیست امشب چشه.

شه خوشحال نباشم؟ از  از خدامه فرانک جان. آره خواهر من مگه می_

 خدامه این دو تا ازدواج کنن. به خصوص االن که دلشون پیش همه.
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 مامان خندید و گفت:

 دیگه صبری نمونده! فرداشب اونجاییم.-

 غره وحشتناکی رفت. از خوشحالی جیغی کشیدم که مامان چشم

 نه الدن بود. حاال بیخیال. کاری باری؟ شبت خوش._

 قطع که کرد باالی سرم آمد و گفت:

 آزار داری دختر؟ از دستت سر به بیابون بذارم خوبه؟ _

 بوسیدم و گفتم: ابا خنده گونه اش ر

 بیابون چیه عشق من پا به گلستون بذار._

دقیقه رفت حموم اومد دید هلیای خب خب زبون نریز. خاله بیچارت دو _

 بدبخت مثل ابر بهار داره گریه می کنه! چی به این بدبخت گفتی؟

 لب گزیدم و گفتم:

 شرمنده! اصال اشتباه شد مادر من...-

 برق اتاقم را خاموش کرد و گفت:

خودم درست کردم همه چیز رو. از همون اولش معلوم بود این کاره _

 .نیستی..

 دم و از اتاق خارج شدم:باال و پایین پری

 ریم دختر خاله برون؟ آره عشقم؟ فردا شب می_
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 ساکت شو دختره لوس جلوی بابات و صادق._

چرا آن شب طوالنی زود تمام  به دنبالش رفتم. و بعد از پله ها پایین آمد.

 نمی شد؟

. 

. 

. 

. 

. 

. 

م احساس می کردم در ابر ها پرواز می کنم. خیلی زیاد خوشحال بودم. مدا

شوخی می کردم و می خندیدم. بابا هم پا به پای شوخی های من بود. با 

صدای آرام سر به سر صادق می گذاشتم. او هم که جوابی برای پررو بازی 

 های من نداشت، اخم می کرد و کتکی هرچند آهسته نثارم می کرد.

 مامان که همیشه در عملیات مهم وسواس می گرفت گفت:

فردا با بابات کت و شلوار بخری! آقا مصطفی شما  صادق حتما باید بری_

 هم همین طور. یه کت و شلوار نو می خوای!

 بابا به شوخی گفت:
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به! آقا صادق ببین برای یک خواستگاری چقدر هزینه رو دستم گذاشتی _

 ها.

 مامان بدون توجه به حرف بابا و خنده های من، رو به من گفت:

 مثال خواهر شوهری!. باس نو بخریالدن خانوم. شما هم باید یه ل_

 با لحن کش داری گفتم:

 ای بــه چـشـم مامان خانوم!_

می دانستم امشب در دل صادق چه غوغایی برپاست. آیا هلیا هم همین 

حس را داشت؟ هلیا هم از این که قرار بود با صادق ازدواج کند، به اندازه 

 صادق خوشحال بود؟

اتاق صادق، نصفه شب به زور خاموش  برعکس همه شب های اخیر که چراغ

می شد، آن شب خیلی زود خاموش شد و اگر دم پنجره می رفتی، صدای 

دانستم آرزو داشت هر چه زودتر  می خرناسش را از اتاق بغلی می شنیدی.

 فردا شود تا او به آرزوهایش که حاال خیلی به آن ها نزدیک شده بود برسد.

نبرد. کمی در گوشی و فضای مجازی هر چه سعی کردم بخوابم، خوابم 

 گشتم. هلیا را آنالین پیدا کردم.

 ابروهایم باال پرید. سریع در پی وی اش رفتم تا منت کشی را آغاز کنم.

 "سالم عروس خانوم! قهری؟ "پیام دادم: 
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اما جوابی نداد. می دانستم دلخور است. شاید اگر من هم در آن  خواند

 العمل را داشتم. حالت قرار می گرفتم این عکس

 و ببینیم نمیر باشه خانوم. جواب نده! فردا شب که هم"دوباره پیام دادم: 

 "و ببینی و جواب ندی.ر تونی من

 شکلک چشم غره فرستاد. خنده ام گرفت.

 "هلیا تو که نمی خوای خواهر شوهر بازی در بیارم؟_"

ل کردم و شکلک زبان درازی برایش ارسا هلیا باز همان شکلک را فرستاد.

باشه باشه هلیا خانوم. بازی خواهر شوهر زن برادری رو شروع "نوشتم: 

 "کردی. اگه من گذاشتم فردا با داداشم حرف بزنی حسابه!

اینترنتم را  و آخرش هم با شیطنت شکلک زبان درازی برایش ارسال کردم.

صبح که از خواب بیدار  خاموش کردم که خدا را شکر زود زود خوابم برد.

مامان اول  دم، مامان از روی تخت بلندم کرد و همگی به خرید رفتیم.ش

قربان داداش گلم بشوم که در  برای صادق و بابا کت و شلوار انتخاب کرد.

 مانند شاهزاده پریان شده بود. شکالتیآن کت و شلوار 

 زیر لب زمزمه کردم:

بدم؟ آیا  دم. هلیا بیاد آیا دم! به همه کسونش نمی به کَس کَسونش نمی_

 ندم؟...

 خنده ای کردم که مامان مرا دید و اخم غلیظی کرد:
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چرا می خندی تو؟ دیوونه شدی؟ بیا زود باش که هنوز برات لباس _

 نخریدیم دیر شد.

مامان  بابا سرش کمی درد می کرد. به همراه صادق به خانه برگشتند.

گر از رفتارش هر لباسی را که می پوشیدم گیر می داد و ا سخت سلیقه بود.

 ایراد می گرفتم و یا غر می زدم، می گفت:

 الکی که نیست! خواستگاری صادقه._

 به یک مغازه رسیدیم. بزرگ بود و پر از لباس های زنانه.

 مشتری زیادی هم داشت. مغازه خنک بود. جوری که کمی یخ کردم!

 خانومی به طرف ما آمد و گفت:

 خوش اومدین خانوم ها._

 لبخندی زد و گفت:مامان هم 

 سالم مرسی. برای دخترم یه کت و شلوار شیک می خوایم._

خانم دوباره لبخندی زد و مارا به سمت یکی از ده میز توی فروشگاه هدایت 

 یک سری کت و شلواری را با انگشتش به ما نشان و گفت:. کرد

هم دوخت داخلی هم دوخت خارجی  ،نهست مونه اای ویژهاین ها کار_

 ه.جزوشون

 مامان نگاهی به آن ها انداخت.
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چشمم را کت دامن زرشکی رنگی گرفت. کمر تنگی داشت و خیلی جذاب 

انگار با مامان تفاهم داشتیم. به کت دامن  بود. مطمئن بودم به من می آمد.

 زرشکی رنگ اشاره کرد و گفت:

 اون مدل، سایز دخترم دارین؟_

 بله. فکر کنم همین سایزشون باشه._

کت  پایین آورد. از نزدیک به آن خیره شدم. خیلی شیک و زیبا بود. لباس را

 و شلوار خوش دوخت به همراه پیراهن زیر کت، حسابی زیبا بود.

حساب  آن را پرو کردم. خوشبختانه به دل مامان هم زیاد نشسته بود.

که ناهار را  کردیم. برای مامان هم چیزی در آن مدل ها گرفتیم و برگشتیم.

مامان و بابا رفتند که چرتی بزنند. من یکی در همچین شرایطی ،  خوردیم

اصال خواب به چشمم نمی آمد. از فرصت استفاده کردم و به اتاق صادق 

 رفتم.

 انواع ادکلن هایش را بو می کرد.

 با ورود من گفت:

 بیا اینجا الدن! به نظرت کدومش خوش بوتره؟_

 یکی از آن ها را برداشتم و گفتم:

 ینم کدوم هلیا کشه!خب بب_

 لبخند محوی زد. ادکلن هایش را بو کردم و در آخر یکی را برایش برگزیدم.
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 از شانه اش آویزان شدم:

 داداش خوبم؟ بیا یه عکس بذاریم توی اینستاگرام!_

 برگشت و اندرسفیهانه نگاهم کرد:

 که چی؟_

 خب هلیا ببینه ذوق کنه دیگه. زیرش هم می نویسیم: داریم می ریم_

 خواستگاری!

 صادق خندید و گفت:

بسه دیوونه. حاال مردم فکر می کنن کوری کچلی چیزی هستیم منتظریم _

 یکی قبول کنه بریم خواستگاریش تازه از فرط خوشحالی به اشتراک بذاریم.

 بوسه ای روی گونه اش نشاندم و گفتم:

 داداش گل منی تو. اگه به من بود زنت نمی دادم نفـــس!_

 بوسه ای روی پیشانی ام نهاد و گفت:او هم 

 تو رو خدا لوسم نکن انقدر خواهر!_

 خندیدم و عقب گرد کردم به طرف اتاقم.

. 

. 

. 
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. 

. 

. 

 دقایق از پس هم می گذشتند. قرار بود ساعت شش عصر حرکت کنیم.

حال ساعت پنج بود و مامان از نیم ساعت قبل به اتاق هایمان می آمد و می 

 گفت:

 ضر شین دیگه!بجنبین حا_

به اتاق صادق رفتم تا ژل مویش را  دوش کوتاهی گرفتم و حاضر شدم.

 بگیرم دیدم تازه با وسواس پیراهن انتخاب می کند.

 زدم روی گونه ام:

 وای صادق بدو دیر شد. چی کار می کنی تو؟_

 نالید:

 نمی دونم چه پیراهنی بپوشم!_

 د؟آ هم می بژچیزی جز  شکالتیخب حاال! مگه به _

 دراورش ژل مو را برداشتم:روی ش را روی تخت انداختم و از بژشپیراهن 

 عجله کن._
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عطر و ادکلن هایمان با هم مخلوط شده  همگی در ماشین نشسته بودیم.

آهنگ شادی را از گوشی  از خوشحالی در پوست خودم نمی گنجیدم. بود.

ادق جاری از ریتم آهنگ، لبخندی به لب های ص ام به ماشین وصل کردم.

من  بابا راننده بود و صادق بغلش نشسته بود. با آهنگ همراه شد. ریز شد.

 هم دقیقا پشت صادق نشسته بودم.

 به جلو خم شدم و آرام در گوشش گفتم:

 کبکت خروس می خونه. خیلی ضایعی!_

 برو...حرف نزن!_

 مامان غر زد:

 چی پچ پچ می کنین؟ _

 خنده ام گرفت و گفتم:

 برم. هیچی قربونت_

هر خیابانی که بابا می پیچید و به خانه خاله نزدیک می شد بیشتر دلم می 

نزدیک های خانه شان بودیم که بابا پیاده شد تا گل  هیجانی داشتم. لرزید.

سبد زیبایی را که گل  و شیرینی را که سفارش داده بودیم، تحویل بگیرد.

پای صادق گذاشتیم  های رز و نرگس را زیبا درون خود جای داده بود روی

مامان  خیلی زود جلوی در خانه شان رسیدیم. و بابا شیرینی را به من داد.

 فکرم به چند روز پیش پرکشید. روز های تلخ! زنگ زد.
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 .. و حاال صادق با چشم های خوش حال!.صادق با چشم های غمگین

رویای دست نیافتنی به حقیقت پیوسته بود و ما به اولین و آخرین 

من و مامان جلو  از پله ها باال رفتیم. تگای برای صادق می رفتیم.خواس

 حرکت می کردیم، بابا و صادق عقب.

خاله با خوشرویی مامان را در آغوش گرفت و چند لحظه ای در آغوش هم 

کمی قربان صدقه  به ترتیب سالم کرد و گل را از صادق گرفت. ماندند.

ن انداخت و با لبخند بغل بابا صادق رفت که صادق سرخ شده سرش را پایی

 نشست.

همان جای همیشگی ام نشستم. همان جایی که شب خواستگاری قالبی 

و به این فکر می کردم این که ما به خواستگاری هلیا برویم  نشسته بودم.

بحث های متفرقه زده شد. هلیا در اتاقش بود. اما خدا  جزو محاالت است.

به در اتاقش نگاه نمی کردم، از بوی عطر  می داند در دلش چه غوغایی بود.

گل محمدی هم می توانستم بفهمم درب اتاقش رسیده و یواشکی ما را نگاه 

 زیر چشمی به در اتاقش نگاه کردم. می کند.

 بابا گفت:

واهلل از بحث های روزمره که بگذریم، پسر ما عاشق دختر شما شده و حاال _

 االت هم خبر داریم.که اینجاییم. غریبه که نیستیم از احو

 خاله لبخندی زد و گفت:
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به خدا من که از خدامه صادق بشه دومادم. این مشکالتی هم که پیش _

 اومد، الدن حلش کرد. به اون خدا تا آخر عمر مدیونشم.

 وسط بحث پریدم و گفتم:

 نگو خاله وظیفمه.-

 لطفت بوده خاله جان._

 خاله بلند هلیا را صدا زد و گفت:

 دخترم چایی ها رو بیار.بیا _

 صدای قدم های هلیا روی سرامیک های زمین آمد.

سالم بلندی داد و سرش را  همگی سرمان را باال گرفتیم و او را نگرستیم.

با آن لباس کوتاه صورتی رنگ و شلوار سفید، واقعا خواستنی  پایین انداخت.

من که آمد با به طرف  به طرفمان آمد و با مامان رو بوسی کرد. شده بود.

لبخند کجی خوش آمد گویی کرد. دستش را محکم فشردم و با صدای 

 پایین گفتم:

 می رسیم به هم!_

از بچگی با بابا راحت بود و به او  چیزی نگفت و به طرف بابا و صادق رفت.

 دست می داد.



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 147

لبخند بر لب  اما این دفعه بابا بوسه ی پدرانه ای بر موهای بلند هلیا زد.

به صادق نگاه کردم. احتماال هیچ کس را جز هلیا نمی  جاری شد. های همه

 دید.

 هلیا سرش را پایین گرفت و به صادق گفت:

 خوش اومدین._

که باز  چند طره ایگیسوان بلندش را بافته بود و حاال  جیم زد. فورااما 

 کنار زد و به آشپزخانه رفت. . آن ها راجلوی چشمش می آمدند ؛بودند

کمی بعد هلیا با سینی چای وارد  رفتنش را هم نگاه می کرد.صادق مسیر 

خاله ، صادق  جلوی همه گرفت و خودش هم جایی کنار خاله نشست. شد.

 و مامان حرف می زدند و ما سه تا نیز شنوا بودیم.

 خاله گفت: انناگه

 تو اتاقت. راهنمایی کنهلیا جان مامان، صادق رو -

و صادق هم پشت سرش به اتاق رفت و  هلیای سرخ شده از جایش بلند شد

 در را بستند.

بحث بابا و مامان و خاله از سرگرفته شد اما نگاه من به اتاق هلیا بود که چه 

نمی دانم چند دقیقه گذشته بود که هلیا و  می گویند و چه می کنند.

هلیا با گونه های سرخ و صادق با لبخند، بیرون  صادق از اتاق بیرون آمدند.

 .آمدند

 مامان پرسید:
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 خب هلیا خانوم. شیرینی رو بخوریم؟_

 هلیای سرخ شده پاسخ داد:

 بفرمایین._

از خوشحالی شروع کردم به کل کشیدن. همه دست زدند و به خوشحالی 

 من افزودند.

هلیا و صادق کنار هم نشستند. اما هلیا مثل شب بله برونش با علیرضا به 

دق نخورد. راحت نشسته بود و دست مبل نچسبیده بود تا دستش به صا

فاصله شرعی را رعایت کرده بودند  موهای بافته شده اش را عقب زده بود.

 اما صادق از نگاه های گاه و بی گاهش دست بر نمی داشت.

وضع صادق برای شروع یک زندگی خوب بود. خوب که نه! تقریبا عالی بود. 

 داشت. نزدیک خودمان یک خانه صد متری داشت. ماشین هم که

البته خوش به حال هردویشان. بابا و خاله در رابطه با  خوشا به حال هلیا...

مهریه حرف زدند. نظر خاله هفتاد و دو عدد بود اما بابا روی صد و چهارده 

تا ایستاده بود و پایین تر نمی رفت. قضیه برعکس شده بود. االن باید بابا 

 برای پایین آوردنش چانه می زد نه خاله!

ر آخر بابا پیروز شد و صد و چهارده تایش را به کرسی نشاند. مهریه صد و د

 چهارده سکه تمام بهار آزادی و هفتاد و دو شاخه گل رز شد.
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قرار شد صادق و هلیا شنبه برای آزمایش بروند. اما تصمیمی برای صیغه یا 

و  عقد گرفته نشد. چقدر خوب! ما برای این مسئله عجله ای نداشتیم. نه ما

 نه خاله این ها.

 شب را با خوشی و خنده گذراندیم. و ما با جواب مثبت به خانه برگشتیم.

همگی خوشحال بودیم و حتی در ماشین هم می خندیدیم و شوخی می 

 کردیم.

شب که به خانه رسیدیم، موقع خواب پیامی دریافت کردم. آن را با 

 کنجکاوی باز کردم. امیررضا بود.

خانوم. فردا ساعت ده باید دفتر تهیه کننده باشید. یک سری سالم الدن "

چیز ها باید بهتون بگم. من هم همون موقع ها می رسم. منتظرتونم. شب 

 "خوش

 و بعد هم آدرس را نوشته بود. زیر لب زمزمه کردم:

 شروع شد الدن خانوم!_

. 

. 

. 

. 

. 
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. 

 منتظر، پشت در دفتر امیرمحمدی، تهیه کننده نشسته بودم.

 امیررضا هم وارد شد و مرا دید.

 پرسید:

 سالم خوبین؟ کسی تو دفترشه؟_

 سرم را تکان دادم و گفتم:

 سالم ممنون شما خوبین؟ بله. گفتن منتظر باشیم._

 سرش را تکان داد و گفت:

 آشنایی دارید با آقای امیرمحمدی؟-

 سرم را به نشانه منفی تکان دادم.

 نفسی کشید و گفت:

 ین پرونده فیلم سینمایی بسته شد و...راستش رو بخوا-

 نتوانست حرفش را ادامه بدهد. مردی از اتاق خارج شد.

 امیررضا دستش را دراز کرد و گفت:

 بفرمایید.-

مردی حدودا چهل ساله با دیدن ما از جا بلند شد و با  وارد اتاق شدیم.

 امیررضا جلو رفت و با او دست داد. لبخند سالم داد.
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 ضا خان؟ کم پیدایی...چطوری امیرر_

 امیررضا از همان لبخند های جذابش زد و گفت:

 کم سعادتی از ماست! درگیریم به خدا..._

 امیرمحمدی با دیدن من گفت:

 خوبید بانو؟ من بهنام امیرمحمدی هستم. خوشوقتم._

 سری تکان دادم و گفتم:

 ممنون. من هم الدن بهرامی هستم._

جلوی میز امیرمحمدی رو به روی هم من و امیررضا روی صندلی های 

 نشستیم.

 امیرمحمدی به من نگاه کرد و گفت:

 خب خانوم. امیررضا براتون شرایط و نوع بازی رو گفته؟_

سرم را به عالمت منفی تکون دادم که چند کاغذ را روی میزش مرتب کرد 

 و به من داد:

یک سری قرار بود امیررضا یه فیلم سینمایی بسازه اما خب به دلیل _

 مشکالت نشد.

 سرم را تکان دادم و ادامه داد:
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سی قسمتی شبکه خانگی  سریالقرار بر این شد با مشارکت من، یک _

 بسازیم!

برق از سرم پرید! سی قسمت شبکه خانگی؟ خدا به خیر و خوشی 

 بگذرونه...

 فیلم نامه را از دستش گرفتم. حدود چهارصد ورقه ی پشت و رو بود.

ه. امیررضا هم کارگردانه هم بازیگر مقابل شما در این ریالساین داستان _

نقش عاشقانه. یک جورایی از فیلمنامه  فیلمی که قرار بود بسازه هم کمک 

 گرفتیم. کار جالبی شده.

 آب دهانم را قورت دادم و به فیلم نامه نگاهی انداختم.

 امیرمحمدی ادامه داد:

 هش نگاه کنیم، اینه که...تنها چیزی که می تونیم به عنوان مشکل ب_

 اصفهانه! لوکیشن تهران نیست و...

 تیر خالص را مستقیم زده بود. باورم نمی شد!

 آب دهانم را قورت دادم:

 شه بیارید همین تهران خودمون؟ ن..نمی_

 سرش را تکان داد و گفت:
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نه متاسفانه. دیگه تمام فیلمنامه بر اساس شهر اصفهان نوشته شده. _

توی اون شهر انجام دادیم. تقریبا همه چیز حاضره جز  کارهامون هم

 آمادگی شما...

 لبخند مصنوعی زدم و گفتم:

 امشب فیلم نامه رو می خونم. کار من که اوکیه..._

 امیرمحمدی خودکار را روی میزش انداخت و گفت:

خیلی خوب پس خبرش رو به امیررضا بدین. از امیررضا شنیدم کارتون _

 خیلی حرفه ایه!

 به امیررضا نگاه کردم و دوباره نگاهم را به امیرمحمدی انداختم:

 لطف دارن!_

 بعد از کمی صحبت درباره موضوع فیلم و شرایط، از دفتر خارج شدیم.

بر عکس! ماشین بابا خراب شده بود و در تعمیرگاه به سر می برد و پژوی 

 مرا به محل کارش برده بود.

سرگردان به اطراف نگاه کردم. سر ظهر بود و به خیابان اصلی که رسیدم، 

نمی دانستم با چه چیزی به خانه بروم. که ناگهان ماشین  خیابان خلوت.

شاسی بلند مشکی رنگ جلوی پایم ترمز زد. نگاهم را به طرف دیگر دادم. 

 در هر شرایطی سواستفاده می کردند.

 پنجره پایین رفت. امیررضا بود. گفت:
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 خانوم.بیاین باال الدن _

 لبخندی زدم و سوار شدم.

 شرمنده مزاحم شدم. وسیله همراهم نبود و صبح هم برادرم من رو رسوند._

 سرش را تکان داد و گفت:

 مراحمید. کجا باید برم؟-

آدرس را دادم و ساکت نشستم. در این ماشین بیشتر از هر وقتی می شد 

ست رانندگی اش عطر امیررضا را استشمام کرد. زیر چشمی نگاهش کردم. ژ

خیلی خاص بود. اما نگاهم را سریع گرفتم. نمی خواستم فکر کند از آن 

 دخترهای پررو هستم.

نمی دانستم  ای کاش مسیر طوالنی تر بود. ای کاش ترافیک بیشتر بود!

انگیزه ام از این آرزوها چه بود، نمی دانستم. اما دلم می خواست بیشتر در 

عمیق می کشیدم تا این بو در ذهنم بیشتر نفس های  این ماشین بمانم.

 برگشتم تا از او تشکر کنم. خیلی زود به در خانه رسیدیم. بماند.

 مرسی آقا امیررضا. خیلی زحمت کشیدید. ای کاش بتونم جبران کنم!_

 سرش را تکان داد و گفت:

 ست.موفق باشید وظیفه_

 به باال اشاره کردم:

 تون باشیم.بفرمایید حداقل یک چایی در خدمت-
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 ان شا اهلل یه وقت دیگه._

 لبخندی زدم و پیاده شدم. دستی برایش تکان دادم و به طرف خانه رفتم.

کلید را در قفل چرخاندم و داخل شدم. می خواستم در را ببندم که دیدم 

 سرم را به پایین تکان دادم و باال رفتم. هنوز نرفته است و مرا می نگرد.

 ده فیلم نامه را بخوانم.قرار شد تا دو روز آین

به باال که رسیدم، قبل از آن که در واحد را باز کنم یادم افتاد شیرینی 

شیرینی  بین دو راهی ماندم. نمی دانستم برگردم و بخرم یا نه!؟ نخریدم!

پایین  فروشی درست سر خیابان بود. حدودا ده دقیقه پیاده روی داشت.

رضا در کوچه گیر کرده بود و به سختی امیر رفتم و در را دوباره باز کردم.

 داشت خارج می شد.

 مرا که دید سرش را از پنجره بیرون آورد و گفت:

 اتفاقی افتاده؟_

 به طرفش رفتم و گفتم:

 هیچی راستش می خواستم برای خانواده شیرینی بگیرم._

 پیاده؟ بیاین باال! می برمتون._

 خیلی مزاحم شدم. وای نه تو رو خدا..._

 کرد و گفت:اخمی 
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ما دیگه این تعارف ها رو با هم نداریم. می برمتون یه جای خوب همین _

 نزدیک ها...

 سوار شدم و گفتم:

 یه شیرینی فروشی سر خیابون هست!_

 سرش را منفی تکان داد و گفت:

 نه. یه جای خوب سراغ دارم._

 به ماشین را از کوچه خارج کرد و به سمت خیابان مورد نظرش حرکت کرد.

لوکسی رسیدیم. با اینکه نزدیک خانه مان بود تا به حال آن  فروشی شیرینی

سالمی کردیم و  همراه من پیاده شد و دوشادوش وارد شدیم. را ندیده بودم.

 انواع شیرینی ها را دیدیم.

 امیررضا شیرینی رولتی شیکی را نشان داد و گفت:

 این خوبه؟-

 هم نبود. نمی خواستم با سلیقه اش مخالفت کنم. بد

 سری تکان دادم و گفتم:

 خوبه. امیدوارم طعمش هم مثل خودش باشه. به فروشنده گفت:_

 می خوام. ها رولت دو کیلو از اون-

فروشنده قیمت را گفت و شیرینی را آماده در جعبه رو به رویمان گذاشت. 

 خواستم کارتم را در بیاورم که امیررضا اخم غلیظی کرد و گفت:
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 شیرینی خانواده همکارم رو دعوت کنم؟ نمی تونم یه-

 سرم را پایین انداختم و گفتم:

 خیلی لطف می کنین._

 از شیرینی فروشی برگشتیم. سوار ماشین شدیم. شیرینی را به دستم داد.

 . ممنونم!نخیلی زحمت کشیدی_

 !نکه اومدی نهم زحمت کشیدی شما_

همه پول را یه جا متشخص بود. لطف کرده بود و این  ،چقدر این مرد جذاب

 داده بود و حاال از من به خاطر وظیفه ام تشکر می کرد.

مامان با دیدن  شیرینی را به خانه بردم. بابا و صادق هنوز نیامده بودند.

 شیرینی در دستم گفت:

 عزیز دلم مبارک باشه!_

 لبخند زدم و گفتم:

 ممنون. راستی، فیلم سینمایی نیست ها!_

 با تعجب گفت:

 پس چیه؟_

 شبکه خانگی._

 مالقه از دست مامان افتاد و گفت:
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 نمایش خانگی؟ چند قسمته؟ وای دختر! کجا هست؟-

وای مامان یکی یکی بپرس. حاال خوشبختانه یا بدبختانه تو اصفهانه. سی _

 قسمته!

 از کیفم فیلم نامه را در آوردم و گفتم:

 م فیلم نامشه.ه این_

نامه ای که اکنون در دستش بود می  مامان با دهانی باز به من و به فیلم

 نگریست. به سختی لب از لب باز کرد و گفت:

 دختر جواب بابات رو چی می خوای بدی؟_

 ناخواسته گفتم:

 تونه قبول نکنه؟ مگه می_

 مامان محکم روی صورتش زد و گفت:

خاک به سرم کنن! دختر تو چه جوری توی روی بابات می خوای نگاه _

 و شکستی!؟ر نخورده نمکدونکنی؟... هنوز نمک 

 همان طور که فیلم نامه را می گرفتم و به طرف اتاقم می رفتم، گفتم:

من کار اشتباهی نکردم. به زودی هم باید برم اصفهان. معلوم هم نیست _

 چند وقت به چند وقت بتونم بهتون سر بزنم.
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به اتاقم  مامان دیگر چیزی نگفت. شاید چیزهایی زیر لب زمزمه کرد.

رسیدم. کیفم را گوشه ای انداختم و لباس های راحتی ام را پوشیدم. گشنه 

 ام نبود و ناهار نمی خواستم.

باید تا دو روز آینده فیلم نامه را می خواندم. به قول خودشان، کارمان خیلی 

 عقب بود و من باید تند تند می خواندم. دست دست کردن من روا نبود.

آمد. تصمیم گرفتم بخوابم. وقتی که بیدار می  اما آن لحظه واقعا خوابم می

چشمانم که روی هم افتاد و ساعتی  شدم، حتما شروع به خواندن می کردم.

 گذشت، صدای مامان را شنیدم که می گفت:

 زود باش الدن پاشو! پاشو که بابات اومده و حسابی از دستت عصبیه._

طراف را پردازش می من که تازه از خواب بیدار شده بودم و تازه داشتم ا

 کردم، چشمانم را مالیدم و گفتم:

 چرا نذاشتی خودم براش توضیح بدم مامان؟_

از جا بلند شدم و قبل از آنکه به پایین بروم به دستشویی طبقه باال رفتم و 

 بعد از اینکه سر و وضعم را درست کردم، به پایین رفتم.

روزنامه ای در دستش را می  بابا با اخم موهایم را از صورتم کنار گوشم زدم.

خواند. بابا متواضع بود. خیلی او را در این حالت نمی دیدیم. صادق هنوز 

بگیرد. رو به روی بابا  نامهنیامده بود. به نظر می آمد رفته برای آزمایشگاه 

 نشستم و گفتم:

 سالم بابا جون. خسته نباشی!_
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 و در چشم هایم خیره شد:بابا که عینک زده بود روزنامه را کمی پایین آورد 

 علیک سالم!_

 سرسنگین شده بود. اما سرسنگین شدن هایش هم با تواضع بود.

 کمی خود را لوس کردم و گفتم:

 بابا جونم! مامان گفت از دستم ناراحتی؟_

 اخمش غلیظ تر شد. روزنامه را بست. با عصبانیت گفت:

با فیلم سینمایی نباشم؟ بدون اجازه من هر کاری دلت خواسته کردی! من _

م چی؟ ه موافقت کردم نه سی قسمت سی دی و سی دی بازی! اون

 اصفهان...

 نالیدم:

خب بابا به خدا یهویی شد من که نمی دونستم. اون کارگردان این طوری -

 خواسته.

 باید ببینمش!_

 برق از سرم پرید و گفتم:

 و؟ر کی_

 همون کارگردان رو!_

 صدایم بسیار محسوس بود: می دانستم رنگم پریده است. لرزش
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 گم! بهش می باشه باشه..._

اما باید چه می کردم؟ اگر بابا می فهمید آن کارگردان امیررضاست چه می 

 کرد؟ چه رسوایی به پا می شد. خدای من...

کمی پیش بابا ماندم اما او حتی به من نگاه هم نمی کرد و مشغول خواندن 

ه می آمد که معده ی گرسنه ام را روزنامه بود. بوهای خوبی از آشپزخان

 تحریک می کرد. خواستم بلند شوم که بابا گفت:

تونی امشب به کارگردانه زنگ بزن. پس فردا صبح وقتم آزاده می  اگه می_

 تونم برم به دیدنش!

 را تکان دادم و گفتم: باز نفسم بند آمد. سرم

 دم. چشم. اطالع می_

قفل کردم. باید به امیررضا زنگ می سریع به اتاقم رفتم و در را پشت سرم 

 زدم!

 ..شماره اش را گرفتم.

 سالم الدن خانوم._

 ، یه اتفاقی افتاده! .سالم.._

 نگرانی در صوت صدایش پدیدار شد:

 چی؟ چه اتفاقی افتاده؟_

 گه می خوام کارگردانتون رو ببینم. راستش رو بخواین بابام می_
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 صدای بیرون آمدن نفسش را شنیدم:

 و! خب مگه چیه؟ر ترسوندین من. وای.._

من که نمی تونم شما رو به بابام  آقا امیررضا! خب معلومه که مشکل داره..._

 نشون بدم!؟

 م. رهام میاد. دستیار منه، یعنی دستیار کارگردان.آ من نمی_

 شاید یه چیزایی رو بابام بپرسه که... شه... وا مگه می_

 دونه! ونم رهام هم میمطمئن باشید هر چیزی رو که من می د_

 خب اون دستنویس هم شاید بخواد ببینه!. خب.._

مشکلی نیست الدن خانوم نگران نباشید. توی اون دستنویس اسمی از من _

 ست و مشکلی نیست!برده نشده. به نام شرکت سازنده

صدای آرام امیررضا در دلم مانند آبی به روی آتش بود. نفس عمیقی 

 کشیدم و گفتم:

 واقعا ازتون ممنونم آقا امیررضا. شبتون بخیر! مرسی._

 شب شما هم بخیر. راستی، فیلم نامه رو تا کجا خوندین؟_

 با یادآوری فیلم نامه روی سرم زدم و به دروغ گفتم:

 دارم می خونم فکر کنم تا فردا عصر تموم بشه._

 خیلی خوب. ببخشید من کار دارم. خداحافظ!_
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 خداحافظتون..._

 سریع فیلم نامه را آوردم و جلویم گذاشتم.قطع کردم. 

داستان قشنگ و عاشقانه ای بود. عاشقانه ای امروزی اما واقعی! اما چیزی 

که کمی فکر مرا به خود مشغول می کرد، صحنه های عاشقانه  هر چند 

نامحسوس و کمی بود که در آن وجود داشت. سعی کردم خیلی به آن فکر 

 نکنم.

مامان مرا برای شام صدا زد. پشت میز که نشستم، بیشتر صادق آمده بود و 

 با غذایم بازی می کردم و فکرم مشغول فردا های آینده ام بود.

 با صدای مامان به خود آمدم:

 الدن، چرا نمی خوری؟ مگه زرشک پلو دوست نداری؟_

برای اینکه بیشتر به بابا آتو ندهم شروع کردم و تند تند مشغول خوردن 

 شدم.

عرض پنج دقیقه غذا را به پایان رساندم و از جا بلند شدم. بشقابم را در 

 برداشتم و رو به مامان گفتم:

 مرسی مامان گلم. مثل همیشه خوشمزه!_

 اما حقیقتا دروغ می گفتم. من اصال حواسم پیش طعم غذا نبود.

 خواستم باال بروم که صادق گفت:

 اتاقتی! ری الدن؟ بشین یکم ببینیمت همش توی کجا می_
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 نامه ام رو بخونم. خیلی وقت ندارم.رم فیلم می_

 ابروهایش باال پرید و گفت:

 همون فیلم سینمایی؟_

موضوع را  آهی کشیدم. حاال باید سرسنگینی صادق را هم تحمل می کردم.

سرش را  برایش تعریف کردم. هر لحظه اخم هایش بیشتر در هم می شد.

 ا خوردن شد.پایین انداخت و دوباره مشغول غذ

نمی دانستم چه چیزی در سرش می گذرد. به اتاقم رفتم و ادامه فیلم نامه 

بود. حتما یک را خواندم. پاسی از شب گذشته بود. به ساعت نگاه کردم. 

 مامان و بابا تا االن خوابیده بودند.

دریافت کردم. با کنجکاوی باالی سرش رفتم تا  پیامکروی گوشی ام یک 

این موقع شب به من پیام داده است. با کمال تعجب دیدم ببینم چه کسی 

 "بیا تو اتاقم کارت دارم!"که صادق بود و نوشته بود:

می دانستم ساکت نمی نشیند. با استرس از اتاقم خارج شدم و به اتاقش 

 رفتم. در را بستم. پشت صندلی میز کامپیوترش نشسته بود.

 جانم داداش؟ کاری داشتی!؟_

 ا باال آورد و گفت:با اخم سرش ر

 الدن! چقدر می خوای به خودت سختی بدی؟ من راضی نمی شم._

 سریع گارد گرفتم:
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یعنی چی داداش؟ من این همه بال بال زدم که آخرش این رو بگی؟ االن _

صد میلیون رو از فرهمند بگیریم و پونم باشه باید ه راه برگشت نیست. اگر

 دوباره هلیا رو بهشون...

 و با صدای بلند گفت: زد روی میز

 بسه دیگه!_

 شن. هیس! االن بیدار می_

 رفتم و دستم را قالب بازو اش کردم:

امه شک نکن! فقط به ام به خاطر آرامش خانوادههداداش همه این کار_

خاطر شماهاست عزیزدل من. همه این راه رو قبول کردم به خاطر شما. به 

 سختی نداره... خاطر لبخند شماها برای همین ذره ای برام

 دستم را ازش جدا کردم و با شیطنت گفتم:

همین که هلیا رو تو لباس عروس و تو رو توی کت و شلوار دامادی ببینم _

که به زودی  سریالاین  یه مدتره چه برسه  خستگی ده سالم از بین می

 شه! تموم می

را  چیزی نمی گفت. اخم کرده بود. دست هایم را بردم و به زور اخم هایش

 باز کردم:

بخند دیگه عشق الدن! اگه هلیا این طوری ببینتت دیگه زنت نمی شه _

 ها...
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 غلط کرده نشه! همه جوره باید زنم شه..._

 گی؟ رو می خوبه خوبه. جلو روشم همین ها_

 از جایش بلند شد و گفت:

از بحث اصلی دور نشو الدن! من به هیچ وجه راضی نمی شم تو انقدر _

 اب بندازی...خودتو تو عذ

ای داد باز که رفتی خونه اول عزیزم. من قرارداد رو هم بستم. آبرو گرو _

 گذاشتم. حاال مگه چه فرقی داره فیلم با فیلم!

 به روی صورتم خم شد و گفت:

 فیلمی که لوکشینش اصفهان باشه بله فرق داره._

ی خب داداش من! اگه به جای این فیلم، چند تا فیلم سینمایی بازی م_

کردم ممکن بود لوکیشن ها فراتر از اصفهان باشه که همین بغله! مثال، چه 

 می دونم! ترکیه...

 می دانستم کمی دیگر نرم می شود.

داداش گلم، تازه ممکنه یه عالمه پیشنهاد عالی با بهترین بازیگر ها رو _

 م، فردا بابا میاد و کارگردان رو از نزدیک می بینه.ه داشته باشم. بعدش

 فس عمیقی کشید و گفت:ن

 خوام بخوابم... باشه باشه. فعال برو تو اتاقت می_

 اش را بوسیدم و گفتم: گونه
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 گلم. ایشاال خواب هلیا رو ببینی... بخیر داداش شبت_

 چشمکی زدم که گفت:

 بسه دختر برو تو اتاقت._

لبخندی زدم و از اتاق خارج شدم. خدا را شکر که صادق هم راضی شده 

نظر همه چیز درست بود. به تخت خوابم رفتم و برای آخرین بار  بود. به

 آنالین شدم.

صادق و هلیای مشکوک، هر دو آنالین بودند. عجب سرعت عملی داشت 

صادق! به محض خارج شدن من آنالین شده بود و با هلیا حرف می زد. 

همان طور که از مخاطبین می گذشتم، به اسم امیررضا رسیدم. او هم 

ن بود. یعنی با چه کسی چت می کرد؟ شاید همسر آینده اش! اما فکرم آنالی

مسخره بود. او گفته بود کسی در زندگی اش نیست. شاید هم دروغ می 

گفت! اما چه دلیلی داشت تا به من دروغ بگوید؟ چه رویا هایی می بافتم! 

روی پروفایلش رفتم. هنوز آن را تغییر نداده بود. نمی دانستم چرا می 

واستم پیامی به او بدهم. اما شاید بگوید عجب دختر آدامسی... نه! او این خ

فکر را نمی کرد. پیامی از کانال های مختلف پیدا کردم. برایش فرستادم. او 

 "شب شما هم بخیر"سریع پیام را دید و جوابش را خودش داد: 

را استیکری برایش فرستادم و گوشی ام را خاموش کردم. باید فیلم نامه 

 زودتر می خواندم.
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همان طور که دراز کشیده بودم، دوباره غرق در فیلم نامه عاشقانه شدم. 

فیلم نامه ای که من و امیررضا بازی اش می کردیم. از این که باید جلوی 

امیررضا حس می گرفتم، کمی ناراحت بودم. نه این که بدم بیاید! نه... اما 

 ایی برایم راحت نبود.رهمی ترسیدم سوتی ای چیزی بدهم. یک جو

تا سحر مشغول خواندش بودم. دیگر چشم هایم باز نمی شد. فیلم نامه تمام 

بود. آن را در پوشه ام گذاشتم. ساعت شش بود. بعضی صفحات کسل  هشد

کننده را هم جلو زده بودم. فقط به دیالوگ های سکانس اول توجه بیشتری 

 کردم چون باید آن را حفظ می کردم.

هایم را که روی هم گذاشتم خوابم برد. با صدای زنگ گوشی ام بیدار چشم 

شدم. ساعت یک بود. به زمین و زمان بد و بی راه گویان بلند شدم. من که 

 ساعتم را سر زنگ نگذاشته بودم! با اخم آن را برداشتم و با داد گفتم:

 بـــلـه؟_

فتیم آزمایش وای الدن ترسیدم. منم هلیا! زنگ زدم بگم من و صادق ر_

بدیم االن بیرونیم. خاله هم اومده پیش مامان من. اگه خواستی بیا خونه 

 ما...

 من که اعصابم خرد شده بود داد زدم:

 من می خوام بخوابم! اه هلیا به من چـــه؟ شما رفتین پای عشق و حال..._

 گوشی ام را قطع کردم و روی میز عسلی انداختم.
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بود که باز گوشی ام زنگ خورد. با فکر این که نمی دانم چقدر دیگر گذشته 

 باز هلیا است، با خشم برداشتم و این دفعه عربده زدم:

 بـاز چـی می خـوای؟ بـرو پـی نامزد بازیت!_

 ناگهان به جای هلیا صدای امیررضا را شنیدم:

 سالم الدن خانوم. منم امیررضا!-

 سر جایم سیخ شدم و جواب دادم:

 و رو خدا ببخشید فکر کردم زن داداشمه!وای سالم خوبین؟ ت_

 زن داداش؟ داداشتون زن داره؟_

 وای! او و خانواده اش نمی دانستند هلیا می خواهد همسر صادق بشود.

ام اگه راستش رو بخواین، بله می خواد با هلیا ازدواج کنه. االن هم پشت _

 خط هلیا بود!

 خندید و گفت:

 ر می کرد چه کسی گیرش اومده!مبارک باشه. بیچاره علیرضا که فک_

. آخه نم که چشمام بسته بود و ندیدم شما زنگ زدیه خالصه دیگه. من_

 تازه از خواب بلند شدم.

 صدایش پر تعجب شد:

 ؟نتازه از خواب بیدار شدی_
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بد سوتی داده بودم. االن فکر می کرد از آن دختر هایی هستم که تا لنگ 

 یستم!ظهر می خوابم و اهل کار و زندگی ن

 آمدم درستش کنم:

 راستش رو بخواین من دیشب مشغول خوندن فیلم نامه بودم و دیر شد!_

 خندید و گفت:

 اتفاقا برای همین زنگ زده بودم. فیلم نامه رو تا کجا خوندین؟_

 راستش همه اش رو خوندم._

 واقعا؟ همه چهارصد صفحه رو؟_

 آره خوب. اما خب گنگ تموم شد. هیچی به هیچی بود!_

خب به خاطر اینه که اون فصل اول داستانه. ما بالفاصله بعد از اتمام فصل _

اول، با فاصله زمانی کوتاه مثال بیست روز، فصل دوم رو شروع می کنیم. 

 تقریبا فصل دوم بلند تر و هیجانی تره!

 که این طور. پس کار طوالنی تر خواهد شد._

، باید عرض کنم خدمتتون بله! همین طوره. حاال که شما خوندین کار رو_

 که تقریبا همه عوامل آماده ان و مشکلی نداریم. تا دو هفته ی دیگه عازمیم.

 آب دهانم را قورت دادم و گفتم:

 شرایط استقرار ما اون جا چطوره؟_
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راستش رو بخواین چون بیشتر عوامل به جز چند تا بازیگر از خود اصفهان _

یم که شیش واحده. شما هم با یکی دو هستن، اونجا یه آپارتمان اجاره کرد

 شی. تا از خانوم های بازیگر هم واحد می

 گین؟ چند تا از بازیگر ها رو می_

چند اسم گفت. باورم نمی شد من با همچین بازیگر هایی قرار است بازی 

 کنم.

خیلی خوش حال شدم. اما ناگهان دیدار دستیارش با بابا یادم آمد. موضوع 

 گفت:را مطرح کردم که 

می کنم فردا رهام اونجاست. هر پیامک مشکلی نیست. آدرس رو برای شما_

 ساعتی که شما بخواین.

 وای خیلی ازتون ممنونم! خب صبح ساعت ده. چطوره؟_

خوبه. باهاش هماهنگ می کنم. کاری چیزی ندارین؟ خواستم زنگ بزنم _

داد ها باید اطالع بدم برای همین کارها. فقط هفته دیگه برای آخرین قرار 

 بیاین دفتر خودم. هماهنگ می کنم. خداحافظ

 خداحافظ._

 از این که قرار بود یک هفته او را نبینم، کمی غمگین بودم.

 خودم هم نمی دانم چرا؟ اصال چه دلیلی داشت!؟
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سعی کردم همه این افکار را از خودم دور کنم. یاد حرف هلیا افتادم. او و 

مان و خاله در خانه خاله به سر می بردند. بابا صادق بیرون رفته بودند و ما

 هم که سرکار بود.

نباید تنها می ماندم. حوصله غذا پختن هم نداشتم. تصمیم گرفتم تمام بند 

حوصله رانندگی نداشتم، آژانس  و بساطم را جمع کنم و به خانه خاله بروم.

دق هم شان رسیدم. وقتی که وارد شدم دیدم هلیا و صا گرفتم و به خانه

 اند. آنجا هستند و رسیده

 با دیدنشان لبخندی زدم و احوال پرسی کردم. هلیا که مرا دید با اخم گفت:

 ره چطوری باهام حرف زدی. ایش برو اون طرف. یادم نمی_

 گونه اش را بوسیدم و گفتم:

زن داداش از خدا که پنهون نیست از شما چه پنهون؟ خواب بودم با بی _

 . ببخشید!حوصلگی جواب دادم

 خندید و گفت:

 قربونت برم._

 صادق وسط پرید و گفت:

 تو رو به خدا یکم هم من رو تحویل بگیرین!_

 هلیا چیزی نگفت اما من دستم را دور گردنش آویزان کردم و گفتم:

 صادق خان شما دیگه متاهل شدی. باید این بی محلی ها رو تحمل کنی._
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 دستم را از دور گردنش جدا کرد و گفت:

 باشه باشه پس منم بی محلی می کنم._

 به طرف اتاق هلیا رفت و در را بست. هلیا عصبی گفت:

 از اتاق من بیا بیرون!_

 م. اینجا اتاق هر کی هست بیاد بره به من چه؟ من همین جام.آ نمی_

 هر دو به اتاق هلیا رفتیم. روی تختش دراز به دراز افتاده بود. هلیا جیغ زد:

 بهم ریخت! وای صادق تختم_

دست صادق را گرفته بود و سعی می کرد او را از تخت پایین بیاورد. هلیا 

 داد زد:

 الدن بیا کمک!_

با خنده به سمت صادق رفتم و پاهایش را کشیدم. چشم هایش را بسته بود 

 که با کشیدن پایش توسط من داد زد:

 دِ بی مروت ها چند نفر به یک نفر؟_

می کردیم و دست و پایش را می کشیدیم. از با خنده توجهی به حرفش ن

 روی تخت افتاد باز داد زد:

 نـــنه! کجایی پسر دست گلت رو پر پر کردن._



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 174

هلیا از زور خنده نفسش باال نمی آمد. با صدای صادق مامان و خاله خود را 

به محل حادثه رسانده بودند. مامان با خنده نظاره گر بود اما خاله به طرف 

 گفت: صادق آمد و

 ای وای خاک تو سرم خوبی خاله جان؟_

شلیک خنده ی صادق که بلند شد خاله چینی به ابرویش داد و عقب گرد 

 کرد.

 مامان همچنان که می خندید گفت:

 امان از دست شما جوون ها!_

همراه خاله از اتاق خارج شدند. صادق سر جایش نشست و شلوارش را 

 . سپس بلند شد و گفت:مرتب کرد

 مرسی از مهمون نوازیتون. خیلی خیلی لطف کردین._

 هلیا جیغ جیغ کنان گفت:

 مهمون ناخونده نخواستیم بیـــرووون!_

 صادق چشمانش را مظلوم کرد و گفت:

 د بیرونم کنی؟آ دلت می_

 هلیا با چشمان گشاد گفت:

 این اداها چیه؟-
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 شرمنده دیگه عزیزم باید عادت کنی!_

 شده بود و سرش را پایین انداخت. هلیا که با وجود من سرخ

 خندیدم و گفتم:

 نامزد بازی کنید! ،خوبه خوبه. حاال هی جلوی من مجرد_

 هلیا معترض گفت:

 اِ الدن اذیت نکن! من کی نامزد بازی کردم؟_

 صادق از در خارج شد و گفت:

 ما که رفتیم. به بحث های مسخره دخترونتون برسید!_

دمپایی روفرشی اش را به سمت صادق پرت کرد. هلیا جیغ کوتاهی کشید و 

 صادق خنده کنان سرش را دزدید و رفت.

 بلند شدم و در را بستم. به سمت هلیا رفتم و گفتم:

 شیطون خانوم! خوب داداش ما رو اذیت می کنیا..._

 اِ الدن من کی اذیتش کردم؟ خودش اذیتم می کنه!_

 گردش بعـــدش چه خبر؟خب حاال بی خیال. بگو ببینم از آزمایش و _

طالبی خرید  هیچی به خدا! آزمایش که دادیم، صادق من رو برد و یه آب_

 برام. بعدش هم یه استارتی شد برای گردش و خرید...

 چشم هایم را گشاد کردم و گفتم:
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 بـه! خرید هم کردین؟ کوش؟ ببینم؟_

 موهایش را کنار زد، بلند شد و به سمت کمدش رفت.

 اصی نبود که. ایناهاش.به خدا چیز خ_

پالستیکی را جلویم گذاشت. داخلش را دیدم. دو تا شال خوشرنگ پر طرح 

 و یک مانتو که ست یکی از شال ها بود.

 زدم تو سرش و گفتم:

 این ها چیز خاصی نیستن ورپریده؟ دیگه چی می خواستی!؟_

 سرش را پایین انداخت و گفت:

 اِ الدن. خب نگو این طوری..._

به خجالتش ته پالستیکش را نگاه کردم. یک گردنبند رو مانتویی  بی توجه

 طرح گل رز که بر روی یک بیضی طالیی رنگ حک شده بود.

با دیدن آن در دست من رنگش پرید و آن را از دستم گرفت و در جیب 

 تونیک صورتی اش گذاشت.

 خم شدم و گفتم: اُهو اون چی بود؟ ببینمش؟

 گرفت و گفت:دستش را رو به روی صورتم 

 به خدا هیچی الدن. چیزی نیست. گردنبند رو مانتوییه!_

 (  www.nevisadl.com سایشده توسط انجمن نو هی)ساخته و ته
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که می دونم می خوام ببینم جای  رو شه باید ببینم. گردنبندش نمی_

 عکسش چی بود؟

 صورت هلیا سرخ شده بود. مرا به سمتم مخالف هل می داد:

 هیچی. عکس نداره!_

 با اخم سرم رو برگردوندم و گفتم:

 نگو.اصال به درک! _

دست هایم را قالب سینه ام کردم و گوشه ای نشستم. با دیدن من ناراحت 

 کنارم نشست و گفت:

 الدن؟ ناراحت شدی؟ ببینمت!_

 سرم را برنگرداندم.

گردنبند را جلوی صورتم گرفت. با خوشحالی آن را باز کردم که با دیدن 

 بلندی گفتم. "وای"عکس درونش از هیجان 

عکس بودند. با عشق به هم نگاه می کردند و با  صادق و هلیا هر دو در

 انگشتشان قلب را نشان می دادند.

با خنده روی هلیا افتادم که او هم روی زمین افتاد. گونه اش را بوسه زدم و 

 گفتم:

و ر وای فدای هر دوتون بشم! چقدر ناز افتادین بال مرده ها! بگو ببینم این_

 چطوری گرفتین؟
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 را پایین انداخته بود : هلیا تا حدامکان سرش

 م خریدیم توش بندازیم.ه یه عکاسی عکس فوری بود رفتیم. این_

 از رویش بلند شدم و گفتم:

 م نشون بده.ه شه اقطعا فقط این عکس نبوده! یاال بقی_

خب راستش بودن که بوده. اما اون هارو می خوان رو چوب بزنن. فردا _

 شه. آماده می

 بلند خندیدم و گفتم:

 در پررویین شما دوتا! بذار عقد کنین بعد...چق_

 هلیا سرش پایین بود و با انگشت هایش بازی می کرد.

 دوباره بوسیدمش و گفتم:

قربون خجالتت! چقدر صادق خوشبخته که فرشته ای مثل تو گیرش _

 دوست قدیمی من. اومده. با کماالت! تحصیل کرده...

 یاد آن شب برایش زنده شده بود.

 فت:با خنده گ

 چه فکر هایی که اون شب نکردم._

 پس بگو دلت خیلی وقته پیش این داداش ماست. ها؟_

 هلیا انقدر که سرخ و سفید شده بود انرژی اش از دست رفته بود.
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 به شانه اش کوبیدم و گفتم:

 خب خب نمی خواد قرمز و صورتی بشی واسه من!_

 مثال خواهر شوهر گلتم._

 سرش را تکان داد.

 گفتم:با شیطنت 

خب حاال برو اون مانتو و شال رو بپوش ببینم چه سلیقه ای داره این _

 داداش من!؟

 از جایش پرید و مانتو و شال را برداشت. همان هایی که ست هم بودند!

 جلوی آینه رفت و پوشید. واقعا زیبا شده بود.

 برگشت و چرخی به خود داد:

 چطوره؟_

 دست زدم و به طرفش رفتم:

! نمی دونستیم داداشمون هم از این سلیقه ها داره. اما فهمیدیم عالیه بانو_

 داشته و رو نمی کرده.

 خندید. ادامه دادم و گفتم:

 بله! برای شما رو کرده._

 دستش را گرفتم و با صدای آرام گفتم:
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 بگو ببینم، شب خواستگاری که رفتین تو اتاق چی چیا شد؟_

 د خورد و گفت:هلیا لبخند کمرنگی زد اما لبخندش را زو

هیچی دیگه! همون حرف هایی که دختر و پسر شب خواستگاریشون _

 میزنن...

 ابروهایم را باال بردم و گفتم:

واال تا حاال که کسی واسه ما خواستگاری نیومده. چرا وقتی با اون پسره _

دی زمی تونستی و جاش بود می  ؟رفتی تو اتاق اومدی بیرون اخم داشتی

 ب خواستگاری تو و صادق...!اما ش یارو رو...

 کمی به عقب هلم داد و گفت:

اِ دیوونه! خب معلومه باید فرق کنه. طرف چه چیزایی که نمی پرسید -

 ست! اما خوب صادق... وم بود این کارهـمعل

 خوب صادق...؟_

 با صدایی که از ته چاه در می آمد گفت:

 ست.ه خوب معلوم بود احساساتش پاک و دست نخورد_

 م گفتم:با اخ

 بله بله شما اومدی دست زدی بهش._

 خندید و گفت:
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 خیلی دیوونه ای الدن._

 چاکرتونم. ببینم گردش رو تعریف کن!؟_

 با هیجان گفت:

وای الدن نمی دونی تو مغازه مانتو فروشی چه غوغایی به پا کرد این _

 صادق!

 با خنده گفتم:

 چی کار کرد مگه؟_

م خوشش اومد. ه به صادق نشون دادم اونیه مغازه همین مانتو رو دیدم _

اما رفتیم که تو دیدیم یه پسر بی شعور چشم ناپاک فروشندشه. خالصه یه 

چیزایی گفت که اصال به مزاق این آق داداشتون خوش نیومد. داد و بی داد 

کرد و نزدیک بود بزنه تو گوش یارو. خالصه دیگه کال از اون پاساژ رفتیم یه 

 گی؟ داشتم سکته می کردم رسما! و میر جا دیگه! حاال من

 خندیدم و بازویش را گرفتم:

 چی کار کنیم دیگه؟ دوستت داره روت غیرتی شده._

 لبخندی زد و آهی کشید:

به خدا الدن اگه تو نبودی من خودکشی می کردم. شک نکن از دست اون _

 علیرضا خودکشی می کردم!

 دستم را جلوی دهانم گرفتم و گفتم:
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 خدا نکنه! چرا خودکشی؟روانی _

 خود را در آغوشم انداخت و گفت:

 من و صادق تا آخر عمر مدیونتیم..._

صادق وارد شد. من و هلیا را در آغوش هم دید. خیلی مسخره روی صورتش 

 زد و گفت:

 وردنش؟آای خدا بدبخت شدم زنم رو دزدیدن! دیدی آخر از چنگم در _

 هلیا را از خودم جدا کردم و گفتم:

 دبخت زن ذلیل!ب_

 به طرف صادق هلش دادم:

 بگیر مال خودت._

 صادق کمر هلیا را گرفت تا نیوفتد:

 بی شعور زنم رو کشتی!_

 انگار که تازه هلیا را دیده باشد گفت:

 به به چقدر ماه شدی._

 زد این ها را می گفت. همان طور که نیشخند می

 عصبی گفتم:
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خری  ه عطار بگوید. خودت میهرهر! مشک آن است که خود ببوید نه آنک_

 خودت هم تعریف می کنی؟

 دقیق تر به مانتوی هلیا خیره شد و گفت:

 اِ من این رو خریدم؟-

 کنارشان زدم و گفتم:

 بابا معلوم نیست چتونه شما ها! دبری-

همین صادقی بود که دیشب با اخم و تخم مرا از اتاقش بیرون کرده بود و 

 از گلش شکفته بود. حاال هلیا را که دیده بود گل

 با احساس معده درد به آشپزخانه رفتم و به مامان گفتم:

 مامان من هیچی نخوردم._

 با اخم روی صورتم خم شد و گفت:

 یعنی اون لقمه ای که برات گذاشته بودم رو هم نخوردی؟_

 سوالی نگاهش کردم که اخمی کرد و بشقاب پر آش را جلویم گذاشت.

 خاله با خنده گفت:

 ام زود بلند شده انقدر کار کرده یادش رفته چیزی بخوره. ه بچهآخ_

 از حرف خاله خنده ام گرفت:

 گه. ببین مامان! خاله راست می-
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 مامان که در حال خرد کردن کاهو برای ساالد شب بود گفت:

فرانک برای بله برون می خوای چی کار کنی؟ دختر و داماد مینا عازم _

 ایرانن.

 گفت:خاله خندید و 

که همدیگر رو نمی شناسیم. جوونن دیگه دوست دارن خوش  حاال نه _

 باشن حاال به هر بهونه ای!

 معترض گفتم:

 اِ خاله نباید رسم و رسومات رو کنار گذاشت که._

 گین! بله بله شما درست می_

دختر عمه مینا، روشنک بود. همراه شوهرش کوروش در کارخانه عمویم کار 

حال برای دید و  شان هم آن ور آب، نزدیک هم بود.می کردند و خانه 

 بازدید ما و عروس خانم عازم ایران بودند.

من، روشنک و هلیا در بچگی بسیار شیطان بودیم و کسی حریف ما نبود. 

 حاال که قرار بود بیاید باز همان شور و شعف نوجوانی در من زنده شده بود.

یع به اتاق هلیا دویدم تا خوشمزه و شستن ظرفش سر بعد از خوردن آش

این خبر خوش را به او بدهم. در زده و نزده داخل پریدم که دیدم صادق 

 با آمدن من اخم هایش در هم رفت و گفت: مشغول بافتن موهای هلیاست.

 ای بابا یه هایی هویی ترسیدیم به قرآن!_
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 هلیا از زیر دست صادق خود را عقب کشید. آخی! از من خجالت می کشید.

 خندیدم و گفتم:

تون رسیدم. خواستم بگم روشنک ا ای بزرگونههنچ نچ! شرمنده وسط کار-

 د.آ داره می

صادق با همان اخم مصنوعی  موهایی که صادق بافته بود از هم باز شده بود.

 اش گفت:

 بیا هر چی ریسیدم پنبه کردی!_

 به من چه زنـــت کنار رفت._

ریز خندیدم. پررو ها هنوز عقد نکرده  از اتاق خارج شدم و در را بستم. ریز

 چه کار ها که نمی کردند. وای بر وقتی که عقد کنند.

یادم افتاد کیفم را در اتاق هلیا جا گذاشته ام. از طرفی نمی خواستم 

مزاحمشان بشوم و از طرفی دیگر کار مهمی داشتم. در زدم. جوابی نیامد. آه 

ه وارد اتاق شوی. دوباره در زدم ببین! خودشان مجبورت می کنند بدون اجاز

که صادق دست به سینه و طلب کار از اتاق خارج شد. در را بستم و وارد 

 اتاق شدم.

 هلیا به موهای بافته شده اش نگاه می کرد که با ورود من با تعجب گفت:

 اِ الدن صادق کوش؟_

 پیش پای بنده خداحافظی کردن رفتن!_
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 رفـــت؟ از خونه بیرون رفت؟_

 یر. از اتاق بیرون رفـــت!نخ_

 موهای بافته اش را در دست گرفتم و گفتم:

شن ها. برای من  خوبه خوبه! استعداد های داداشم یکی یکی دارن رو می_

رو نمی کرد این ها رو. تا جایی که من یادمه فرق موهای بسته و بافته رو تا 

 همین پارسال نمی فهمید.

 هلیا خندید و گفت:

 نشینی با منه! بچه رو زیر و رو کرد.هماثرات _

 ایشی گفتم و کیفم را برداشتم:

 جا داره بگم من یکی دو هفته دیگه عازم اصفهانم._

 با تعجب پیشم نشست و گفت:

 ری؟ به همین زودی؟ صادق قضیه رو برام تعریف کرد. چی؟ داری می_

 با چشم های به اشک نشسته گفت:

 خیلی داری عذاب می کشی؟_

 ه گفتم:کالف
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ای ننه! حاال هی گریه و شیون کنین. باالخره که منِ بازیگر باید از تاتر _

بیرون بیام. چه پیشنهادی بهتر از این؟ هی اخم و تخم آق صادق و بابا 

 خان، هی گریه و شیون تو و مامان!

 با لبخند اشکش را پاک کرد و گفت:

 برسی.خیلی خوبی الدن. ایشاال به هر چی آرزو که می خوای _

. 

. 

. 

. 

. 

. 

موهایی که این شب زیبا، شب بله برون بود. هلیا با لباس بلند صورتی رنگ، 

 کنار صادق نشسته بود. ؛و تاج گل صورتی دورش ریخته بود

هلیا را نشان می  ،من کنار روشنک نشسته بودم. با خنده و ایما و اشاره

ما را می دید و  خندههلیا هم  دادیم که چطور عرق از سر و رویش می بارد.

حرص می خورد. صادق نازنینم، با کت شلوار مشکی و پیراهن سفید و 

 کراوات صورتی بغل هلیا نشسته بود.
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عمه مینا و شوهرش، روشنک و کوروش، استاد هلیا و صادق و زنش مهمان 

استاد دانشگاه هلیا و صادق! که کامال اتفاقی فهمیده بودند استاد  ما بودند.

 ده است البته با سال های متفاوت!هر دو بو

با صادق آشنایی داشت و یک جور هایی دوست صادق بود. اما دور از نقش 

استاد و دانشجویی. چند سال بعد هم با هلیا کالس داشته و به قول خودش 

 می گفته هلیا و صادق شباهت فامیلی هر چند کم داشتند.

زنش  را دعوت کرده بود.صادق هم به جای دوست و رفیق و آشنا آن استاد 

 که قیافه ای مهربان داشت کنار مامان نشسته بود و با او گفت و گو می کرد.

 استاد که نامش امیر بابایی بود، خاله و بابا را مخاطب حرفش گرفت و گفت:

 به نظرتون صادق و هلیا جان یه صیغه بخونن بده؟ باالخره جوونن و..._

 خندید و دیگر ادامه نداد.

 حیه مطمئن به روشنک گفتم:با رو

 اگه اینا باشن که قبول نمی کنن. حاال ببین._

هر دو موافقت  ،اما کار خدای روشنک شانه باال انداخت و چیزی نگفت.

کردند و مشخص بود فقط با علیرضا و خانواده اش مشکل دارند. به هلیا نگاه 

که سعی بر  کردم تا ببینم او اخمی تخمی نمی کند. اما دیدم لبخندی دارد

 پنهان کردنش می کند.
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دست گل در دستش را از خوشحالی می  به! از خوشی نترکی عروس خانوم.

اول قرار عقد را برای اول دی ماه تقریبا یک ماه دیگر گذاشتند. که  فشرد.

کوروش کنار مبل کناری  خاله هم آماده باشد. جهیزیه هلیا نیمه تمام بود.

بابایی جایش را عوض کرد تا او صیغه را برایشان صادق نشسته بود که با 

 بخواند.

برای آن ها دوماهه صیغه خواند. صدای دست و سوت بلند شد و مامان 

برون آورده بود به صادق داد. صادق دست هلیا را  هایی که برای بله حلقه

. هلیا هم با کلی خجالت دست صادق را کردگرفت و حلقه را درون دستش 

 کار را کرد.گرفت و همان 

روشنک هم از کنار من بلند شده بود و مشغول عکس انداختن بود. با 

خوشحالی دست و سوت می زدم و حسابی شلوغ می کردم. صادق بلند شد 

 و با استاد رو بوسی کرد. بعد هم که بابا به طرفش آمد دست بابا را بوسید.

ورشان که خاله و مامان اول به سمت هلیا سپس به سمت صادق رفتند. د

 خلوت شد به سمت هلیا رفتم و گفتم:

 بال خانوم عروسمون شدی._

 ریز خندید و گفت:

 رسمی نشده که. حاال هنوز رسمی_

 شرعی که شده! اما شرعی_

 بی توجه به خجالتش به سمت صادق رفتم و گفتم:
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باالخره آقا داداش مغرورمون که به هـــیچ دختری رو نمی داد قاطی مرغ _

 خ ببخشید خروس ها!آ ها شد...

 خندید و گفت: با شیطنت

 گفتم که هلیا با همه دختر ها فرق داره._

 حتی با من؟_

 خندید و گفت:

 برو برو زبون نریز شیطون!_

 زدم به روی شانه اش و گفتم:

 بپا عشق کورتون نکنه._

دور هم نشستیم و مشغول شام خوردن شدیم. غرق فکر شدم. آن روزی که 

ام رفته بود و با قیافه ای راضی بازگشته بود. همه این ها را بابا به دیدن ره

مدیون امیررضای اخموی مهربون بودم. فقط دو شب دیگر مانده بود تا به 

اصفهان بروم. سعی کردم اصال به آن فکر نکنم. باالخره یک بلندی در 

زندگی بود که باید می گذشت. فدای خنده هایی که االن در خانواده ام رد و 

 دل می شود.ب

 ؟"پس خودم چه"هیچ وقت نباید فکر می کردم 

صادق نمی توانست از هلیا دل بکند. به سختی از هم خداحافظی کردند. 

 اوخ! بیچاره داداشم...
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همگی از هم خداحافظی کردیم و به خانه هایمان برگشتیم. دیر وقت بود. 

رفتیم و دیگر هیچ کار بر تن خسته ما روا نبود. همین شد که همگی 

 خوابیدیم.

. 

. 

. 

. 

. 

. 

امروز قرار بود به اصفهان بروم. ما در فرودگاه بودیم و در حال خداحافظی 

آخر. دلم گرفته بود. مامان، خاله و هلیا گریه می کردند و بابا و صادق سعی 

 بر پنهان کردن غم خود داشتند. هلیا را در آغوش گرفتم و گفتم:

گیره ها! تو که دوست نداری با اشک برم  عروس خانوم گریه نکن دلم می_

 سوار بشم؟

 با بغض سرش را تکان داد و گفت:

 ن..نه! د..لم بر..ات تنگ می...شه!-

مثل یک بچه کوچک بغض کرده بود. صادق حسرت بار نگاهش می کرد. 

 .رفتمی دانستم اگر جا و مکانش بود، هلیا را در آغوش می گ
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 بغل کردم. بابا سرش را دم گوشم برد و گفت:به ترتیب خاله، مامان و بابا را 

دخترم من بهت اعتماد دارم اما... بازم مواظب خودت باش. زود به زود بیا _

 و بهمون سر بزن.

 از آغوشش جدا شدم و گفتم:

 حرفتون رو زمین نمی ذارم بابایی._

 پیشانی ام را بوسید و گفت:

 به امید خدا._

 رفت و گفت:نفر آخر، صادق بود. مرا در بغلش گ

 خیلی مردی آبجی کوچیکه._

 نخیر! من دخترم. نمی دونستم با ازدواج عقل آدم پایین میاد._

 ام را بوسید و گفت: خندید و مثل بابا پیشانی

 هر چند دلم رضای رفتنت نیست الدن. اما برو و سر بلندمون کن!_

و رهام لبخندی زدم و از همه شان با سختی جدا شدم. قرار بود با امیررضا 

بروم اما این جا نمی شد. قرارمان را درب خارجی فرودگاه به سمت هواپیما 

 گذاشتیم.

چمدان به دست بلیت مهر شده ام را تحویل گرفتم و با سختی حاصل از 

به  ،سنگینی چمدانم که از شیر مرغ تا جان آدمیزاد را درآن گذاشته بودم
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کشیدم بلکه او مرا می سمت هواپیما رفتم. انگار که چمدان را من نمی 

 کشید.

به سختی به درب ورود رفتم که دیدم چمدانم به سمت مخالف کشیده شد. 

 ترسیده خواستم داد بزنم که دیدم امیررضاست که چمدانم را گرفت و گفت:

 سالم الدن خانوم! عصربخیر._

 نفس راحتی کشیدم و گفتم:

 و بگو فکر کردم دزده!ر وای سالم آقا امیررضا. من_

 لبخندی زد و گفت:

 سنگینه. براتون میارم!_

خواستم چمدانم را بگیرم که جزئی دستم به دستش خورد. برقی از سرم رد 

 شد و دستم را عقب کشیدم.

 باتعجب گفت:

 خب میارم دیگه. چیزی شده؟_

 سرم را به نشانه منفی تکان دادم و گفتم:

 بریم! راستی رهام کجاست؟. خیلی ممنون. نه نه.._

 پرواز بعدی میاد. یه کاری براش پیش اومد.با _
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سرم را تکان دادم. سوار هواپیما شدیم. صندلی هایمان بغل هم بود. من، 

 بغل پنجره نشستم.

به بیرون نگاه کردم. غمگین بودم و غرق در افکاراتم. منی که یک سر 

جنبه بازی در آوردم چطور می انگشت امیررضا بهم خورده بود اینقدر بی

 م سکانس های عاشقانه را با او بازی کنم؟خواست

 بیرونیعنی انقدر بی جنبه بودم و خبر نداشتم؟ هواپیما بلند شد. من به 

خیره بودم. نمی دانم چقدر گذشته بود که دیدم امیررضا آب میوه را برایم 

 باز کرده و نی را آماده داخلش گذاشته تا آن را بخورم. جلویم گرفته بود.

 با صدای آرام گفتم: آن را گرفتم و

 وای ممنون. زحمت کشیدین!_

به سینی جلویم که پر از خوراکی نگاه کردم. کی این را جلویم گذاشته 

 بودند؟

مشغول خوردن آب میوه بودم که دیدم امیررضا نگاهی به ساعتش انداخت و 

 گفت:

نیم ساعت طول می کشه تا برسیم اصفهان. امیرمحمدی و خانومش -

 ست. خانومش هم گریمور و طراح صحنهمنتظرمان. 

 دست از خوردن کشیدم و گفتم:

 واقعا؟ یعنی انقدر زود می رسیم؟_
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 سرش را تکان داد و گفت:

آره. با هواپیما خیلی زود می رسیم. راستی! هر ماه یه سه چهار روزش رو _

ات! دیدم چطوری باهاشون  جور می کنم بری تهران دیدن خونواده

 .ردی خداحافظی میک

 برگشتم سمتش و گفتم:

 و؟ر واقعا؟ دیدین من_

سرش را تکان داد. هنوز به نیم رخش نگاه می کردم. اما برگشتم. اگر می 

نمی دانستم در چهره اش  فهمید همان طور به او زل زدم خیلی بد می شد.

چه بود که محوش می شدم. اما باید این حس را در خودم می کشتم. چه 

حتی یک نفر که او را  سر بازیگر برایم جذاب باشد؟دلیلی داشت چهره یک پ

شناخته بود و چند تا از فیلم هایش را دیده بود از او امضا گرفت و مرا که 

 دید گفت:

 همسرتونن؟_

 سرخ شده سرم را پایین انداختم که امیررضا با اخم گفت:

 خیر! از همکاران هستند._

می آمد که آن بیچاره را معنی اخمش را نفهمیدم. یعنی انقدر از من بدش 

 با اخم از خود دور کرده بود؟ کنجکاوی به جانم زد و پرسیدم:

 چرا اخم کردین؟_
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 به طرفم برگشت و گفت:

 کنه! کنجکاویحتی اگه واقعا همسر من بودین دلیلی نداشت این آقا _

 نگاهم را از چشم هایش گرفتم و گفتم:

 گین. درست می_

دی می شد که جرات حرف زدن با او را گاهی اوقات این مرد به قدری ج

دقیقه تمام شود و ما به  هم نداشتم. سر جایم سیخ نشسته بودم تا این سی

ام سر رفته بود و فقط می توانستم برای سرگرمی به  اصفهان برسیم. حوصله

پنجره زل بزنم. یادم افتاد آخرین بار که سوار هواپیما شدم با هلیا، خاله و 

ست بهار سال پیش بود. هنه به کیش رفته بودیم. یادم مامان یک سفر زنا

حدود دو یا سه ساعت در راه بودیم. اما آن قدر با هلیا گفته بودم و خنده 

 .اش چیزی به یاد ندارم بودم که از هواپیما و پنجره

را در هوای نیمه  فقط می توانم ابر ها ،اما حاال به لطف امیررضای اخمو

ال و هوا بودیم که ناگهان صدایی از بلندگوی تاریک ببینم. در همان ح

فرود اضطراری! فرود اضطراری! مسافران گرامی متاسفانه "هواپیما بلند شد: 

 "مرکزی شهر اراک می نشیند. هواپیما به علت نقص فنی در استان

با تعجب به اطرافم نگاه کردم. صدای مسافران و اعتراضشان بلند شد و 

دنشان از جا پریدند. به امیررضا نگاه کردم. دست مهمانداران برای ساکت کر

هایش را مشت کرده بود و حرص می خورد. تا به حال در این چند باری که 

 فتاده بود. امیررضا با اخم گفت:اسوار هواپیما شده بودم، این اتفاق نی
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اَکِ هی! یه چهل دقیقه مسیر رو مثل آدمیزاد نتونستن برسونن مارو. به _

 کار عقبه... اندازه کافی

 از اخمش می ترسیدم. به او گفتم:

 شه؟ حاال چی می_

 برگشت سمت من و گفت:

شه؟ باید چند ساعت تو اراک عالف بمونیم. شاید هم باید با  چی می_

 و به اصفهان برسونیم!ر ماشین و اتوبوس خودمون

به من چه مربوط؟ مگر من گفتم در اراک بنشیند؟ چرا به من اخم می 

 کرد!؟

پچ هایشان از  هواپیما روی زمین نشست. همه مسافران با اعتراض و پچ

 هواپیما خارج شدند. امیررضا چمدانش را به سمت من دراز کرد و گفت:

 بیا! این چمدون منه. سبک تره! مال تو رو من میارم._

چمدانم را به دستش دادم و چمدانش را که نصف وزن چمدان من را هم 

 نداشت گرفتم.

 پیما پایین آمدیم. به فرودگاه که رسیدیم به من گفت:از هوا

شه بریم  مواظب چمدون ها باش الدن. من برم بپرسم چطوری می_

 اصفهان!
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به اسم کوچک صدایم زده بود! اب دهانم را قورت دادم. سرم را تکان دادم. 

 هر دو چمدان را جلویم پایم گذاشت و رفت تا بپرسد.

ه حال اراک نیامده بودم. فرودگاهش مثل مهرآباد به فرودگاه نگاه کردم. تا ب

آلود  پر امکانات نبود اما نسبتا بزرگ بود. کمی بعد امیررضا با صورت اخم

 برگشت. خداوندا به خیر کن.

 چمدان مرا برداشت و گفت:

گه تا پس فردا برای اصفهان پرواز ندارن. خدا  عجب بساطی شده. می_

 لعنتشون نکنه.

د تا پس فردا همین جا مستقر می شدیم؟ اصال مگر می ترسیدم. حاال بای

 شد!؟

 با صدای امیررضا به خودم آمدم:

م گیر کرده با قطار ه پاشو بریم راه آهن! با قطار می ریم اصفهان. رهام_

 میاد.

حبس شده ام را بیرون دادم و با یک آژانس به راه آهن اراک رفتیم.  نفس

را شکر بلیت گیرمان آمد و تا یک  در راه کلی آن شهر را دید زدم. خدا

ساعت دیگر حرکت داشتیم. روی صندلی ها نشسته بودیم. گوشی ام زنگ 

 خورد.

 پاسخ دادم:
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 سالم مامان خوبی؟_

 سالم مامان جان رسیدی به امید خدا؟_

گوشی را روی بلندگو گذاشتم تا امیررضا بشنود. با ترس به او اشاره کردم 

 کرد که بگویم رسیده ام.که چه بگویم. با سر تایید 

 بله مامان. شما خوبین بابا صادق همه خوبن؟_

 آره مامان جان تو چی کار می کنی؟_

 نمی توانستم بیشتر از این حرف بزنم. به دروغ گفتم:

 مامان دارن صدام می زنن! بعدا بهتون زنگ می زنم. خداحافظ._

 شم موفق باشی خداحافظ. اِ! باشه مادر مزاحمت نمی_

 را قطع کردم. امیررضا بلند شد و گفت: گوشی

 می خوام برم این بوفه ای که اینجاست. چی می خوای برات بگیرم؟_

 فقط آب. ممنون!_

سرش را تکان داد و رفت. به رفتنش نگاه کردم. تنها چند دیدار داشتیم و 

اینقدر با هم صمیمی شده بودیم. یعنی صمیمی شدن با دخترها برای او به 

بود؟ اما من دیدم به هر کسی محل نمی دهد چه برسد هم  همین سادگی

 کالم شود.

باید قبول می کردم. او قرار بود با من همبازی شود. روزانه چندین ساعت 

تاپم را از چمدانم در  می خواستم لپ باید با همدیگر مالقات می داشتیم.



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 200

انبوه  تاپم میان اما نمی شد. لپ ،بیاورم و به اینترنت راه آهن وصل شوم

لباس و وسایلم بود. امیررضا گفته بود هر چه را که می شود دوباره از 

. اینجا هر چیزی یافت می شود. اما کو ماصفهان خرید همراه خود نیاور

 گوش شنوا؟

امیررضا برگشت. البته با یک کیسه پر از خوراکی! با تعجب نگاهش کردم. 

 خوراکی خریده بود؟ من فقط یک بطری آب طلب کرده بودم. حال این همه

 کنارم نشست و شیر و کیک را به دستم داد:

 بیا بخور خدا نکرده ضعف می کنی._

 خواستم اعتراض کنم که با اخم گفت:

 باز می خوای تعارف کنی؟_

 سرم را به نشانه منفی تکان دادم که گفت:

 اصال تعارف کردن نداره. تا اونجا ضعف می کنی معلوم نیست کی برسیم._

 امیررضا زنگ خورد.تلفن 

 اوه. بهنامه!_

 پاسخ داد:

 سالم بهنام جان خوبی؟_

 نه بابا خاک تو سرش فرود اضطراری کرد._



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 201

نگران نباش با خانوم فرهمند تو راه آهن اراکیم. از اراک به اصفهان پرواز _

 نداشت. می خوایم با قطار بیایم.

می رسه. اطالع د اون خیلی دیرتر آ رهام جعفری هم گیر کرد با قطار می_

 ندارم راه افتاده یا نه.

 خداحافظ.... دم  باشه نزدیک شدیم خبر می_

بهنام همان امیرمحمدی بود. شیر و کیک را که خوردم پالستیکشان را در 

 سطل آشغالی که همان حوالی بود انداختم و گفتم:

 مرسی ممنونم._

 کنم. خواهش می_

دیگر هم در آن هست.  پالستیک را باز کردم که دیدم یک شیر و یک

 پرسیدم:

 می خواین براتون باز کنم؟_

 با لبخند دستی به چشم هایش کشید و به پشت صندلی خم شد و گفت:

 خیلی خوابم میاد! لطف می کنی..._

 خندیدم و گفتم:

 چرا خوابتون میاد مگه نخوابیدین؟_

م نخوابیدم. خیلی درگیر بودم. راستی ه سر جمع دیشب  چهار ساعت_

 م نامه رو که آوردی؟فیل
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 را برایش باز کردم. و شیر کیک ،سرم را تکان دادم و

از دستم گرفت و مشغول شد. چشم هایش مدام روی هم می رفت و بر می 

گشت. نه! واقعا خوابش می آمد. وقتی از پشت بلندگو حرکت را اعالم کردند 

 با عجله بلند شدیم و به سمت قطار حرکت کردیم.

رسیدیم، خالی بود. هوفی کشیدم و رو به روی امیررضا نشستم. به واگن که 

 گفت:

 من می خوابم. رسیدیم بیدارم کن!_

 خواست کاپشنش را در بیاورد که زیر سرش بگذارد که بلند گفتم: نه!

 با تعجب نگاهم کرد که گفتم:

 نشه؟سردتون _

 گفت:لبخند جذابی زد و 

 نه بخاری ها روشنه-

 اشت و خوابید.زیر سرش گذکاپشنش را 

باز به پنجره خیره شدم. گذشتیم و گذشتیم. فقط یک ایستگاه مانده بود. 

 صدایش زدم:

 آقا امیررضا؟ فقط یک ایستگاه مونده!_

بیدار نشد. دوباره صدایش زدم اما پاسخی نداد. ترسیدم جا بمانیم. باالی 

 سرش رفتم و صدایش زدم.
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 ناچار شانه اش را تکان دادم که گفت:

 رو خدا فقط پنج دقیقه دیگه.تو _

 د اما االن می رسیم جا می مونیم ها!آ می دونم خوابتون می_

 چشم های قرمزش را باز کرد. خوب بود یک ساعت و خرده ای خوابیده بود.

به اصفهان رسیدیم.  دستی به چشم هایش کشید و خود را جمع و جور کرد.

رساندیم. ساعت هشت و سی از قطار خارج شدیم و خود را به راه آهن 

 دقیقه شب بود. امیررضا به طرفی اشاره کرد و گفت:

 اِ بهنام و خانومش.-

به آن جایی که گفت نگاه کردم. امیرمحمدی و زنی نسبتا محجبه البته 

سالم علیک امیرمحمدی و امیررضا بلند  بدون چادر به سمت ما می آمدند.

 شد. زن به طرف من آمد و با لبخند گفت:

 سالم عزیزم. الدن خانوم شمایین؟_

 لبخند زدم و گفتم:

 بله. خوشبختم. !سالم_

 امیرمحمدی هم به من سالم کرد. زنش ادامه داد:

 ام. منم معصومه_

 امیرمحمدی ما را هدایت کرد و گفت:
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چه با مشقت رسیدین. خوش اومدین واحد ها آماده ان. رهام هم که بهش _

 یکه.زنگ زدم گفت قم رو رد کرده نزد

از راه آهن خارج شدیم و سوار ماشین امیرمحمدی شدیم. من و معصومه 

عقب، امیررضا و خودش جلو. ظاهرا آن ها با ماشین و یک وانت آمده بودند 

 و وسایل زیادی آورده بودند. زندگی متاهلی است دیگر!

یادم آمد امیررضا گفته بود معصومه هم گریم می کند و هم طراح صحنه 

به این زن معصوم و سر به زیر که فقط به شوهرش نگاه می کند  است. اصال

بعید بود طراح صحنه باشد! اما غیر ممکن وجود ندارد. خیلی دوست داشتم 

کار او را ببینم. در راه امیررضا و امیرمحمدی از هر دری حرف می زدند. 

حوصله من هم سر رفته بود و دوست داشتم سر صحبت را با معصومه باز 

 به او گفتم: کنم.

 عذر می خوام می پرسم ها! شما چند سالتونه؟_

 لبخند عمیقی زد و گفت:

 من؟ بیست و نه سالمه._

 نگاه پر تردیدی به امیرمحمدی انداختم و گفتم:

 ببخشید زیاد فضولی می کنم. آقا بهنام چند سالشونه؟_

 همان طور لبخند می زد. انگار برایش مهم نبود این سوال ها!

 چهار سالشه.سی و _
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اوه. به او نمی آمد سنش کم باشد. مرد پخته و جا افتاده ای به نظر می 

 رسید.

 معصومه پرسید:

 شما چند سالته عزیزم؟_

 من فکر کنم کوچیک جمع باشم. بیست و چهار!_

 خندید و گفت:

 نه بابا کوچیک چیه؟ شک نکن بچه زیر ده سال هم تو کار هست._

 فتم:ابروهایم را باال بردم و گ

 واقعا؟ تو فیلم نامه ندیدم ها._

 و تجربه ثابت می کنه.ر مطمئن باش! این_

زن ریز نقش اما زیبایی بود. خیلی دوست داشتم بدانم چه طوری با 

 امیرمحمدی آشنا شده است.

 با آقا بهنام چطوری آشنا شدین؟_

 لبخندی زد و چشم هایش را باز و بسته کرد:

گم. فعال این آقایون  رسیم حتما بهت میاش مفصله! االن می  قضیه_

 گیم. سکوت کردن ببینن ما چی داریم می
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به جلو نگاه کردم. تا دیدند که نگاهشان می کنیم نگاهشان را به سمت 

دیگری سوق دادند. من و معصومه ریزریز خندیدیم. از خیابان های زیبای 

مای سفید اصفهان و میدان نقش جهان که گذشتیم، به یک آپارتمان با ن

 رنگ رسیدیم. امیرمحمدی ماشین را پارک کرد و گفت:

 پیاده شین بچه ها. خونه موقتیتون اینجاست!_

 همگی از ماشین پیاده شدیم. معصومه گفت:

با اجازتون ما واحدمون رو انتخاب کردیم. بهنام گفت بهتره ما طبقه اول _

های صدا بردار که از باشیم. اما واحد بغلی ما خالی نیست و دو سه تا از بچه 

 تبریز اومدن مستقر شدن. بهتر بود آقا امیررضا هم پایین باشه.

امیرمحمدی کلید انداخت و داخل شدیم. به طبقه اول که رسیدیم 

 امیرمحمدی به معصومه گفت:

 اگه دوست داری برو تو خونه من واحد ها رو به بچه ها نشون بدم._

 زد: معصومه باشه ای گفت و رو به من چشمک

 برو خستگی در کن حاال با هم حرف می زنیم._

پس از روبوسی و خداحافظی با امیررضا و امیرمحمدی به طبقه باال رفتیم. 

 جلوی هر دو در کفش بود.

ای بابا اینم که پر شد. می مونه چهار تا واحد باال که آخرین طبقه رو رهام _

 رزرو کرد.
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 و بعد خندید.

 ت کفش زنانه جلوی در بود.به طبقه بعدی رفتیم. یک جف

 امیرمحمدی گفت:

خب الدن خانوم. خانوم لیال احمدی اینجا مستقر شدن شما هم باید _

مدتی باهاشون همخونه بشین. امیررضا خان شما هم بیا واحد بغل هر چی 

پایین تر باشی بهتره. امیررضا سرش را تکان داد. امیرمحمدی کلید را به 

 دست امیررضا داد و گفت:

 بفرمایید._

 اشاره ای به من کرد و گفت:

 شما هم که زنگ بزنید. خب بچه ها کاری ندارین؟_

 .ممنونمن و امیررضا همزمان گفتیم: نه 

 سرش را تکان داد و از پله ها پایین رفت. امیررضا به من گفت:

برو تو فعال تا ببینم برای شام چی کار کنیم. احتماال بهنام زنگ می زنه _

 بیارن.برامون 

 سرم را تکان دادم و زنگ زدم.

بی نهایت مشتاق بودم همخانه ام را ببینم. چمدانم در دست راستم و کیفم 

در دست چپم بود. امیررضا داخل خانه اش شده بود. خیلی دوست داشتم 

 بدانم چرا او همخانه ندارد و تنهاست؟ پارتی بازیست؟
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 در باز شد و مرا از افکارم در آورد:

 دن بهرامی!وای ال_

در کسری از ثانیه توسط شخصی بغل شدم. با تعجب خودم را جدا کردم. 

با تاپ و  برنز دختری با چشم های سبز، موهای طالیی رنگ و پوست

 شلوارک جلویم ایستاده بود. لیال این بود؟

 دستم را گرفت و در خانه انداخت. با خنده گفت:

 سالم لیال احمدی هستم در نقش خواهر شما!_

با تعجب دستم را در دستی که حال به سویم دراز کرده بود گذاشتم و آب 

 دهانم را قورت دادم.

 سالم! ..س._

 همانطور که چمدانم را به سمت اتاقی می برد گفت:

و نشناسی ولی این تاتر جدیدت که سه ر تو ستاره تاتری! شاید تو من_

 قسمت بود رو ده دفعه دیدم.

هر کس مرا می دید می گفت ستاره و از این  یعنی آنقدر معروف بودم که

 حرف ها؟

ندازم. یک اتاق، آشپزخانه اپن و دست یاتازه وقت کرده بودم نگاهی به خانه ب

شویی و حمام! همین... هال هم خیلی بزرگ نبود. فکر کنم سر جمع متراژ 
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خانه شصت متر هم نبود. به هم خانه  شیطانم که حاال از اتاق بیرون می 

 اه کردم.آمد نگ

وای دختر همین طور می خوای دم در وایسی؟ بیا تو غریبی نکن خونه _

 خودته به خدا.

لبخندی زدم و به سمت مبلی رفتم. خودم را روی مبل انداختم که بغلم 

 نشست:

 آخ که چقدر دوست داشتم از نزدیک ببینمت دختر._

 دستم را در دستانش گرفت و گفت:

 خیلی مهربونی!_

 م:خندیدم و گفت

 با یه سالم فهمیدی؟_

شی برام.  اِ اذیت نکن دیگه مشخصه. من که می دونم یه دوست خوب می_

 من رو هم از این غریبی در میاری.

 وای خدا! این دختر بمب انرژی مثبت بود. خندیدم و گفتم:

 خیلی باحالی. تو واقعا بازیگری؟_

 دستش به سمت شالم رفت و گفت:
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و چه به ر هم حجاب داری؟ واال نه من این چیه بکن نکنه تو خونه_

دم البته  بازیگری. اولین کارمه. حاال دعا کن بگیره کل شهر رو شیرینی می

 اگه پولم قد بده!

 با صدای بلند خندیدم. :

 خب تعریف کن چی شد این جا اومدی؟_

خوب کجا بودیم؟ ببینم تو گشنت نیست اینجا نشستیم به وراجی؟ من که _

 بهمون غذا ندن؟ خیلی گشنمه نکنه

 وای نه بابا دیوونه چرا ندن؟ دختر تو چرا اینقدر باحال و شیطونی؟_

 با عشوه چشم هایش را باز و بسته کرد و گفت:

گی؟ شیطونی و باحالی از خودتونه. حاال تو چرا یخت  جون ما راست می_

 شه؟ آب نمی

 با لبخند گفتم:

لیال بانو. چند سالته؟ من؟ من که یخم باز شده. خب یکم از خودت بگو _

 راستی داشتی می گفتی...

 لیال با آب و تاب گفت:

من بیست و دو سالمه دانشجوی تاتر. واال یه طرح برامون گذاشتن برای _

تست همین بازی. منم رفتم ثبت نام کردم باالخره تیری در تاریکی بود 
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دا ا جدی نگرفتن. از سی و هشت نفر تست گرفتن که کار خه دیگه. خیلی

 ما قبول شدیم. همین جعفری اومد دانشگاهمون تست گرفت.

 کمی به مغزم فشار آوردم و گفتم: رهام؟

آره همون! تست رو دادم و قبول شدم خدا رو شکر! وای دختر تو معرکه _

رو جوری بازی کردی من یکی رسما  "پاییز عاشقان"ای. این آخرین تاترت 

 قلبم می اومد تو دهنم!

 زارمین بار از دست این دختر خندیدم. ادامه داد:خندیدم. برای ه

من صبح رسیدم پشت در موندم. اصال مدیونی فکر کنی خیلی هول هستم _

برای کار. هیچی دیگه یک ساعتی پشت در موندم. ظهر شد اصال. تقریبا 

همون موقع ها بود که آقا بهنام و معصومه جون اومدن. معصومه خیلی زن 

 مهربون و نازیه!

 را به نشانه تایید تکان دادم که ادامه داد:سرم 

خالصه رفتم واحدشون. معصومه جون یک املتی پخته بود چه املتی! _

 جات خالی.

 از جا بلند شدم و به اتاق رفتم:

 چه طوری با یه اتاق سر کنیم؟_

یچ تخت خوابی وجود نداشت. آهم هوارد اتاق شدم. حدودا شانزده متر بود. 

 ین مدت طوالنی باید بدون تخت سر می کردم؟در آمد. یعنی در ا
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 لیال پشت سر من وارد شد و گفت:

تخت موجود نیست اما بالشت، تشک و پتوی تمیز چندتایی توی کمد _

 دیواری گذاشتن.

 در اتاق چیزی جز یک کمد و یک میز تحریر و یک مبل راحتی نبود. گفتم:

 ای بابا اینجا هم که چیزی نداره._

ز کردم. لیال لباس هایش را یک طرف کمد گذاشته بود و کمد لباس را با

طرف دیگر خالی بود. چمدانم را باز کردم و وسایلم را در آوردم. لباس هایم 

 را درون کمد قرار دادم و از لیال پرسیدم:

 تو یخچال چیزی نیست؟_

 لیال سرش را به نشانه منفی تکان داد و گفت:

 یم.نه آقا بهنام گفت براتون پر می کن_

 با هم روی یک مبل نشستیم. با کنجکاوی پرسیدم:

 راستی تو از زندگیت و خانواده ات چیزی نگفتی._

حس کردم غم کم رنگی در چشم هایش نشست. اما زود محو شد و جایش 

 را به نیشخندی داد:

اول تو بگو. چطوری برای فیلم انتخابت کردن؟ هرچند می دونم تو انقدر _

 ننت. راه ارتباطیت چی بود؟خوبی که رو هوا می ز
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تصمیم نگرفته بودم اگر از من پرسیدند چه بگویم. سوالش غیر منتظره بود 

باید چه می گفتم؟ به لیال اعتماد می کردم؟ مهری که از این دختر به دلم 

نشسته بود مانند دوستی های چندین و چند ساله بود. سکوتم را که دید 

 پرسید:

ته حق هم داری یک ساعت هم نیست با هم آشنا نکنه هنوز غریبه ام؟ الب_

 شدیم.

 حس کردم ناراحت شده است. عجب کاری کردم. بازویش را گرفتم و گفتم:

وای دختر نگو! خستگی این همه راه رو از تنم در آوردی. خیلی باحالی! _

 چرا فکر می کنی خودم رو می گیرم و نمی خوام باهات دوست بشم؟

مشغول گفتن شدم. از اول عشق هلیا و صادق تا قرار نفس عمیقی کشیدم و 

اول با امیررضا و... به نصفه حرف هایم که رسیدم زنگ واحد خورد. لیال 

هنوز منگ بود و انگار صدای زنگ را نشنیده بود. به طرف درب رفتم و آن 

 را باز کردم.

 اصال هم حواسم به حجابم نبود. امیررضا پشت در بود. با لبخند گفتم:

 سالم خوبین؟ خستگیتون در رفت؟_

در دستش چند پالستیک بود. اما چیزی نمی گفت و فقط به من خیره شده 

 بود. دستم را جلوی چشمش تکان دادم و گفتم:

 الـــو! صدا هست؟_
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 به خود آمد و اخم واضحی کرد:

هوله.  م یکم میوه و هلهه م غذا. براتون جوجه خریدم اینه سالم این_

 خداحافظ!

اش  از آن که به خود بیایم پالستیک ها را جلویم گذاشت، وارد خانه قبل

ها را برداشتم، به  شد و محکم در را بست. چرا این رفتار را کرد؟ پالستیک

 خانه رفتم و در را بستم. لیال با دهان باز نگاهم کرد و گفت:

 با این وضعیت رفتی جلوی فرهمند؟_

بافته روی لوارم تنم بود و تنها موهایم به ظاهرم نگاه کردم. هنوز مانتو و ش

 رها شده بود. مشکل کجا بود؟ به سمت لیال برگشتم و گفتم: شانه ام

 ی ما این طوری گشتن خیلی عادیه لیال! خب تو خانواده_

 بلند شد و ضربه ای به سرم زد:

 خب خنگول تو خانواده  شما مده شاید اون این چیز ها براش مد نیست!_

رهمند فکر کردم. خب معلوم بود که در خانواده شان مد علی ف به حاج

نیست! اما مگر می شد امیررضا با توجه به موقعیت شغلی و زندگی اش تا به 

 حال یک دختر با مو های باز ندیده باشد که همچین رفتار عصبانی بکند؟

بیخیال ماجرا شدم و بقیه قضیه را برای لیال تعریف کردم. او همان طور با 

 باز و چشم های گشاد نگاهم می کرد. دهان

 اما بین خودمون بمونه تمام! این بود سر نوشت من._
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 لیال دستش را از جلوی دهانش برداشت و گفت:

 چه سرنوشت پر پیچ و خمی! وای خدا باید ازش یه سریال بسازن.حتما! _

 هر دو زیر خنده زدیم. مانتویم را در آوردم:

خودمون هم نمی تونیم آزاد باشیم. آخه اینقدر ببین تو رو به خدا تو خونه _

 بی جنبه بازی؟

 لیال چشم هایش را ریز کرد و گفت:

 نه خــانوم! ایشون ظاهرا خیلی هم با جنبه هستن اما..._

 هر چه منتظر ماندم بقیه اش را بگوید حرفی نزد.

واال چنان اخمی کرد که گفتم البد بابامه در نقش امیررضا اومده تذکر _

 .بده

 خنده ای کرد و به سمت پالستیک ها رفت:

 به غذا! به_

هر دو به سمت غذا حمله ور شدیم و به سرعت ته آن را در آوردیم. بعد از 

امیرمحمدی  غذا آشپزخانه هم سرک کشیدیم اما وسیله آنچنانی درش نبود.

حق داشت یک وانت بیاورد. یادم افتاد قرار بود سرگذشت خواستگاری را از 

 بپرسم. فردا حتما این کار را می کردم. پهلوی لیال نشستم. معصومه

 ببینم تو انگار نمی خوای چیزی از خودت بگی ها._

 سرش را پایین انداخت و گفت:
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 چی بگم آخه! گفتن نداره._

 اِ چطور مال من گفتن داشت مال تو نداره؟_

 آهی کشید و گفت:

 نمی دونم از چی ماجرا بگم._

 با خنده گفتم:

چه آه و ناله ای می کنی لیال! خب از بدو تولد تعریف کن ببینیم چه  اووه_

 خبر بوده؟

 خندی زد و شروع کرد:تلخ

شه. یعنی زمان قبل از تولد من! بابام  قضیه از خیلی وقت پیش شروع می_

 تو یه خانواده ثروتمند بزرگ شده بود و مامانم سطح پایین و فقیر! بابام پاش

خوام. پدربزرگم اصال  گه اِال و باِل لعیا رو می و میو تو یک کفش می کنه ر

گه اون در حد تو نیست. باید یک نفر در شان خانواده  قبول نمی کنه و می

ندازنش بیرون. بابام هم با ا از خونه می و  کنه ما پیدا کنی. بابام توجه نمی

ای که از خودش داشته و یک مقدار پول به خواستگاری  یه ماشین، خونه

 کنن. ها هم قبول می ره اون مانم میما

 آهی کشید و ادامه داد:

دونم کی رو مقصر بدونم. بابام رو که به خواستگاری مامانم رفت یا  نمی_

شه و رو پای  مامانم که پاسخ مثبت داد. خالصه! بابام از خانواده طرد می
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 زنن و بعد از تولد من به خودش می ایسته. اما وسط کار دایی هام جا می

کل با ما قطع رابطه می کنن. پدربزرگ مادریم هم که فوت شده بود. بابا و 

مامانم یه جا می خوان برن، سفر، اما من رو نمی برن! ماشینشون تصادف 

گیره. مامان و بابام هر دوشون  شه و آتیش می می کنه و از دره پرت می

م ه ااما خال می میرن. دایی هام بعد از فوت خانواده ام من رو قبول نکردن.

و برد تو خونشون. اون موقع شیش سالم بود. اما بیشتر از یک ماه نگه ر من

م به شدت از من بدش می اومد و نمی دونم ه اام نداشتن چون شوهر خال

چرا! عموی بزرگم با هزارتا منت من رو برد خونشون. دو تا پسر بزرگ داره 

 دن، پول می ذا میکه اصال پیششون احساس راحتی نمی کنم. با منت غ

یدن! واقعا عذاب می کشم. وقتی که اومدم اینجا  دن، شهریه دانشگاهم رو م

در حال بال در آوردن بودم. خیلی خوشحالم که حاال حاال ها قرار نیست زیر 

یک پیامک هم به من ندادن که ببینن  مدِینشون باشم. از صبح که رسید

 مرده رسیدم یا زنده.

و دیگر چیزی نگفت. اشک هایم را پاک کردم. باورم  سرش را پایین انداخت

نمی شد این دختر شر و شیطان همچین غم هایی داشته باشد. غمگین 

 لبخند زد و رو به من گفت:

 ببخشید. نمی خواستم به گریه بندازمت!_

 دستم را دور گردنش انداختم و گفتم:

. خیلی این چه حرفیه دختر؟ خدا پدر و مادر مهربونت رو رحمت کنه_

 صحبتی مثل تو دارم لیال. خوبه که هم خونه و هم
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 لبخندی زد و گفت:

م تنها بمونم. نمی ه همش می ترسیدم نکنه الدن به من اعتنایی نکنه من_

 دونستم اینقدر گرم و مهربونی.

 لبخند زدم و گفتم:

 و. این فیلم بهونه دوستی ما شد.ر ات مهربون می بینه منه چشم_

 خندید و گفت:

خدا ما رو سر راه هم قرار داد ها. اگر بهنام خان خیلی پولدار بود و یه برج _

 دیدیم. و نمیر اجاره می کرد دیگه هم

 هر دو با هم خندیدیم. خوب است که زود غم هایش را فراموش می کند.

ام زنگ خورد.  کمی تلوزیون دیدیم و به اتاق رفتیم تا بخوابیم. گوشی

بابا بود! با استرس جواب دادم. نمی دانم چرا  شیرجه ای بر رویش رفتم.

 حس می کردم دِینی گردن بابا دارم.

 جانم بابا؟_

 جونت بی بال دخترم سالم. چه خبر خوبی؟_

سالم بله همه چیز مرتبه شما خوبی؟ االن دارم توی خونه استراحت می _

 کنم.

 شه؟ به سالمتی. کِی فیلم برداریتون شروع می _

 شه. شه کار ها هم درست می بابا جان فردا اعالم می دونم حقیقتش نمی_
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خوب. مامان و صادق سالم می رسونن بابا جان. در اطالعم بذار.  خیلی_

 کاری نداری؟

 نه خداحافظ._

 خداحافظ!_

گوشی را قطع کردم و نفس عمیق پر صدایی کشیدم. لیال با خنده رو به من 

 گفت:

 چه پر اضطراب!_

 کنه درجا. چیه دیگه. آدم سکته میخودت می دونی دلیلش _

 رخت خواب را پهن کردیم. موهایم را باز کردم و دراز کشیدم:

 آخیش. چقدر خسته ام! یعنی جا دارم تا ظهر بخوابم._

 هر دو خندیدیم. لیال پرسید:

 نظرت راجع به اسم فیلم چیه؟ !راستی الدن_

 نفس عمیقی کشیدم و گفتم:

رو تجربه نکردم بدونم گنج هست یا نه. اما نمی دونم. من تا به حال عشق _

 ظاهرا فیلم نامه نویس تجربه کرده.

نمی دونم. اما فیلم نامه نویسش از اون حرفه ای هاست که برای سریال _

 های تلوزیونی فیلمنامه می نویسه و قلمش هم خیلی قویه.
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 دماغم را چین دادم و گفتم:

 آخه اسم یه جوریه. خیلی اجتماعی نیست!_

 طرفم برگشت و دستش را پایه ی سرش قرار داد: به

 چطور؟ قشنگه که!_

نه اینکه قشنگ نباشه ها بد نیست اما به فیلمنامه اش نمیاد. اجتماعی _

 شه که بخواد گنج منج باشه. نیست. عشق تو این دوره زمونه پیدا نمی

 لیال شانه اش را باال انداخت و گفت:

 شه. و توک. خیلی کم پیدا می چرا نشه؟ عشق پاک هست اما خوب تک_

 پوزخند زدم و گفتم:

به هر حال نباید گول هر کسی رو خورد. به بهونه عشق میان جلو اما _

 ده. حرف هاشون بوی کشک و ماست موسیر می

 لیال قهقهه ای زد و گفت:

 وای دیوونه خدا نکشدت! ماست موسیر رو خیلی خوب اومدی._

 واال._

د و روی هم افتاد. زمزمه های پایانی لیال را هایم گرم ش رفته چشم رفته

 نشنیدم.
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صبح صدای زنگ گوشی ام بلند شد. خیلی خوابم می آمد. لیال هم که 

 ظاهرا بد خواب شده بود داد زد:

 تو روح پر فتوح موبایلت الدن!_

رد تماس دادم. مهم نبود کیست و چه کاری دارد. من خوابم می آمد! کمی 

من این بار گوشی ام را خاموش کردم. نمی دانم چقدر بعد دوباره زنگ زد و 

دیگر طول کشید که محکم در خانه زده شد. با اخم از اتاق خارج شدم و با 

همان حال زار و نزار خواب در را باز کردم. باز امیررضا پشت در بود که 

 دوباره اخم کرده بود و سرش را پایین انداخته بود.

 سالم._

ابم است. به سیم آخر زدم و فاصله  بینمان را طی فهمیدم باز موضوع حج

 کردم:

 علیک سالم!_

خود را عقب کشید. حاالتم دست خودم نبود. می خواستم بدانم دقیقا 

 مشکلش با موهای من چیست؟ زشت است؟ بد رنگ است؟ بد حالت است؟

هیچی. زنگ زدم ظاهرا دو تای شما خواب بودین. خواستم بگم قراره اولین _

 شه تا دو ساعت دیگه. به صرف ناهار!باری ما تو خونه  من برگذار جلسه ک

 ابرو هایم را باال انداختم و گفتم:

 دو ساعت دیگه به صرف ناهار؟ کله سحری؟_
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 سرش را پایین تر انداخت و گفت:

 ساعت دوازدهه. اما خب حق هم داری خسته ای. من برم خداحافظ_

 رد و در خانه اش را بست.و باز هم مرا میان انبوه سواالت رها ک

 با حالت سردر گم در را بستم و به اتاق رفتم. لیال را صدا زدم و گفتم:

 ست! پاشو لیال جان. دو ساعت دیگه جلسه_

 سرش را در بالشت فرو برد و گفت:

 فیلم. یجلسه چیه من خوابم میاد گور بابا_

به  خندیدم. بگذار یک ساعت دیگر بخوابد. به طرف دستشویی رفتم و

 ظاهرم نگاه کردم. چشم های پف کرده و موهای بهم ریخته.

دست و صورتم را شستم. از دستشویی بیرون آمدم و به آشپزخانه رفتم تا 

چیزی بخورم. اما وقتی یادم آمد چیزی برای خوردن صبحانه نیست، آه از 

نهادم بلند شد. اصال حوصله شال و کاله کردن و بیرون رفتن در شهر غریب 

نداشتم. به اتاق برگشتم. نگاهم به لیال افتاد که چطور غرق در خواب، را 

موهای پریشانش اطرافش ریخته و خود را میان پتو قایم کرده است. نگاهم 

را با خنده از او گرفتم و حاضر شدم و پس از برداشتن کیف پولم از خانه 

بیرون می رود. بیرون آمدم. در راه پله پسر جوان و نا آشنایی را دیدم که به 

 با دیدن من چشم هایش را ریز کرد و گفت:

 الدن بهرامی! درسته؟ سالم..._
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 سرم را به نشانه بله تکان دادم و گفتم:

 سالم درسته خودم هستم. شما؟_

 دستش را جلو آورد و گفت:

 من رهام جعفری هستم دستیار امیررضا. با پدرتون صحبت کردم._

 در دست هایش گذاشتم.با تردید دستم را جلو بردم و 

 خوشبختم._

 جایی تشریف می بردید؟_

 نگاهم را به زمین دوختم و گفتم:

 راستش می خواستم نون و کمی خوراکی برای صبحانه بگیرم._

رم باز من اینجا هارو بیشتر  ای بابا تو این شهر غریب. خوب خودم می_

این جور چیزها بلدم زیاد اومدم. شما برید خودم براتون می خرم. پنیر و 

 دیگه؟

من که از خدایم بود برود و بخرد اما من نروم. ولی برای تعارف هم که شده 

 گفتم:

 شم. رم مزاحم شما نمی وای نه اصال. خودم می_

 خداحافظ! ...زحمتی نیست اصال_

 از در خارج شد و من به طرف راه پله رفتم که در دقیقه نود پرسید:
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 هستن دیگه؟ خوبن!؟راستی خانوم احمدی با شما _

سرم را با لبخندی که از آخرین تصویر لیال سر چشمه می گرفت تکان دادم. 

می آمد و این  دستشوییاو رفت و من به خانه بازگشتم. صدای شیر آب از 

 نشان می داد لیال بیدار شده است.

 به اتاق رفتم و لباس هایم را در آوردم. لیال با صورت خیس وارد شد و گفت:

 سالم سحر خیز خوبی؟ کجا بودی؟اِ _

 خندیدم:

علیک سالم. خواستم برم خرید که این جعفری رو پایین دیدم با کلی _

م که از خداخواسته سریع قبول ه تعارف گفت خودم می خرم براتون من

 کردم.

 سرش را به نشانه تاسف تکان داد و گفت:

 نچ نچ پسر مردم رو به کار انداختی. دیگه چی گفت؟_

 و هم پرسید.از ت_

 مکث گفت: لیال سریع و بی

 واقعا؟ چی پرسید؟_

 هیچی بابا احوالت رو!_
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ی گفت. همراه لیال رخت خواب را "آهان"سرش را به نشانه تفکر تکان و 

جمع کردیم و پس از عالمت گذاری هر کدام را جای خود در کمد گذاشتیم 

 تا قاطی نشود.

بود. من و لیال هر دو به کمی بعد صدای زنگ بلند شد. رهام پشت در 

دالیلی حجاب کردیم و پشت در حاضر شدیم. رهام با دیدن ما لبخندی زد 

و پالستیک را به دست من داد و با لیال سالم علیک کرد. لیال سرخ شده بود 

و مدام سرش را پایین می انداخت. دختر خجالتی! از رهام خداحافظی 

رهام گرفته بود به سمت آشپزخانه  کردیم و در را بستیم. لیال که نان را از

 رفت و صندلی ها را جلوی اپن ترتیب داد:

 موافقی؟ !هووم پسر خوبیه_

 شالم را برداشتم و به نزدیک ترین مبل پرتاب کردم:

 مبارک مامان و باباش! عادیه دیگه. وظیفشه!_

 به سمت لیال رفتم و پالستیک را روی اپن گذاشتم که گفت:

ه اش نیست! مثل قاطر به حرفت اهمیت نمی داد و می وا معلومه که وظیف_

 رفت خوب بود؟

 با چشم های گشاد قهقهه زدم و گفتم:

 قاطـــر؟ وای خدا!_

 به سمت کتری رفت و آن را پر آب کرد:
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 حاال هر چی! تو پالستیک ببین چای کیسه ای گرفته؟_

 گفتم:پالستیک خرید را جست و جو کردم و با دیدن جعبه چای کیسه ای 

 ...!چای کیسه ای گلستانم چه ه اووه آره خریده اون_

 آمد و جعبه را گرفت و مشغول ریختن چای شد. نشستم:

ساعت دیگه یه جلسه می خوان برگذار کنن ها. تو خونه ی یه راستی لیال -

غلط نکنم اون سه چهارتا بازیگر اصفهانی هم  .این فرهمنده. اولین جلسست

 میان.

 ظریف و دقیق مشغول شکر ریختن بود گفت:لیال که خیلی 

 اِ؟ فرهمند همین بغله نه!؟_

آره بابا مگه ندیدیش؟ همین جاست. دیروز گله مند بودم چرا کسی هم _

 خونه اش نیست و تک و تنهاست نگو همه جلسه ها خونه اون برگذار می

 شه. خیلی سرش شلوغه بیچاره همش باید پذیرایی کنه.

 لقمه را گرفت:لیال خندید و اولین 

 حاال تو جلسه اول چی بپوشیم شیک باشیم؟ شانه باال انداختم و گفتم:-

 نمی دونم._

 لیال دیگر توجهی به من نکرد و سخت مشغول خوردن شد.

 ظروف را جمع و جور کردیم که دیدم زنگ در می خورد. لیال با خنده گفت:
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 زنگ خورمون هم زیاد شده ها دم به دقیقه دینگ دینگ!_

 ا خنده از چشمی نگاه کردم. باز هم امیررضا بود...!ب

 لیال جلوتر آمد و گفت:

 کیه الدن؟_

اشاره کردم تا شالم را بیاورد. لیال سرش را تکان داد و شالم را پرت کرد و 

خودش آن پشت مشت ها قایم شد. شال را سرم کردم و در را باز کردم. 

از هم بدون حجاب حاضر اهل لج و لجبازی نبودم، وگرنه دوست داشتم ب

شوم تا چشم هایش در آید. باید می فهمیدم چرا اخم و تخم می کند! با 

 دیدن من لبخند زد. هه! پوزخندی نا محسوس زدم:

 سالم امیررضا خان خوبی؟_

 دستی به موهایش کشید و گفت:

 سالم بله. باز مزاحم شدم یه خواسته کوچیک داشتم..._

 سرم را تکان دادم و گفتم:

 بفرمایید؟_

راستش من برای جلسه خودم غذا رو آماده کردم منتها پذیرایی و میز _

چیدن کار من نیست. چون شما باالخره یه خانومی و سلیقه داری می تونی 

 بیای کمکم؟

 سرم را کمی به داخل خانه اش کج کردم و گفتم:
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 کی خونتونه؟_

 یان...کسی نیست اما معصومه خانوم و رهام هم االن هاست که ب_

 با تردید گفتم:

 یعنی من تنها بیام؟_

 اخمش در هم رفت و گفت:

 فته.اقرار نیست اتفاقی بی_

 اوه! ناراحت شد. قصدم این نبود!

 سرم را تکان دادم و گفتم:

 شرمنده جسارت بود. برم آماده شم بیام._

 سریع در را بستم و در اتاق پریدم. لیال پشت سرم وارد شد و گفت:

 الدن؟اِ چی گفت _

 همان طور که در کمد دنبال بهترین مانتو بودم گفتم:

 هیچی گفت برم کمکش. میز ناهار و بچینم و پذیرایی کنم و اینا..._

 بـــه خدا بده شانس!_

لباس های شیکی پوشیدم و ته آرایشی کردم. لیال هم که کم کمک در حال 

 آماده شدن بود سوتی کشید و گفت:

 ..!ازل سلبریتی.واووه مادم_
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خندیدم و آرام ضربه ای به سرش زدم. از خانه خارج شدم و با وقار زنگ 

یی گفت. تمام خانه عطر او "بفرما"خانه اش را زدم. در را به رویم گشود و 

را می داد. دکورش مثل خانه ما بود البته کمی پر تر! صدایش از پشت سرم 

 آمد که می گفت:

 کلبه حقیرانه!_

ی آمد. به طرف آن رفتم و با دیدن قابلمه های غذا با بوی غذا از آشپزخانه م

 تعجب به سمت امیررضا برگشتم و گفتم:

 همه شو خودتون پختین؟ عالیه!_

 خندید و گفت:

 از دور قشنگه سراب! حاال مزش هم همینه؟_

 لبخندی روی لب هایم نشست:

 هست! از بوش معلومه...-

خوش آب و رنگی بود. با لذت  در یکی از قابلمه ها را برداشتم. قورمه سبزی

 بویش کردم و گفتم:

 خدای من معرکه ست! از کجا یاد گرفتی؟_

 دستش را قالب سینه اش کرد و گفت:

 مجردی ازت یه آشپز می سازه. و هفت سال مستقلی_

 در قابلمه را گذاشتم و گفتم:
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 م بلد نیستم اینقدر خوب درست کنم.ه من_

 را در آورد: به طرف یخچالش رفت و جعبه شیرینی

 این شیرینی رو خریدم. ببین خوبه؟ خودت بچینش!_

 جعبه را از دستش گرفتم و به داخلش سرک کشیدم:

 وای چه خوشگله. من عاشق شیرینی ترم! خب یه ظرف بدین بذارم توش._

یکی از کابینت هارا باز کرد و با یک ظرف پایه بلند زیبا به سمتم آمد. رو به 

در جعبه را باز کردم. خیلی به من نزدیک شده بود. روی اپن ایستادیم. 

کمی خود را عقب کشیدم و با استرس شیرینی ها را در ظرف چیدم. لرزش 

دستم به خوبی دیده می شد. بعد از چیدنشان امیررضا میوه های شسته 

شده را از یخچال در آورد و خودش مشغول چیدن شد. دیدم که نا مرتب 

 را از دستش کشیدم و گفتم: می چیند. یکی از موز ها

 این طوری می ذارن!_

 چیدنش را تکمیل کردم. با دقت نگاهم می کرد. پرسید:

 به نظرت شیرینی و میوه رو قبل ناهار بدیم یا بعدش؟_

به نظر من بعدش. چون ساعت دو هم برای ناهار دیره چه برسه اول میوه _

 شیرینی بخورن. راستی مهموناتون چند نفرن؟

 کرد و گفت: کمی فکر

 اگر اشتباه نکنم با خودت و من بیست و دو نفر._
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 سرم را تکان دادم و گفتم:

گم این یکی دو تا  شن من می پس زیادن تقریبا. رو مبل ها که جا نمی_

 مبل رو ببر تو اتاقت فضا باز تر بشه.

کتش را در آورد و گوشه ای گذاشت. آستین هایش را باال زد و من نا خود 

 دست هایش زل زدم. به من نگاه کرد و گفت:آگاه به 

 شه کمکم کنی؟ می_

به طرفش رفتم و یک طرف مبل را گرفتم. با هم به اتاقش بردیم. حسابی 

 شلوغ پلوغ بود.

 همان جا روی زمین گذاشتم و گفتم:

 اوه اوه چه خبره اینجا. باید اول جمع و جور بشه تایم هم کمه._

 ت:نگاه غمگینی به من انداخت و گف

 وای. جمع کردنش سخته!_

 خندیدم و گفتم:

 باشه ببینم می تونم جمع کنم برات!_

به سختی داخل اتاق شدم. به او نمی آمد اینقدر شلخته باشد. به رخت 

خوابش نگاه کردم که هنوز جمع نکرده بود. مشغول جمع کردن و مرتب 

را  کردنش شدم. در کمد گذاشتم و آن را بستم. خوراکی های وسط زمین
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مرتب کردم و سیم ها و لب تاپش را روی میزش گذاشتم. به مبل تکیه داده 

 بود و فقط نگاهم می کرد. با خنده گفتم:

 کمک نمی خواین؟_

 جلوتر آمد و گفت:

 وای اصال حواسم نبود. بگو چی کار کنم؟_

برو برو نمی خوام اگه بلد بودی خودت مرتب می کردی. خوبه یک شبه _

 ت چه خبره؟ه ااینجایی. خون

 چشم هایش را مظلوم کرد و گفت:

 به خدا یکی میاد تمیز می کنه._

 پیراهن هایش را از روی زمین جمع کردم و گفتم:

 شه به این بل بشو خونه تن بده؟ کی حاضر می_

 .خانوم مسنییه _

نفس راحتی کشیدم. دوست نداشتم یک زن جوان باشد. بعد از این که 

وضعیت بهتر شد مبل ها را داخل آوردیم. بعد به آشپزخانه برگشتیم و 

مشغول آماده کردن ساالد شدیم. خیلی زود زمان گذشت و مهمان های 

امیررضا رسیدند و بعد از گذشت زمانی لیال هم وارد شد. بهنام و معصومه، 

و چند تصویر بردار، صداگذار و سرمایه گذار و چند بازیگر اصفهانی که رهام 
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آن ها را دو مرد میانسال، یک زن پیر و دو زن جوان متاهل همراه با کودک 

 مهمانان بودند. ؛یکی از آن دو تشکیل می دادند

اول از همه بعد از سالم و احوال پرسی همگی دور یک میز نشستیم و 

قاشق را که در دهانم گذاشتم چشمانم از لذت بسته مشغول شدیم. اولین 

شد. دستپخت این پسر عالی به معنای واقعی بود! رضایت در چشم های 

همه دیده می شد. روی زمین نشسته بودیم اما صفا و صمیمیت خیلی زیاد 

بود. با شکوفه و مونا آن دو زن بازیگر، که از قضا نسبتا هم معروف بودند 

ن و هم لیال! از این که این جا تنها نبودم خیلی صمیمی شدیم. هم م

خوشحال بودم. عوامل فیلم زیاد بودند اما فقط اصلی ها در اینجا حضور 

همگی جایی مستقر شدند.  لوازم، داشتند. بعد از صرف ناهار و جمع کردن 

جا نبود و من کنار در نشستم. مشغول دیدن گفت و گوی بهنام و رهام بودم 

نواز امیررضا زیر بینی ام دوید. سر برگرداندم که دیدم  دل که دیدم عطر

 بغل من نشسته است. سوالی نگاهش کردم که شانه باال انداخت و گفت:

 برای هماهنگی پذیرایی اومدم!_

سرم را تکان دادم و سرم را به طرف شکوفه که با لیال حرف می زد حرکت 

دایم بود که امیررضا دادم. این حرکات محض احتیاط بود واگرنه من از خ

بو می کشیدم. بهنام کمی صدای خود را  اکنارم بنشیند. با لذت عطرش ر

 صاف کرد و بلند گفت:

از بحث های عامیانه هم که بگذریم سر جلسه می رسیم و این اولین _

 شه. جلسه کاری ماست که همه  قرار مدار ها گذاشته می
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 همه جمع ساکت شد. بهنام ادامه داد:

روز فیلم برداری داریم چون وقت کمه و کار زیاد. البته به جز جمعه ما هر _

ها. برای مهمون هامون هم که از اصفهان نیستن مثل خودم پنج روز در ماه 

دم. استراحت های بین کاریمون زیاده اما با تایم کم. کار فوق  مرخصی می

ر گم تایم کم! چون حس بخوابه کا العاده احساسیه به خاطر همین می

شه. در رابطه با امور مالی هم شخصا به خودم مراجعه کنید. رهام  خراب می

جعفری دستیار کارگردانه و تقریبا در نبود امیررضا اون جانشینشه پس 

حرف رهام حرف امیررضاست. سرپیچی از حرفش سرپیچی از حرف من و 

امیررضاست. گریمور همسر من هستن خانوم فرجاد. بازیگر ها هم که 

شه راس ساعت نه باید لوکشین  ون می شناسین. کار از فردا شروع میخودت

باشین. اولین لوکشین هم توی میدون نقش جهانه و اولین صحنه یک 

 صحنه فول احساسی.

به همگی تایید کردند و مشغول پرسیدن سواالتشان شدند. امیررضا کمی 

 خم شد و گفت:سمتم 

شد بریم اول شربت و خب دیگه همه خیلی حرف زدن دهنشون خشک _

 شیرینی رو بیاریم. کالفه گفتم:

 خودت برو. با هم بریم که اولین حاشیه رو ساختیم._

 قرار نبود تنبل بشی. بعدش هم جمع خودیه کی می خواد حاشیه بسازه؟_
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با حرص بلند شدم و به آشپزخانه رفتم. لیوان ها را توی سینی چیدم و 

پشت سرم آمد و ظرف شیرینی را  مشغول ریختن آب میوه شدم. امیررضا

برداشت. مانند جوجه اردکی که کار های مادرش را تقلید می کند. اولین 

نفر مونا بود که تعارف کردم. لیال سریع بلند شد و ظرف شیرینی را از 

امیررضا گرفت. هر دو مشغول پذیرایی شدیم. بعد که ظرف هارا وسط 

د را به زور میان شکوفه و لیال گذاشتیم، دیگر پیش امیررضا ننشستم و خو

فاصله نگاهم را الجا دادم. امیررضا نگاه دلخورش را به من دوخت. اما من ب

 گرفتم. دلخور هست که هست! من دنبال شایعه نیستم.

بعد از مدتی او هم سرش را پایین انداخت و دیگر نگاهم نکرد. بهتر! بحث تا 

از  کسریند و سالن در ساعت پنج جمع و جور شد. همگی عزم رفتن کرد

ثانیه خالی شد. رهام و لیال دم در بودند که هی آن به دیگری تعارف می 

 کرد که شما بفرمایید و دیگری به آن. بهنام اخمو شد و گفت:

 جعفری برو بیرون دیگه این مسخره بازیا چیه؟_

 رهام لب گزید و زد بر صورتش:

 ی بودم من؟اِوا بهی جون داشتیم؟ از کی تا به حال جعفر_

شیطنت این پسر نمایان شد. لیال از خنده روده بر شده بود و تقریبا همه 

یعنی من، امیررضا و معصومه هم می خندیدیم. بهنام اخم غلیظی کرد و به 

سمت رهام خیز برداشت که او طی جهشی از پله ها باال دوید و با خنده 

 رفت. بهنام با عصبانیت وارد شد:
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 ..!جوون های امروزی._

 معصومه با لبخند به بهنام گفت:

 و باال نبر!ر وا عزیزم مگه خودت جوون امروزی نیستی؟ سنت_

گفتن معصومه یاد داستان زندگی اش که قرار بود برایم تعریف  "عزیزم"با 

 کند افتادم. به طرفش رفتم و آرام در گوشش گفتم:

 مرغ عاشق داستان زندگیت رو نگفتی._

 ت:لبخند زیبایی زد و گف

 پاک فراموش کردم می خواستم به لیال هم بگم. حاال کی بگم؟_

 متفکر نگاهش کردم و گفتم:

 خوب شب خودت تنهایی شام بیا خونه ما. خنده بلندی کرد و گفت :_

از اول ازدواجمون تا به حال شام رو جدا نخوردیم حتی اگه تو لوکیشن هم _

 بودیم با هم بودیم.

 ابرویم باال افتاد و گفتم:

 و!ر یکی بگیره من !عاشق قناری هایاوه _

 می خوای همین االن بیام؟_

 با خوشحالی سرم را تکان دادم و گفتم:

 وای لطف می کنی گلی. در خدمتیم._



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 237

لیال از همه خداحافظی کرده بود و رفته بود. معصومه کمی با بهنام حرف زد 

ز اذن و اجازه و او هم به راحتی قبول کرد که پیش ما بماند. با خوشحالی ا

به سمتم آمد و با امیررضا خداحافظی کردیم. بهنام به پایین و ما به واحد 

بغلی یعنی واحد خودمان رفتیم. معصومه روی یکی از مبل ها نشست. من و 

 کنارش با هیجان  لیال هم مشتاق بودیم تا سریع تر داستان او را بدانیم.

به خنده کش آمد و  نشستیم و دست به چانه منتظر شدیم. لب هایش

 گفت:

 شروع کنم؟_

 من و لیال با صدای بلند همزمان گفتیم:

 بله!_

 معصومه نفس عمیقی کشید:

چهار سال پیش سر صحنه یکی از فیلم ها بودیم. من طراح صحنه بودم و _

بهنام یکی از عوامل. اون زمان قرار بود به زور خانواده و بر خالف میل 

اسمش کامرانه ازدواج کنم. اصال ازش خوشم  باطنی خودم با پسر عموم که

نمی اومد. پسر تخس و شیطونی بود از بچگی و کلی هم همون زمان اذیتم 

 می کرد. برگردیم به داستان.

اون روز لوکیشن تو یه جاده بود. باد شدیدی می اومد و کار رو مختل کرده 

ون روز کامران بود. قرار شد به خونه برگردیم و کار رو موقتا تعطیل کنیم. ا

می خواست بیاد دنبالم. تو گیر و دار جمع و جور و برگشت بودیم که بهنام 
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خانوم فرجاد اگه افتخار می دید من "ورد و گفت: آو تنها گیر ر یه جا من

اما مگه می شد کامران رو  "امروز برسونمتون چون یک سری حرف ها دارم!

زمان هم خوشتیپ بود و آرزوی سرکار بذارم و برم با بهنام؟ بهنام همون 

م از خدام بود برم ببینم چی کارم داره اما حسابی از ه خیلی از دخترها! من

بابا می ترسیدم. همون موقع که داشتم با بهنام حرف می زدم کامران با 

 ماشین اومد بغلم ایستاد. اشاره کرد که سوار شم. بهنام شل شد و گفت:

 این کیه؟_

 شه ماشین بیرون آورد و گفت:کامران سرش را از شی

 شوهرشم مشکلیه؟_

 وا رفتن عضالت بهنام رو به خوبی حس کردم:

 گه؟ راست می_

 کامران بیرون پرید و کمی با صدای بلند گفت:

 سوار شو دیگه! این کیه باهاش گرم گرفتی؟_

 با ترس به بهنام و کامران نگاه می کردم. بهنام داد زد:

 ت کو؟ه اشه پس حلق وهرته؟ مگه میگه؟ ش آره معصومه راست می_

نمی دونم اون لحظه به بریدن سرم توسط بابام فکر می کردم یانه؟ اما با 

 قاطعیت رو به بهنام گفتم:

 نه فقط خواستگارمه. اینقدر داد و بی داد نکنید._
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 کامران دستم رو کشید و عربده کشید:

 بیا بریم.م انقدر رو اعصاب من راه نرو ه هر چی هستم رسمیه. تو_

 کم کم داشتم شل می شدم که برم، بهنام دوباره داد زد:

معصومه به خدا اگه نیای سوار شی خودم رو زیر یکی از ماشین ها پرت _

 می کنم.

دو سه تا از بچه ها زیر دستش رو گرفتن احیانا در نره. آخ که چه بل بشویی 

اشین بهنام م دستم رو حصار کامران آزاد کردم و سوار مه شده بود. من

 شدم.

معصومه دیگه ادامه نداد. ما هم مثل یک فیلم سینمایی به دهان معصومه 

 زل زده بودیم.

 معصومه لبخند عمیقی زد و به مبل تکیه داد:

اون روز خیلی خوب بود. بهنام برای این که کامران تعقیبمون نکنه بین _

ماشین سکوت رو خیابون ها ویراژ داد.  هیچی نمی گفت و فقط موسیقی تو 

 می شکست.

 باالخره کالفه شدم و گفتم:

 آقای امیرمحمدی نمی خواین بگین چی کارم دارین؟_

خالصه. اون روز بهنام هر چی تو دلش بود رو به زبون آورد. این سومین کار 

م که رسما رو هوا بودم بعد از خواستگاری، آدرس رو ه ما با هم بود. من
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ند روز زنگ زدن برای خواستگاری اما بابام خواست سریع بهش دادم. بعد چ

گی؟ اعتصاب کردم و یک روز  و میر به خاطر اون کامرانه قبول نکرد. من

و ندیده رد کردین. اما ر و تو اتاق حبس کردم که چرا خواستگارمر خودم

همون روزا بود که زن عموم و عموم اومدن خونه ما. همه چیز رو که شب 

فتن کلی چیز بارمون کردن و رفتن. بابا هم اینقدر خواستگاری داده بودن گر

ا زنگ زدن و گفتن ه از دستشون عصبانی بود که دفعه دومی که بهنام این

 که ما کی هستیم با کله قبولشون کرد حتی گفت شام در خدمت باشیم.

 معصومه حرف هایش را به پایان رساند.

را دور معصومه  من و لیال واکنش های متفاوتی داشتیم. من خودم دستم

 حلقه کردم و گفتم:

 و بابا. به این آق بهنام اصال نمیاد اینقدر رمانتیک باشه.وبرا_

 معصومه خندید و گفت:

 آره این طوری اخمو و جدی نبینش. خیلی مرد خوبیه._

 لیال به شانه اش زد و گفت:

 مبارک خودت! شام بمون... یه چیزی دور هم می خوریم!_

 برداشت و گفت:معصومه کیفش را 
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نه خوشگل ها. من و بهنام از اول عروسی شام رو با هم خوردیم حتی سر _

م باید برم شده یه تخم مرغ ه صحنه. چه کنم وابسته دستپختم شده؟ االن

 درست کنم براش.

 لیال از جا بلند شد و گفت:

 پس بشین برم برات یه چیزی بیارم تو عمرت نخورده باشی._

 کشید و گفت: معصومه دست لیال را

 نه نه بشین خونه این امیررضا تا خرخره خوردیم._

 لیال دستش را جدا کرد و گفت:

 این فرق می کنه معصوم جون!_

روی گوشی ام یک پیامک آمد. مامان بود که احوال می پرسید. از دیروز که 

رسیده بودم چند باری زنگ زده بود. مادر بود دیگر! جوابش را که دادم لیال 

سینی و چند لیوان نوشیدنی وارد شد. روی میز رو به روی ما  با یک

گذاشت. من و معصومه هر دو خم شدیم و با دقت به محتویات لیوان نگاه 

 کردیم. لیال دست به سینه گفت:

نوشیدنی سرآشپز لیال! مخلوطی از خاک شیر، دارچین و زعفران. البته _

 شکر هم داره.

 یدم:لیوان را برداشتم و جرعه ای نوش

 اِ این رو کی درست کردی کدبانو؟_
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 بادی به غبغب انداخت و گفت:

 وقتی که شما خونه امیررضا بودی._

 معصومه با تعجب گفت:

 تو خونه امیررضا بودی؟_

 ای بابا شلوغش نکنین یه پنج دقیقه رفتم کمکش میزش رو بچینم._

 لیال با چشم های ریز شده گفت:

 اِ پنج دقیقه دیگه؟_

 پایش و گفتم:زدم رو 

 بــسـه!_

 معصومه آخرین جرعه اش را هم نوشید و بلند شد:

بچه ها خیلی خوشحال شدم از حرف زدن باهاتون. برم تا بهنام خودش _

 نیومده.

 با خنده خداحافظی کردیم. لیال پایش را روی پا انداخت و گفت:

 خوب زنگ بزنیم چی بیارن برامون غذا؟_

 با عصبانیت بر سرش زدم.
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ین پسره امیررضا رو ببین. خودش غذا درست می کنه چه دستپختی هم ا_

داره. اون وقت ما این جا نشستیم به این رستوران به اون رستوران زنگ 

بزنیم. پاشو حاضر شو از بیرون یه چیزی بخریم. باالخره یه مغازه پیدا می 

 کنیم.

 لیال شانه باال انداخت و گفت:

 و بریم. اما چی بخریم؟باشه من که مشکل ندارم. پاش_

 کیف پولم را به همراه کلید خانه برداشتم و به سمت در رفتم.

 نمی دونم یه پیتزا خونگی چیزی درست می کنیم._

لیال بدون هیچ حرف اضافه ای دنبالم آمد. از خانه خارج شدیم و درست سر 

 خیابانی که در آن سکونت داشتیم، یک هایپر بزرگ بود. وسایل را خریدیم.

دیگر نیاز به رهام یا امیررضا نبود. خودمان می توانستیم بیاییم و بخریم. 

درست همین که از فروشگاه خارج شدیم، صدای ناهنجاری به گوشمان 

 رسید:

 به به اینجارو. فرشته های خدا کجا با این عجله؟ در خدمت باشیم!_

مد. اما انگار بی توجه قدم هایم را تند تر کردم که لیال هم با دو پشت سرم آ

هر چه قدم بر می داشتیم، سرعت ما کمتر و سرعت او زیادتر می شد. 

دست مرا گرفت. جیغ کشیدم و خواستم خودم را خالص کنم اما هر چه بود 

او یک مرد بود. لیال جیغ می کشید اما کسی صدای ما را در کوچه نمی 

 شنید.
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 گم! ای بابا سرکش خانوم یه دقه وایسا ببین چی می_

دستش که به سمت صورتم رفت عربده ای زدم فکر کنم پرندگان هم فرار 

کردند. به خودم آمدم و دیدم آن مرد نقش بر زمین شده است. با حیرت به 

او که سرش در حین برخورد با دیوار کمی خونی شده بود نگاه می کردم. 

 داد یک نفر مرا به خود آورد. از ترس قلبم ایست کرد:

م کاری داری به خودم بگو می خرم؟ این موقع شب تو شهر دِ لعنتی نگفت_

 غریب دو تا دختر وسط خیابون چی کار می کنین؟

از دادش واقعا ترسیده بودم. با چشم های به خون نشسته نگاهم می کرد. 

آن مرد لنگان لنگان از ما دور شد. به خودم جرات دادم و تو روی امیررضا 

 ایستادم:

می زنی آقای فرهمند؟ چه گناهی کردم اومدم  به چه حقی سر من داد_

 خرید کنم؟

 لیال با صدای لرزان گفت:

 آقای فرهمند شرمنده اشتباه کردیم... الدن بیا بریم. تو رو خدا!_

اما حرف لیال را نشنیده گرفتم. هر دو در چشم های هم تیز شده بودیم. 

 امیررضا باز عصبی شد و با غیظ گفت:

 اگه من نبودم االن کجا بودی؟ شه این! اش می نتیجه_

 داد زد : بگو کدوم گوری بودی؟
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هی هی کجا با این عجله؟ پیاده شو با هم بریم. تو فقط یک کارگردانی _

 برای من نه داداشم نه بابام که بخوای دستور بدی...

مچ دستم را محکم گرفت که از درد دندان هایم قفل شد. با صدای آرام تر 

 ادامه داد:

 فت...ای پونصد میلیونم دستته همه کارتم! حاال راه بیتا وقت_

با بغض پالستیک لوازم را برداشتم. او جلوتر می رفت و من با اشک پشت 

 سرش! لیال خودش را به من رساند و آرام در گوشم گفت:

 چرا گریه می کنی الدنی؟ چی گفت؟_

 سرم را تکان دادم و گفتم:

 گم. باال می_

ی در خانه را باز کرد و منتظر شد داخل شویم. حتی امیررضا با حرکات عصب

نگاهش هم نکردم و با سرعت از پله ها باال رفتم. لیال به سرعت جت پشت 

سرم می دوید. در خانه را باز کرد. قبل از آن که امیررضا از پله ها باال بیاید 

 در خانه را بستیم.

 همان جا داد زدم:

 خدا! ه گناهی کردم...دیدی لیال؟ دیدی منت گذاشت!؟ من چ_

لیال دستم را گرفت و روی مبل نشاند. سریع آب قندی درست کرد و به 

 خوردم داد. دستش را پس زدم و گفتم:



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 246

 حاال شد همه کاره. دیدی لیال؟ چون پول داده. فکر کرده من رو خریده._

 لیال شانه هایم را ماساژ داد و گفت:

و نداشت ر صبانی. قصد ناراحتیتآروم باش دیوونه اون فقط نگران بود و ع_

 مطمئن باش.

 خنده بلند و عصبی کردم و گفتم:

 مشخص بود. گفت همه کارمه! اصال هم نمی خواست ناراحتم کنه._

 لیال چیزی نمی گفت. انگار حرفی برای گفتن نداشت. اما بعد از مدتی گفت:

 گذره! خودت قبول کردی الدن. تحمل کن می_

 لیال شال را از سرم کشید و کنارم نشست:سرم را پایین انداختم. 

به خودت سخت نگیر. عصبی بود فردا اولین روز کاریمونه تلخش نکن. _

همه چیز درست می شه. باالخره با هم همکارین اگه کدورت پیش بیاد 

 واویالست.

 حرف هایش کم کمک متقاعدم می کرد. لیال ادامه داد:

د. دیگه پشه نر هم که باشه مخصوصا این که اون مرد رو اطراف ما دی_

غیرتی می شه اون که جای خود داره. حاال هم پاشو یه پیتزا درست کن 

 فردا بدون انگشت بریم سرکارمون دختر!

لبخندی میان اشک هایم زدم و آن ها را پاک کردم. اگر امیدی مثل لیال 

 نبود...؟
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انداختم. سر وسایل آه! بلند شدم و مانتویم را همانجا در آوردم و روی مبل 

رفتم. من و لیال سخت مشغول درست کردن آن پیتزای خانگی شدیم. در فر 

گذاشتیم. رنگ و بوی خوبی داشت. با خوشحالی سر پیتزایمان رفتیم و با 

 دهان های به آب نشسته به آن خیره شدیم.

 لیال آب دهانش را قورت داد و گفت:

 بـه! چی ساختیم دالور.._

 خندیدم:

 بدو که گشنمه.بدو _

یک بشقاب را برداشت و یکی از بزرگترین برش های پیتزا را در آن قرار داد. 

 پرسیدم:

 شیطون بزرگه رو برای خودت برداشتی؟_

 نیشخندی زد و گفت:

 مال من نیست!_

 آن را در یک سینی قرار داد و گفت:

 دی امیررضا برای آشتی کنون. این رو می بری می_

 عصبی غریدم:

من داد زده! من برم پیتزا ببرم براش؟ امکان نداره. اون باید به پام  اون سر_

 فته.ابی
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 لیال با دهان باز شده از تعجب گفت:

و ر الدن تو که این جور نبودی. فردا دوباره می خواین با اخم و تخم هم_

 ببینین؟ اول کار خشم و کدورت؟

 برای خودم نوشابه در لیوان ریختم:

 ورم رو له نمی کنم.خودت ببر. من که غر_

 سینی را از روی اپن به سمتم هول داد و گفت:

و له می کنم چیه؟ چقدر کلیشه ای! پاشو مگه می خوای چی کار ر غرورم_

کنی؟ در بزن بگو امشب پیتزا داشتیم گفتیم شاید بوش تو طبقه پیچیده 

 براتون آوردیم. تاکید کن خودت درست کردی.

 دستی به صورتم کشیدم و گفتم:

 نمی دونم. برو شالم رو بیار می برم براش._

 لیال با خوشحالی رفت که شالم را بیاورد و در راه گفت:

 قربونت برم اینقدر که مهربونی!_

شالم را به سمتم انداخت. آن را روی هوا گرفتم و سرم کردم. روی سرم 

 مرتبش کردم و سینی را برداشتم. در را برایم باز کرد. گفتم:

 به خاطر تو این کار رو کردم!لیال فقط _

 لبخند زد:
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 م قانعم. برو...ه به همون_

در را پشت سرم بست. وا! با استرس، با زانو ضربه ای به در خانه امیررضا 

زدم. چند لحظه ای طول کشید که در را باز کرد. نگاهی به سر تا پایم 

م و انداخت. چشمانش سوالی بود. با لبخند مصنوعی سینی را جلویش گرفت

 گفتم:

 بفرمایید پیتزا خونگی._

 هنوز در شک بود. سینی را از دستم گرفت و گفت:

 ممنون._

 سرم را تکان دادم و خواستم زنگ خانه خودمان را بزنم که گفت:

 مناسبتش چی بود؟_

 برگشتم به سمتش و گفتم:

 مناسبت خاصی نداره. گفتم شاید بوش تو طبقه بپیچه. براتون آوردم._

تکان داد. تقریبا اولین بار بود که او را با لباس خانگی می دیدم. سرش را 

یک تیشرت سورمه ای و شلوار خاکستری. المذهب حتی آن ها هم به او 

 می آمدند. با صدایش از هپروت در آمدم:

 دستت درد نکنه. زحمت کشیدی! شب بخیر._
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مقصر  در را بست. چقدر خوب که کینه ای نبود. تا حدی هم در آن اتفاق

بودم. سعی کردم فراموش کنم. فردا های بهتری در انتظارم بود. لیال در را 

 برایم باز کرد. وارد شدم. لبخندم را که دید مرا داخل کشید و در را بست:

 به! خنده رو جمع کن بی حیا... خبه خبه._

به آن طرف هلش دادم و شالم را در آوردم. پشت میز شام نشستیم و 

 مشغول شدیم.

. 

. 

. 

. 

. 

. 

 کات! امیررضا چته امروز؟ دوباره می ریم._

 امیررضا کالفه از بغلم بلند شد و رو به عوامل گفت:

 یه ده دقیقه استراحت._

بچه ها از خدا خواسته هر کدام به سمتی رفتند. رهام با عصبانیت به سمت 

 امیررضا آمد و بازویش را گرفت:
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اره؟ یا دستت می لرزه یا گل رو آخه برادر من یه گل دادن اینقدر کات د_

 میندازی زمین یا دیالوگ رو غلط...

 امیررضا کالفه دست رهام را از بازویش جدا کرد و گفت:

اما تازه روز اوله  امروز اصال حالم خوب نیست رو مودش نیستم. نمی تونم._

 خدا بزرگه!

رهام را ترک کرد و به گوشه ای که بچه ها در حال خوردن چای بودند 

 رفت. رهام زیر لب چیزی را زمزمه کرد و رو به من گفت:

 نکنه تو حواسش رو پرت می کنی؟_

 با چشم های گشاد سرم را به نشانه منفی تکان دادم.

 رهام باز غر زد:

 انگار می خواد اورست فتح کنه._

. بچه ها حسابی از فرصت فکر روی همان صندلی نشسته بودم و غرق

استفاده بودند. در حال بازی کردن دومین  استراحت پیش آمده در حال

سکانس بودیم. من و امیررضا روی یکی از صندلی های میدان زیبای نقش 

جهان نشسته بودیم و امیررضا یا همان تیام در قصه باید برای اولین بار به 

من یا همان رویا با یک شاخه گل ساده ابراز عالقه می کرد. اما او از اول که 

زدیک به ده کات گرفت. شاخه گل بیچاره کم کم رو به شروع کردیم ن

پژمردگی می رفت. کار سختی هم نبود، او به طرف من بر می گشت و گل 

را زمزمه می کرد. همین!  "دوستت دارم"را به دستم می داد. بعد هم واژه: 
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فکر عجیبی از مغزم خطور کرد. نکند آنقدری از من متنفر است که نمی 

به بازی به زبان بیاورد؟ آه. رهام دستور استارت دوباره  خواهد آن را حتی

 داد. امیررضا کنارم نشست. نگاه عمیقی به من انداخت. رهام داد زد:

 حرکت. دوازدهمصدا! دوربین! برداشت _

امیررضا شاخه گل را به سمتم گرفت. طبق فیلم نامه باید خودم را بیشتر به 

سپس بو می کردم. این کار را سمتش می کشیدم و آن را بر می داشتم 

 انجام دادم.

دستش می لرزید. گل را به طرفم گرفت. آن را از دستش گرفتم. دست 

هایش لرزش داشت. گل را با لذت بو کردم. منتظر شدم تا جمله را بگوید. 

صدای نفس های نامنظمش می آمد. درست مثل بازی اولی ها دستش عرق 

است و دروغ گفته؟ با لرزش محسوسی کرده بود. نکند واقعا بازی اولی 

کلمات را ادا کرد. آن قدر با نمک گفت که لبخندی روی لب هایم نشست. 

 رهام کات داد و گفت:

 آفرین بچه ها. کاری نداشت. خیلی طبیعی شد!-

امیررضا دستی به صورتش کشید. از او فاصله گرفتم. شاخه گل هنوز در 

ینی ام را نوازش داد. آن را بردم و دستم بود. دوباره بویش کردم. بیشتر ب

یواشکی در کیفم گذاشتم. احساس می کردم بویش از تمام رزهایی که تا 

 .االن بو کرده بودم بهتر است. این هم یک یادگاری از اولین بازی!..
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بعد از گرفتن چند سکانس دیگر و حدود پنج شش ساعت کار، رهام 

گوشه ای ولو شد. بهنام و یک  استراحت مطلق داد. این دفعه واقعا هر کس

نفر از بچه های دیگه غذا برایمان آوردند. ساعت چهار عصر بود و دقیقا نقش 

آن غذا مشخص نبود. من، لیال و مونا روی زمین نشستیم. مشغول خوردن 

شدیم. با خنده و شوخی... کمی بعد معصومه هم غذا به دست وارد بحث ما 

رو داد. همگی  فصل اولور تهیه تیزر شد. رهام بعد از غذا خوردن، دست

دوباره آماده شدیم. من باز گریم شدم و این بار لباسم عوض شد. تیزر 

عجیب اما زیبا و عاشقانه بود. در تیزر لیال هم وجود داشت. یکی از بازرسین 

شرکت پخش و تولید هم آمده بود تا کارمان را ببیند. بین کار بود که 

کردم به لیال که ببیند کیست. او هم لب زد  گوشی ام زنگ خورد. اشاره

مادرت! با اشاره گفتم بعدا به او زنگ می زنم. لیال موبایل را برداشت و رفت 

تا گوشه ای پاسخ بدهد. بعد از چند دقیقه آمد و دادی زد که همه عوامل 

لحظه ای از کار دست کشیدند. با تعجب به او خیره شده بودیم که لیال با 

 ما آمد و رو به من گفت:عجله جلوی 

 پدرت سکته کرده الدن!_

چشمانم به لب هایش خیره ماند. اطراف به چرخش و تاری چشمم در 

 آمدند. دستم را روی قلبم گذاشتم و دیگر چیزی نفهمیدم.

. 

. 
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. 

. 

. 

. 

 صدای لیال باالی سرم بود. و بعد صدای امیررضا:

 فایده نداره زود باش آب رو بپاش رو صورتش._

برخورد آب یخ به صورتم از جا بلند شدم و فقط یک کلمه را تکرار می  از

 "بابام!"کردم: 

لیال شانه ام را گرفت و نشاند. به اطرافم نگاه کردم. روی زیر انداز بودم. چه 

 کسی مرا آورده بود اینجا؟

 عوامل تک و توک رفته بودند. لیال با نگرانی نگاهم می کرد:

جون کردی... بابا حال پدرت بد نیست! فقط بنده دختر تو که مارو نصفه _

 خدا االن بیمارستانه. فقط...

 اشک هایم را پاک کردم و گفتم:

 فقط چی؟ زود باش بگو.._

 ایی خشمگین هم بود.همامانت گفت حتما بهش زنگ بزن. یک جور_

 لیال خواست گوشی ام را بدهد که امیررضا گفت:
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. رهام همه رو مرخص کرد. هوا خوب اول برگردیم خونه بعد زنگ بزن_

 ناجوره.

 بارون بدی گرفته بود. هوا تاریک شده بود.

 لیال سرش را تکان داد. بلند شد و زیر شانه ام را گرفت. امیررضا پرسید:

 ت نیست؟ رنگ و روت پریده!ه اگشن_

سرم را به نشانه منفی تکان دادم و با لیال برای این که موش آب کشیده 

ون حمل و نقل رفتیم. امیررضا پشت سر ما می آمد. به نشویم، به سمت 

 دستان خودم و لیال خیره شدم. کیفم کجا بود؟

 فکرم را بلند ادا کرده بودم. صدای امیررضا از پشت سر ما آمد:

 برو دست منه._

قدم هایم را تند تر کردم. سوار ون شدیم. امیررضا جلو کنار راننده نشست. 

هنوز دست امیررضا بود. فکرم مشغول شد. چرا من و لیال هم عقب. کیفم 

بابا سکته کرده نکنه دروغ میگن؟ مامان چه کاری با من داشت؟ از این که 

بابا را نداشته باشم می ترسیدم. سرم را روی شانه لیال گذاشتم و پلک هایم 

 را بستم. هنوز در خواب و بیداری بودم که صدای لیال مرا بیدار کرد:

 م. رسیدیم.پاشو الدن جان_

به سختی از جا بلند شدم. چند بار چشم هایم سیاهی رفت اما خود را نگه 

داشتم. به محض خارج شدنم چشم هایم سیاهی رفت، سرم سنگین شد و 
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سست شدن پاهایم را حس کردم. خود را برای یک زمین خوردن حسابی 

اتش آماده کردم. زمین از باران، حسابی خیس شده بود و آسمان هنوز قطر

را مانند شالق بر سرمان می کوبانید. اما بر خالف تصورم در آغوش یک نفر 

افتادم. دستم را محکم گرفته بود و مثل یک تکیه گاه شده بود برایم. مثل 

را  کسی که در دریا درحال غرق شدن است و به غریقش می چسبد، او

. معده ام گرفته بودم. از بوی عطرش، او را شناختم. هنوز سرم سنگین بود

 تیر می کشید. همه پیاده شده بودند. لیال بغلم ایستاد و هینی کشید:

 وای الدن قربونت برم چی شدی؟_

 سرم را دو دستی گرفتم و از بغل امیررضا خودم را بیرون کشیدم:

 خو..خوبم. بریم!_

لیال دستم را گرفت. به داخل کوچه حرکت کردیم. خیابان ها سر شده بود. 

ز هم پشت ما حرکت می کرد. لیال سعی می کرد هم تند برویم امیررضا هنو

تا خیس نشویم و هم آسیبی به من نرسد و زمین نخورم. سرم به بدنم 

 ...سنگینی می کرد. دوست داشتم بخوابم.

امیررضا دوباره جلویمان آمد و کلید انداخت تا داخل شویم. خاطرات دیشب 

. اما یاد پله ها که افتادم آه از برایم تداعی شد. به سختی داخل خانه شدم

 همه ی وجودم بلند شد. لیال هم هول شده بود. گفت:

 بگم معصومه بیاد کمکمون؟_

 امیررضا پابرهنه وسط:
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معصومه چی کار کنه این وسط؟ نکنه با اون جثه اش میخواد الدن رو _

 کول بگیره؟

 لیال نالید:

 گی چی کار کنم؟ شما می_

 لیال عقب رفت. امیررضا بازویم را گرفت و گفت:امیررضا جلوتر آمد و 

 به من تکیه بده الدن._

 بازویم را از حصار دستش آزاد کردم و گفتم:

 من خوبم. شما برو با لیال میام._

 همان موقع بود که امیررضا دوباره با حرص چنگی به بازویم زد و گفت:

و راه  داری می میری هنوز مقاومت می کنی؟ گفتم به من تکیه بده_

 فت!ابی

لیال چیزی نمی گفت و در سکوت با ما می آمد. از خودخواهی امیررضا 

عصبی شدم. به اجبار شانه ام را به شانه اش تکیه دادم. اما برخوردم با او، 

مساوی بود با برق سه فاز وصل کردن به من! احساس می کردم آن شب 

رهام، بهنام و طبقات کش آمده اند. شاید اگر غش نمی کردم، االن با 

معصومه برگشته بودم و در این حالت قرار نمی گرفتم. یاد بابا افتادم. می 

 خواستم زنگ بزنم. زیر لب به امیررضا گفتم:

 تند تر بریم._
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 با همان حرص مشهود در صدایش گفت:

 فتی ناکار می شی! مسابقه دو که نیست.امی_

ته بود و فاصله ای بینمان از برخورد با او معذب بودم. اما او محکم مرا گرف

نبود. آرام حرکت می کردیم. کیف من، خدا را شکر دست لیال بود. مدتی 

طوالنی گذشت و باالخره به در خانه رسیدیم. امیررضا باالخره دستم را ول 

 کرد. لیال بلند گفت:

 دستتون درد نکنه آقای فرهمند زحمت کشیدین._

 امیررضا کلیدش را در قفل چرخاند و گفت:

 وظیفه بود. حالش بد شد حتما اتفاقی افتاد خبرم کنید._

با لیال وارد خانه شدیم. سریع کیفم را از او گرفتم و مشغول گرفتن شماره 

 مامان شدم.

 بعد از چند بوق جواب داد:

 بله؟_

 سالم مامان._

 مامان با صدای آرامی گفت:

 خیلی بی معرفتی الدن. من مامانتم! نیستم؟_

 ه؟م..مگه چی شد_
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. 

. 

. 

. 

. 

. 

 امیررضا دست هایش را مشت کرد و زیر لب گفت:

لعنتی. اصال به اینجاش فکر نکرده بودم. باید بریم تهران به این بل بشو _

 خاتمه بدیم!

 با ترس گفتم:

 من تهران نمیام._

جلوی در ایستاده بودیم و رهام هم از طبقه باال آمده بود. امیررضای عصبی 

 گفت:

کنیم؟ بشینیم اینجا دستمون رو روی دست بذاریم؟ گی چی کار  می_

 سکته رفته.ز بابات تا مر

 سرم را پایین انداختم و با بغض گفتم:

 تقصیر منه._
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 لیال دستش را دورم حلقه کرد. امیررضا ادامه داد:

 هیچ کس مقصر نیست. می ریم و بر می گردیم._

 اشک در چشم هایم حلقه زد و گفتم:

 بیام. یعنی پونصدمیلیون رو از من می گیرین؟شاید دیگه نذارن _

 امیررضا اخم غلیظی کرد و قدمی به سمت من برداشت:

ریم متقاعدشون می کنیم و بر می  من همچین کاری نمی کنم الدن! می_

 گردیم. همه چیز با من. اینقدر نترس!

 رهام پرسید:

 کار رو چی کار کنیم؟_

م تعطیل کن دوروزه ه جور بپیچون کارا که از خداشونه. بهنام رو یه ه این_

 شه! اصفهانیم. هر چی از قضیه بیشتر فرار کنیم بدتر می

لیال با ناراحتی نگاهم می کرد. اما من بیشتر از رفتنم به تهران نگران بودم. 

بابا بعد از به هوش آمدن چه عکس العملی داشت؟ چه اتفاقی قرار بود 

قضایی نمی توانستند اقدام کنند. من فتد؟ رهام راست می گفت. از طریق ابی

 امکان بازگشتی وجود نداشت. قرارداد بسته بودم! بازی کرده بودم...

نگاهم به امیررضا که به من زل زده بود افتاد. نگاهش را به سمت  از طرفی...

 دیگری کشاند. رهام گفت:
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د خب. اینجا ایستادن کاری رو درست نمی کنه فردا برید اما دو روزه بای_

دم برای نشون دادن بد نیست.  برگردین. یک سری مدارک به امیررضا می

 من رفتم. خداحافظ همگی...

 رهام از پله ها باال رفت. امیررضا مرا مخاطب قرار داد و گفت:

 رم اینترنتی. فردا صبح حاضر باش. خداحافظ. امشب دنبال بلیت می_

 من و لیال هم داخل شدیم. لیال پوزخندی زد و گفت:

شه این جوری کار خراب شه؟ هم فرهمند و هم  آخه کی باورش می_

پدرت عکست رو با امیررضا تو اینترنت ببینن. بعد هم که این جنجال! باور 

 نکردنیه.

فته. اینقدر سریع باید ااصال به مغزم هم خطور نمی کرد همچین اتفاقی بی_

ا عکس همه چی منتشر بشه؟ هنوز سکانس اول رو گرفته نگرفته صد ت

 بگیرن و پخش کنن؟

 لیال سرعتش را از من بیشتر کرد و گفت:

ا اگر دادار دودور نکنن که خوابشون ه از آب خوردن هم راحت تره. این_

 نمی بره.

. 

. 

. 
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. 

. 

. 

من و لیال رخت خوابمان را پهن کردیم و دراز کشیدیم. گوشی ام را 

متاسفانه برای "کردم:  برداشتم و آنالین شدم. امیررضا پیام داده بود. بازش

 "۱۰فردا بلیت نداره. نه این که نداشته باشه داره اما برای شبه. ساعت 

 سریع تایپ کردم:

 "نه با قطار بریم من طاقت ندارم_"

ریم فردا  نصف روز تو راهیم بدترین حالت ممکن با قطاره با ماشین می_"

 "ساعت شش آماده باش میام دنبالت. زود صبح 

 . تایپ کردم:تردید داشتم

 "باشه وسایلم رو جمع می کنم._"

 بلند شدم. چراغ اتاق را روشن کردم که صدای لیال بلند شد:

 چی شده؟ خاموش کن._

 امیررضا بلیت گیر نیاورده با ماشین می ریم._

 لیال چشم های پف کرده اش را به زور باز نگه داشت:

 با کدوم ماشین؟_
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کشیدم. راست می گفت. با چه در حال جمع کردن ساک بودم. دست 

 ماشینی قرار بود برویم؟

ساک را گوشه اتاق گذاشتم و چراغ را خاموش کردم. گوشی ام را دوباره 

برداشتم و آنالین شدم. اما آنالین نبود. البد با یک چیزی مرا می رساند 

دیگر! نا خودآگاه چشمم به پروفایلش که بعد از این یکی دو ماه برای اولین 

برهه "ود که پروفایلش را عوض کرده بود. آن را باز کردم. یک متن بود: بار ب

 "ای آشناآمدن غریبه

قلبم ایستاد. متن عاشقانه؟ نکند عاشق شده بود؟ ناراحت شدم. او که بود؟ 

از آشناهایش بود؟ نکند خواهر مونا، مینا که امروز سر صحنه آمده بود 

 ی داشتند.باشد؟ فکر ها لحظه ای دست از سرم بر نم

دوباره به متن نگاه کردم. اما سریع گوشی ام را خاموش کردم. او دختر 

قشنگی بود؟ خواهر مونا چشم های زیبایی داشت. شاید جذب چشم هایش 

 شده بود.

عاشق  رضادلم گرفته بود. احساس خوبی نداشتم. اصالانتظار نداشتم امیر

بلند شد. ساعت  عتمسابشود؟ به من چه مربوط بود؟ خوابیدم. صدای زنگ 

را نگاه کردم. پنج و سی دقیقه بود. لباس هایم را پوشیدم و لیال را آرام 

بوسیدم. این هم خداحافظی. ساکم را برداشتم و از خانه خارج شدم. ضربه 

ای به واحد امیررضا زدم. دو دقیقه ای طول کشید تا در را باز کند. اما با 

مز بود و تی شرت راحتی جذب دیدنش یکه خوردم. چشم هایش هنوز قر
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سفید و شلوارک تنش بود. هنوز بیدار نشده بود؟ سرم را پایین گرفتم و 

 سالم کردم.

 شم زود. اصال حواسم نبود! خواب موندم شرمنده. بیا تو بشین آماده می_

 رم خونه شما حاضر بشین من میام پایین. نه دیگه من می_

 داد:اخم کرد و سرش را به نشانه منفی تکان 

شه  م با من؟ بیا تو. هی بری بیای سر و صدای میه تعارف می کنی؟ اون_

 شن. قرار نیست کسی بفهمه الدن. همه بیدار می

ناچار وارد خانه اش شدم. برق ها را روشن کرد و به مبل هایی که به هالش 

 انتقال داده بود اشاره کرد:

 ؟رم آماده بشم. صبحانه خوردی بشین راحت باش. من می_

 نه. مهم نیست حاال!_

 به سمت اتاقش رفت و گفت:

یه جای خوب سراغ دارم تو راه برای صبحانه. ده دقیقه بعد بعد با پیراهن _

کرم رنگ و شلوار قهوه ای وارد شد. نگاهم رویش خیره ماند. هر چه سعی 

کردم نگاهم را از او بگیرم نشد. بالبخند ساک مشکی رنگش را بغل ساکم 

 به رویم ایستاد و گفت:گذاشت. رو 

 چطورم؟_

 در دلم گفتم: مبارک مینا جون.
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 آره عالی شدین._

 شدین؟ هنوز جمع می بندی؟ مگه داری با بابابزرگت حرف می زنی؟_

 بلند شدم و رو به رویش ایستادم:

 شین. نمی تونم راحت باشم! ما رییس من حساب میشآخه _

 شم. حاال زود باش. نه دوستت حساب می_

 ی ساک ها را برداشت. پرسیدم:هر دو

 ریم؟ مگه ماشین آوردی؟ با چه ماشینی می_

 ی شرتش را به دست دیگرش منتقل کرد:ئلبخند زد و سو

م ه شه اینجا در رفت و آمده یه ماشین نه مال رهامه. دو هفته ای می_

 اینجا داره. همونی که دیشب مهدوی و شاکری رو رسوند.

مونا بودند. نمی دانم چرا این سوال به ذهنم مهدوی شاکری همان شکوفه و 

 رسید. اما پرسیدم:

 پس خواهر مونا شاکری چی؟_

به صورتش دقیق شدم تا ببینم چه عکس العملی نشان می دهد. اما کامال 

 بی تفاوت بود:

 نمی دونم شاید نامزدش اومد دنبالش. بریم این بحث رو ول کن دیر شد._

 ت:یشرتش را به دستم داد و گفئسو
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 این رو بیار لطفا.-

 دوباره دستش دادم:

 شه باید بپوشی کله سحری! اِ! سردت می_

ی شرت را از دستم گرفت و در چشم ئساک ها را روی زمین گذاشت و سو

نگاهم را با اخم گرفتم. اه مرد حسابی کار دست من نده!  هایم خیره شد.

 ساک ها را برداشت.اما او اخمم را ندید. پوشید و  کنترل خودم را ندارم...

 همان طور که از در خارج می شدیم گفت:

 لطفا برق هارو خاموش کن._

به امرش اطاعت کردم و پس از خاموش کردن برق ها خیلی آرام در را 

بستم و از پله ها پایین آمدیم. امیررضا ساک ها را حمل می کرد، من هم 

م. امیررضا سوییچ را کیفم را روی شانه چپم انداخته بودم. به پارکینگ رفتی

زد و ماشین را از دور باز کرد. به طرف ماشین رفتیم. امیررضا ساک ها را 

عقب گذاشت و در جلو را برایم باز کرد. لبخندی به رویش پاشیدم و سوار 

ی گفت و ماشین را از پارکینگ "بسم اهلل"شدم. خودش هم سوار شد. 

 خارج کرد. در خیابان اصلی که رسیدیم، گفتم:

 خدا به خیر بگذرونه._

 می گذرونه. نترس! خوابت که نمیاد؟_



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 267

چرا واقعا خوابم می آمد. سرم را با لبخندی تکان دادم. او هم خنده اش 

 گرفت و گفت:

 تا وقتی که برسیم اون جا برای صبحانه، می تونی بخوابی._

از خدا خواسته صندلی را عقب تر بردم و چشم هایم را به خواب سپردم. 

 بعد صدای امیررضا بود که مرا از خواب جدا کرد:کمی 

 الدن؟ پاشو خانوم رسیدیم._

اعتنایی نکردم. بلندتر صدا زد. گرمی دستش را از روی آستین بر ساعدم 

احساس کردم که مثل سیخ در جایم نشستم. از حرکت ناگهانی ام عقب 

 پرید و گفت:

 چی شد؟_

ف نگاه کردم. همه باغ بود. سرم را به نشانه منفی تکان دادم و به اطرا

خودش پیاده شد و به طرف در من آمد. باز کرد و من به سختی پیاده شدم. 

 معده ام مالش می رفت. مچالگی ام را که دید پرسید:

 چی شد الدن؟ خوبی؟_

سرم را تکان دادم و قدم از قدم برداشتم. امیررضا سریع در ماشین را قفل 

 کرد و به سمت من برگشت. پرسید:

 چرا اینقدر پریشونی؟_

 با صدای گرفته گفتم:
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 نباشم؟ معلوم نیست چه خبر شده خوب می ترسم._

 به سمت قسمتی از آن باغ می رفتیم. گفت:

ترس نداره. مثال چی کار می خوان بکنن؟ به نظر من مانعی وجود نداره _

 حاال اون کارگردان چه من باشم چه کس دیگه. قرارداد بستیم الدن!

تکان دادم. به یک رستوران رسیده بودیم. مردم زیادی هم مثل ما سرم را 

در آن جا بودند. وارد شدیم و روی یک تخت که نزدیک پنجره بزرگ 

رستوران بود نشستیم. منو روی تخت آن وسط بود. امیررضا رو به رویم 

نشست و منو را برداشت و نگاه دقیقی به آن کرد. سپس نگاهش را از آن 

 ن دوخت:گرفت و به م

 چی می خوری؟ این جا املت و نیمرو و اینا داره. کله پاچه هم..._

 تا اسم کله پاچه آورد دماغم را چین دادم. خندید و گفت:

 ببخشید حواسم نبود شما دوست نداری! نیمرو بگیرم؟_

خندیدم و سرم را به نشانه مثبت تکان دادم. بلند شد تا سفارش بدهد. 

 که صدایی مرا جلب کرد:مشغول دید زدن منو شدم 

 خانومی تنهایی؟ ولت کرد رفت؟ خودم در رکابتم._

 اخم کردم و با صدای بلند گفتم:

 مزاحم نشو آقا._



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 269

روی تخت رو به رویم نشست که از ترس بلند شدم و عقب رفتم. خدایا چرا 

هر وقت امیررضا دنبالم است سر و کله یک مزاحم باید پیدا شود؟ او خندید 

 و گفت:

 شم! ش کوچولو خودم گربت میمو_

 امیررضا از پشت سرش ظاهر شد و گفت:

 . الزم نیست گربه ناموس مردم باشی!.تا سگ نشدم برو._

، خیلی بزرگتر بود. پسر آب رضاپسر برگشت و امیررضا را دید. جثه امیر

 دهانش را قورت داد و گفت:

 ناموس؟ برو داداش زودتر رسیدم._

اله دهن آن احمق کرد. از ادامه دعوا می امیررضا سرخ شد و مشتی حو

ترسیدم. مردم جلو آمدند و آن دو را از هم جدا کردند. دماغ امیررضا کمی 

 خون می آمد.

 دوباره نشست و دستمالی جلوی بینی اش نگه داشت.

 با نگرانی نزدیکش شدم و پرسیدم:

 شیا. خوبی؟ برو بشورش. بدتر می_

 به و شغال بشن خانوم موشه.می ترسم دوباره بیان سر وقتت گر_

 سرخ شدم و سرم را پایین انداختم:

 شه. حاال یه دفعه شده دیگه نمی_
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 بلند شد و گفت:

 م.یشه... پاشو بریم. می شورم میای نچ! نمی_

لبخند زدم. کیفم را برداشت و رو به یکی از مسئولین گفت حواسش به میز 

ما باشد که کسی ننشیند. از رستوران خارج شدیم. پشت رستوران 

 یشرتش را در آورد و به دست من داد:ئبود. امیررضا سو دستشویی

 لطفا این پیشت باشه._

ا بود و آنج دستشوییرفت. همان یک  دستشوییاز دستش گرفتم. به سمت 

یک روشویی بیشتر نداشت. خون را شست. چند دستمال به او دادم و با 

 صدای آرام گفتم:

 دستش بشکنه! بی شعور._

دستمال ها را از دستم گرفت و بینی اش را پاک کرد. در سطل انداخت و 

 یشرتش را گرفت:ئسو

 بریم که من حسابی گشنمه._

 راستی اینجا کجاست؟ هنوز اصفهانیم؟_

 خواب خانوم! نه از اصفهان رد شدیم. صحت_

داخل رستوران شدیم و نشستیم. نیمرو ها را برایمان آورد. رنگ رویش 

 !، با سبزیاشتهای آدم را باز می کرد. نان بربری داغ، نیمرو

 اولین لقمه را امیررضا گرفت و به سمت من دراز کرد:
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 ا مقدم ترن.ه شما شروع کن! خانوم_

 دستش گرفتم: خندیدم و لقمه را از

 خوب خودم می گرفتم._

 لبخند زد و گفت:

 خب تالفی کن!_

 تالفی؟_

 تو هم برای من لقمه بگیر..._

لعنت به تو امیررضا. با  آب دهانم را قورت دادم. در چشم هایم زل زده بود.

من این کار را نکن! تو فکرت جای دیگری است و فکر مرا درگیر خودت می 

برایش گرفتم. آن را از دستم گرفت و مشغول  کنی؟ لقمه ای هول هولکی

 شد. این چه حسی بود که من داشتم؟

کالفه بودم. لعنت به من. نباید وابسته کسی می شدم که ته رابطه اش 

جدایی است. بقیه صبحانه در سکوت خورده شد. هیچ چیز نمی گفتم. در 

یاورد اما این مدت امیررضا می خواست مرا از این سکوت با سوال هایی در ب

کوتاه جوابش را می دادم. پریشانی ام را متوجه شده بود. صبحانه تمام شد و 

 عزم رفتن کردیم. سوار ماشین شدیم که امیررضا پرسید:

 خانوم دیگه که خوابتون نمیاد؟_
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سرم را به نشانه منفی تکان دادم. از جیبش یک فلش در آورد و به دستگاه 

، پوزخندی روی لب هایم جاری شد. آهنگ پخشبعد از  پخش ماشین زد.

نه تنها عاشق شده بود بلکه می خواست جار هم بزند! دستم را بردم که 

 پخش را قطع کنم، پرسید:

 اِ نمی خوای گوش کنی؟_

 به دروغ گفتم:

 نه از خواننده اش خوشم نمیاد._

 چند دکمه را پایین و باال کرد و گفت:

 خوب باشه یه آهنگ دیگه می ذارم._

مشکل خواننده و نوع آهنگ نبود بلکه کال نمی خواستم آهنگی گوش اما 

بدهم. دلم می خواست االن یک سال قبل بود. دلم می خواست من و 

خانواده ام هیچ مشکلی نداشتیم. دلم می خواست خدا هیچ وقت امیررضا را 

 سر راهم قرار نمی داد. آهی از ته دل کشیدم.

 چی شده آه می کشی؟_

 دم و گفتم:خنده تلخی کر

 نمی دونم هرچی! از غربت. دوری خانواده..._

 اما االن می بینیشون._

 شه. م چه دیدنی. خدا می دونه چی میه اون_
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نترس. خدا بزرگه هیچ اتفاقی نمی افته. همه چیز رو درست می کنیم و _

 برمی گردیم.

 سرم را به شیشه تکیه دادم و به جاده نگاه کردم. پرسیدم:

 مونده؟چقدر راه _

 حدودا هفت ساعت._

 هوفی کشیدم. حوصله ام سر می رفت. فکرم را بلند گفتم. امیر پرسید:

 حرف بزنیم؟_

 آخه چی بگیم؟_

 دم. م جواب میه نمی دونم. تو بپرس من_

چند سوال درباره کار و زندگی اش پرسیدم اما ذهنم مدام به پروفایلش پر 

دل را به دریا زدم و با لحن می کشید. ای کاش زبان پرسیدنش را داشتم! 

 خواهشی گفتم:

 امیررضا؟_

 بله؟ ج..._

 متن پروفایلت خیلی قشنگ بود. چیزه..._

به صورتش نگاه کردم تا ببینم چه عکس العملی دارد. اخم غلیظی کرد و 

 گفت:
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 ممنون._

 خودت گفتیش؟_

 نه. لطفا چیزی در این باره نپرس دیگه._

 ی سرم را به طرف پنجره بردم:و با دلخور ملب هایم را جمع کرد

 اون توخوب مگه چی گفتم؟ متنش قشنگ بود. برام اعجاب انگیز بود که _

 و گذاشتی. جالب بود برام.ر

 با صدای گرفته ای گفت:

 دلیلی نداشت الدن. قشنگ بود گذاشتمش._

م دروغ می گفت. اما دیگر برایم اهمیتی نداشت. این هم از گفت و ستمی دان

ر سکوت کردم و چیزی نگفتم. اما سکوت و هیچ کار نکردن، گویمان! دیگ

عذابم می داد و حوصله ام را سر می برد. یکی دو ساعتی رانندگی کرد تا به 

چند مغازه در توقف گاه مسیر رسیدیم. پارک کرد و در ماشین را باز کرد. 

 پرسید:

 میرم یه کم تنقالت بخرم چی می خوای؟_

 چیدم و گفتم:هنوز هم دلخور بودم. لب ور

 هیچی!_

 (  www.nevisadl.com سایشده توسط انجمن نو هی)ساخته و ته
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کمی خیره خیره نگاهم کرد و در را بست. به سمت یکی از مغازه ها رفت و 

از دید ناپدید شد. دوست داشتم کمی بیشتر به من اهمیت بدهد و باز 

 بپرسد که چه می خواهم. از کجا معلوم؟ شاید پاسخ دادم. مغرور!

بود. شیطنتی در نگاهم به گوشی اش افتاد که روی صندلی اش افتاده 

وجودم گل کرد و آن را برداشتم. رمز نداشت. با شور و شعفی در تلگرامش 

رفتم. هیچ چیز مشکوکی وجود نداشت. در پیام هایش رفتم اما آنجا هم جز 

گفت و گو با رهام و بهنام چیزی نبود. روی گفت و گوی خودم و خودش 

 تقریبا خشک شد.رفتم. از چیزی که دیدم، حیرت زده شدم و دست هایم 

ذخیره کرده بود. چه معنا داشت؟ دوباره روی شماره  "آرامش"امیررضا، مرا 

زدم بلکه اشتباه شده باشد اما اشتباهی در کار نبود. چه می خواست بگوید؟ 

نه او چیزی نمی خواست بگوید. منِ فضول در گوشی اش بودم شاید او 

اهم را به مغازه دوختم که دلیلی داشت. حتما مشکلی به وجود آمده بود. نگ

دیدم به سمت ماشین می آید. با ترس گوشی را قفل کردم و روی صندلی 

را باز کرد و پالستیکی روی پایم گذاشت و در  اش برگرداندم. در سمت من

را بست. پالستیک را باز کردم. چشمانم از تعجب بیشتر گرد نمی شد. انواع 

یپس و حتی شیرکاکائو را برایم و اقسام شکالت، کرم کاکائو، آدامس، چ

خریده بود. سوار شد و گوشی را در جیبش گذاشت. برگشتم به سمتش و 

 پرسیدم:

 این همه رو برای من خریدی؟_

 ریلکس جواب داد:



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 276

 نه!_

 م این همه؟ه پس برای کی؟ اون_

 برای هر دومون. راه طوالنیه..._

 استارت زد و سرعتش را زیاد کرد:

 شیرکاکائو باز کن.حاال هم برام یه _

یاد راه آهن افتادم و لبخندی زدم. شیر کاکائو را برایش باز کردم و نی را 

 درش نهادم. به سمتش گرفتم که پرسید:

 چطوری بخورم؟_

 وا امیررضا خوبی؟ خودت گفتی باز کن برام._

 لبخند محوی روی لب هایش نشست و گفت:

 تا بخورم.آره خودم گفتم چون می خواستم. برام نگه دار _

 برق گرفته به سمتش برگشتم و طلبکار گفتم:

 دیگه چی؟_

 با شیطنت نیم نگاهی بهم انداخت و گفت:

دیگه که هیچی. لطفا یکی از اون کیک ها رو هم باز کن بدون کیک که _

 شه. نمی

 یی گفتم."پررو"دندان غروچه ای کردم و زیر لب 
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 ا.ه شنیدم_

ز کردم. مثل مهدکودکی ها، یک گاز چشم غره ای رفتم و کیک را برایش با

 کیک جلوی دهانش می گرفتم و یک جرعه شیرکاکائو.

تمام که شد پالستیک هایش را روی داشبرد گذاشتم و دستم را مالش 

 دادم:

م هیچی نخوردم. نوش جان شد ان ه چی نشی الهی دستم شکست. خودم_

 شا اهلل؟

 خندید و گفت:

 بود خدا عوضت بده.بله بله از دست شما یه چیز دیگه _

 اوه! زیادی پررو بود.

 ادامه داد:

 شه یه بسته آدامس هم... اگه می_

 توپیدم:

 چیه می خوای اینم بجوئم بذارم تو دهنتون؟_

 خندید و گفت:

 شوخی کردم بانو. در ضمن آدامس تفی نمی خوام._



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 278

یک بیسکوییت برای خودم باز کردم و گاز زدم. دستش درد نکند خوشمزه 

 ضعفم را نشاند. امیررضا پرسید:بود و 

 بانو شما رانندگی هم بلدی؟_

 حق به جانب گفتم:

و تو اون قرار مدار ها می آورد و می ر پس چی؟ فکر کردی آقا شجاع من_

 برد؟

 کنار زد و گفت:

اوخ اصال حواسم نبود حاال شما یک ساعت برون ببینیم دست فرمونت _

 چطوریه؟

 دیـــگـــه چی؟_

دستم درد گرفت خوب. نکنه می خوای از خستگی خوابم ببره ای بابا من _

 تصادف کنیم؟

با خشم پیاده شدم و در را محکم بستم. به آن طرف رفتم و درش را باز 

 کردم:

 پس بدو زودتر بیا پایین._

شی خانوم؟ ماشین خودم نیست در رو می کوبیا! مال  چرا عصبی می_

 اشت.مردمه. حاال اگه مال خودم بود اشکالی ند

 پیاده شد و به داخل اشاره کرد و گفت:
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 بفرما این شما و این جاده!_

 خیلی...خیلی..._

 ابرو باال انداخت و گفت:

 خیلی چی؟_

نشستم و محکم در را بستم. سوار این مدل ماشین شده بودم پس مشکلی 

نداشت. امیررضا هم سوار شد. سرعتم را باال بردم و حرکت کردم. دست 

 وبی داشتم. مسیری را که طی کردیم، امیررضا پرسید:فرمان نسبتا خ

 تو چی می خوری برات باز کنم؟_

 ممنون تو رانندگی چیزی عادت ندارم بخورم._

م واسه ه حاال به خاطر من! دستت درد گرفت واسم نگه داشتی. خوب من_

 تو نگه می دارم.

 گفتم که نمی خوام!_

یزی نگفت. زیر چشمی نگاهش این حرفم را با اخم و قاطعیت بیان کردم. چ

کردم تا ببینم چه عکس العملی نشان می دهد. با اخم غلیظی به بیرون نگاه 

بهتر! باید می فهمید بیشتر از  می کرد و لب هایش را به هم فشار می داد.

پیاز جعفری در هوا  بویاین نباید جلو بیاید. یک بسته چیپس باز کرد. 

م و بو کردم! دلم خیلی هوس چیپس پیچید. بی اختیار نفس عمیق کشید

داد از طلب کنم. پیاز و جعفری کرده بود... اما چیزی نگفتم غرور اجازه نمی
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زیر چشمی نگاهم می کرد. با ولع و ملچ ملوچ خاصی می خورد تا مثال من 

 هوس کنم. در آخر تکه چیپسی جلویم گرفت و گفت:

 باشه فهمیدم غرورت مهم تر از هر چیزیه. بخور!_

 اعتنا نکردم که جلوی دهانم برد و به لب هایم چسباند:

 ناز می کنی؟_

با یک حرکت همه ی چیپس را در دهانم جا دادم که دستش را عقب 

کشید. دوباره اخم کردم و به جلو خیره شدم اما روی لب های امیررضا 

لبخندی نمایان بود. اما دیگر مهم نبود من داشتم وابسته کسی می شدم که 

کر کردن هم به او گناه بود؛ چون رسیدنی در کار نبود. مخصوصا حتی ف

حاال که فکر امیررضا پیش کس دیگریست. منی که با استرس دارم تا تهران 

می روم چون پدرم فهمیده کارگردان کیست می توانم به امیررضا دل 

 ببندم؟ نه!

 امیررضا دستش را به سمت دستگاه پخش برد:

 کنیم حداقل رادیو روشن کنم!آهنگ که نمی ذاری گوش _

امیررضا رادیو را روشن کرد. اخبار بود و یک مرد با لحن تند چیز هایی را 

بلغور می کرد. کانال ها را عوض کرد اما در آخر کالفه شد. رادیو را قطع 

بود. امیررضا که حسابی  کیکرد و دوباره فلش گذاشت. آهنگ شاد و ریتمی

ریتم آهنگ را گرفته بود حرکاتش خیلی خنده دار شده بود. نا خود آگاه زیر 

 خنده زدم. امیررضا با تعجب و خنده نگاهم کرد و با لحن کشداری گفت:
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 چـیه؟_

هیچی! آقای امیررضا من دستم درد گرفته جاده اش خیلی بده لطفا _

 خودت بیا بشین.

 ی نکرده بودم اما این جاده حسابی خسته ام کرده بود.نیم ساعت هم رانندگ

 امیررضا مظلوم به من زل زد و گفت:

 دلت میاد؟ من این همه رانندگی کردم الدن!_

 کنار زدم:

 کجای دنیا وقتی مرد تو ماشینه زن رانندگی می کنه؟ خب کرده باشی..._

اسمی  فلش قبلی را کندم و فلش را گذاشتم. آهنگ اول آشوبم بود. فکر

 بودم که امیررضا مرا ذخیره کرده بود. آهنگ شروع شد:

 "آشوبم آرامشم تویی...!"

نگاهم سمت امیررضا رفت. او هم زیر چشمی مرا نگاه می کرد. نگاهم را 

گرفتم. با من چه می کرد و خبر نداشت؟ لبخندی روی لبش بود. شاید به 

کسی فکر می همان کسی که دوستش داشت فکر می کرد. از این که به 

کرد پریشان می شدم. آهنگ خدا را شکر تمام شد. انگار فقط خوانده شده 

 بود مرا پریشان کند!

 ساعت ده و سی دقیقه بود. چرا این مسیر طوالنی تمام نمی شد؟

 امیررضا کی می رسیم؟_
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انگار دوست داری زودتر برسی. از بودن با من ناراحتی؟ شاید هم می _

 ترسی...

 نه! ..ن._

 لخور گفت:د

 می دونم نمی خواد بگی.._

 امم... طبیعیه! نه؟ نگو این طوری امیر...رضا! من فقط دلتنگ خانواده_

چیزی نگفت. عجب سیاستی داشت این مرد! بودن با او هم خوب بود و هم 

بد. اما فعال فقط قسمت دوم ماجرا خود نمایی می کرد. ناهار را خرید و 

 قط چند ده کیلومتر با تهران فاصله داشتیم.داخل ماشین خوردیم و حاال، ف

. 

. 

. 

. 

. 

. 

 صادق به سمتم خیز برداشت که هلیا جلویش را گرفت و داد زد:

 نمک نشناس نباش صادق!_
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 هلیا را کنار زد و انگشت اشاره را به سمتم گرفت:

امکان نداره بذارم برگردی به اون شهر خراب شده. همین جا می مونی و _

 دی. ادامه میبه تاترت 

 پوزخند زدم و گفتم:

اوکی حرفی نیست. کل اون پونصدمیلیون رو از فرهمند می گیرم فقط _

 رم زندان! باید قید من و هلیا رو بزنی چون می

 ام کند که جیغ مامان بلند شد: هبه سمتم آمد تا سیلی حوال

 دستت رو بکش صادق!_

 دست های صادق مشت شد و داد زد:

ر توئه! این که اون مرتیکه اومد هر چی نیش و کنایه بار بابا همه اینا زیر س_

نشین  کرد و انداختش گوشه بیمارستان، این که خاله از فرط مریضی خونه

 شده. نمی بینی یا خودت رو زدی به کوری؟

 مامان با غیظ به صادق گفت:

خجالت  بسه بسه! این بچه چی کار کرده؟ اومد ثواب کنه کبابش کردی..._

فقط به خاطر تو این کار ها رو کرد صادق... یه ذره انصاف داشته  بکش!

 باش.

صادق سری از روی تاسف برایم تکان داد و از پله ها باال رفت. سرم را در 

دستانم گرفتم و روی صندلی نشستم. حالم زار بود. دو روز بود که به تهران 
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مرا ببیند.  آمده بودم اما چه آمدنی؟ به محض رسیدنم بابا نخواست که

صادق مرا به رگبار حرف هایش بست و خاله با چشم نازک کردن مرا مهمان 

می کرد. هه! بیا و خوبی کن. هلیا بغلم نشست و با بغض دستش را دور 

 شانه ام انداخت:

 تو رو خدا ببخش الدن. نمی فهمم چرا این طوری می کنن. ببخش!_

 ادامه داد: ..چه مهربان بود این دختر.

چه فرقی می کرد پسر فرهمند یا هر کس دیگه ای. مهم اینه که هر حاال _

کارگردانی قبول نمی کنه این همه پول رو یک جا بده. اصال کی به کی تو 

ا خوبی هات رو ندیدن. از دست صادق ه این دور زمونه اعتماد می کنه؟ اون

تو و مامانم خیلی دلگیرم. هرچی هم که فرهمند بگه! حق اینه که پول مال 

 بود و فقط یه کم زودتر گرفته بودی.

از دست صادق دلگیر نباش هلیا گناه داره. االن عصبیه اصال شاید به _

غیرتش بر خورده مطمئن باش من زود فراموش می کنم. االن هم فردا پس 

 فرداست که باید برگردم.

اما از حرفی که می زدم مطمئن نبودم. اصال امیررضا در این مدت زنگ هم 

من نزده بود. نکند دیگر مرا برای بازی نمی خواهد؟ عجب بی معرفتی به 

 بود.

از کنار هلیا بلند شدم و به طبقه باال رفتم. نگاه سنگینی به اتاق در بسته 

صادق انداختم و به اتاقم پناه آوردم. روی تخت ولوو شدم و به سقف خیره 
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ت. علی ماندم. تصویر امیررضای بی معرفت جلوی چشم هایم نقش بس

فرهمند به خانه خاله آمده بود که از قضا بابا، مامان و صادق آن جا بودند. 

خبر را داد و کلی منت سر بابا و خاله گذاشت که باز هم مدیون ما شده اید 

و کلی حرف های دیگر. به پهلو شدم و به گوشی ام که روی عسلی بود زل 

بی هدف فقط زل زدم. زدم. دستم به سمت گوشی رفت. آن را برداشتم اما 

من باید زنگ می زدم؟ قطعا نه. خوب شاید چند روزی از دست من خالص 

شده و می خواهد پی زندگی اش برود. می خواهد پی همان عشقش برود. 

 به من چه ربطی داشت؟ اما...

اما مگر قرار نبود بعد از دو روز به اصفهان برگردیم؟ دریغ از یک پیامک! 

آه که دوست  ته باشد. سالمی فحشی هر چیزی. اما...پیامکی که خبری داش

داشتم زنگ بزنم و غرورش را زیر سوال ببرم. اما او چه می دانست که 

 وابسته شده بودم؟ اگر بفهمد حتما پوزخندی می زند و می گوید:

 که چی؟ بیام تو رو بگیرم؟_

ود. می برد چون زندگی و وسایلم اصفهان ب اصفهاناما حاال باید مرا به 

وظیفه اش بود. یک پیامک طعنه آمیز برایش ارسال کردم. بلکه خجالت 

 .؟.بکشد. لیال در این دو روز پنج دفعه زنگ زده بود اما او.

به ثانیه نکشید که زنگ زد. نمی دانستم پاسخ بدهم یانه؟ در آخر روی 

 عالمت سبز زدم:

 بله؟_
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 سالم الدن...خانوم!_

 رشد کرده بود پاسخ دادم:با همان طعنه ای که در وجودم 

. ما قراره فردا برگردیم مگه نه؟ شما از پریروز تا خانعلیک سالم امیررضا _

 به حال نه زنگ زدی نه پیام. ببینم خبری شده و من خبر ندارم؟

 واقعا شرمندتم الدن. یه درگیری پیش اومده بود خواهشا ببخش. اگه می_

 شه پس فردا برگردیم.

 من نباید بدونم؟_

 هی کشید و گفت:آ

 نه. یعنی نمی دونم!_

پوزخند زدم. مطمئن بودم به آن دختر مربوط است. یعنی به قدری 

 مشغولش است که مرا فراموش کرده.

 ر و صدایی زدم تا بشنود و گفتم:سپوزخند پر 

 م کلی کار دارم و االن باید قطع کنم. خداحافظ.ه اوکی مهم نیست. من_

خداحافظی و قطعش را. نمی دانم چرا از  آه پر دردش را شنیدم و بعد

ناراحتی اش من هم ناراحت شده بودم. اما باز هم دلیلی نمی شد که او را 

ببخشم. مگر چه درگیری داشت که نمی توانست مرا خبر کند یا خبری از 

 من بگیرد؟
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گوشی را روی عسلی انداختم و دستانم را  آن هم بعد از دو روز و اندی...

 صدای در زدن بلند شد. و در آخر صدای هلیا که می گفت: قفل چانه ام.

الدن جان بیام تو؟ برات میوه آوردم. صادق و خاله دارن میرن مالقات _

 پدرت عزیزم.

 سرفه ای کردم تا صدایم صاف شود و گفتم:

 آره هلیا جان بیا تو._

 هلیا در را باز کرد و بشقاب میوه را بغلم روی تخت گذاشت.

 شست و گفت:او هم بغلم ن

 راستش من هم می خوام بیام باهاتون. خاله گفت آماده بشی تا بری._

 سرم را پایین انداختم و گفتم:

 و ببینه.ر چه فایده داره وقتی اون نمی خواد من_

زود قضاوت نکن الدن. اون غرور داره و فرهمند غرورش رو شکسته! حاال _

یکم باید صبر کنی و بهش  شه نخواد تو رو ببینه؟ فقط هم ناراحته مگه می

 مهلت بدی.

 یک سیب را بی هدف در دستم گرفتم:

 اگه اون غرور داره من رم اونم به صورت قطعی... مهلت؟ من پس فردا می_

م غرور دارم. خوب جلوی اون همه پرستار و دکتر داد بزنه نمی خوام ه

ببینمت چی برای من می مونه هلیا؟ دلم شکسته. من به خواست خودم 
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وی اون بازی رفتم نه اجباری تو کار بوده نه ناراحتی و سختی! به من چه ت

که فرهمند اومده گفته از اول عمرتون به ما مدیونین...؟ بی لیاقتیش همه 

جا ثابت شده مگه وحی خدا رو خونده که بابا سکته کرده؟ درکش نمی 

 کنم.

دی ازت دل خب عزیز دلم اون دیده که تو بی خبر از اون این کار رو کر_

شه از دخترش دست بکشه؟ دنیا پر از  خوره. حاال امروز برو، مگه می

 اتفاقات بد و خوبه. امکان نداره امروز نخواد که ببینتت.

 سرم را تکان دادم. امید کمی، در دلم زنده شده بود. هلیا ادامه داد:

م ه حاال یه میوه ای بخور، پاشو آماده شو. با صادق هم حرف زدم. اون_

پشیمونه عزیزم شک نکن. اگه دوست داری من زودتر با بابات حرف می زنم 

 شه. ان شااهلل دلش نرم می

برایم مشغول سیب پوست کردن شد. از جایم بلند شدم و یک دست لباس 

که بهترین ها در موجودی کمد بود پوشیدم. هلیا سیب پوست کنده را 

 شقاب را برداشت:جلویم گرفت. آن را از دستش گرفتم. بلند شد و ب

 من می رم شالم رو سرم کنم. تو هم بیا بیرون._

از اتاق خارج شد. گوشی ام را از روی میز عسلی برداشتم و در کیفم 

انداختم. از اتاق خارج شدم. با صادق رو در رو شدم. به محض این که مرا 

دید، قدم هایش را به سمت پایین تندتر کرد. پوزخندی به حرف هلیا زدم و 
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پشت سر صادق با فاصله حرکت کردم. مامان هم آماده پایین، منتظر ما 

 ایستاده بود.

همگی به سمت ماشین صادق رفتیم. من و هلیا عقب، مامان هم کنار صادق 

 نشستیم. مامان بلند گفت:

خوب شد اومدی عزیزم. فکر می کردم نیای! از بابات ناراحت نشو تو دلش _

 حالش خوب نبود که نذاشت بیای تو. االن هیچی نیست. اون دفعه هم حاال

 بریم مطمئن باش اولین نفر دلش برای تو تنگ شده.

 امیدوارم!_

 هلیا حرف مامان را ادامه داد و گفت:

آره الدن جان. شک نکن! اصال این گلی که داریم می بریم دست تو باشه. _

 تو ببر تو. اصال خصوصی هم باهاش حرف بزن ما می ریم بیرون.

 ق با اخم گفت:صاد

 که بابا سکته دوم رو هم بکنه؟_

صدای معترض مامان و هلیا که توبیخ گرانه اسم صادق را و پشت بندش 

 ای گفتند بلند شد. "خدانکنه"

 صادق مدافع گفت:

چیه مگه؟ اون دفعه نزدیک بود پرستاره همه رو بیرون کنه چون بابا از _

 دیدن این خانوم داد و بی داد کرد.



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 290

جوابی برای حرفش نداشتم. فقط بغض  کردم و سرم را پایین  این بار

 انداختم. هلیا به دفاع از من رو به صادق گفت:

شه. باباست مگه می تونه از دخترش دل بکنه؟  هیچ هم این طوری نمی_

 محال ممکنه.

 صادق با بی رحمی گفت:

 آره! با دختری که به اعتماد پدرش خیانت..._

 د:صدای عصبی مامان در آم

صادق بس می کنی یا نه؟ می دونی اگه همین بچه به فکر شما ها نبود _

الدن به خاطر شما دو  االن هلیا کجا بود؟ خدای ناکرده خونه اون پسر هیز...

 جای دست درد نکنه اته؟ه تا این کار رو کرده. ب

صادق با اخم به رو به رو زل زده بود. آهی کشیدم و نگاهم را از او گرفتم. 

که صادق برایش مهم نبود، عیبی نداشت. اصال من به خاطر هلیا کردم.  حاال

 صادق این وسط چه می گفت؟

خیلی زود به بیمارستان رسیدیم. مامان دسته گل را به دستم داد و پیاده 

 شدیم. هلیا به سمتم آمد و بازویم را گرفت:

عد من استرس نداشته باش و آروم باش. اول صادق و خاله برن ببیننش و ب_

 رم باهاش حرف بزنم. می

 چی می خوای بگی؟_
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 صادق و مامان از ما دور شده بودند. صادق برگشت و گفت:

 می خواین تا ابد همون جا وایسین؟_

 هلیا دستم را گرفت و به سمت بیمارستان حرکت کردیم:

گم بهش. نترس! فقط خودت رو نشون نده و تو اتاق  حاال یه چیزایی می_

 صی نمی افته.نیا. اتفاق خا

یعنی هلیا چه چیزی می خواست بگوید؟ نگران بودم. نکند خراب کند؟ نه! 

هلیا عاقل بود. بی گدار به آب نمی زد. حتما همین طور بود. داخل 

بیمارستان شدیم، اضطرابم بیشتر شد. آب دهانم را تند تند قورت می دادم 

کرده بود و ظاهرا و بوی الکل آنجا، حالم را بدتر می کرد. دست هایم یخ 

 هلیا آن را حس کرده بود:

شه عزیزم. اگه دیدم اصال راضی  وای چته دختر؟ چقدر یخی! هیچی نمی_

گم نیای تو اصال. مگه کمر به قتلت می بنده  شه هیچ جوری، خوب می نمی

 خدایی ناکرده؟

از مامان و صادق کمی فاصله داشتیم و آن دو از ما جلوتر بودند. سوار 

که شدیم، هلیا حرفش را قطع کرد. انگار نمی خواست که آن ها آسانسور 

 چیزی بشنوند. رو به صادق گفت:

تو و خاله زودتر برین تو و مالقات کنید. بعد من یه کار شخصی دارم با _

 بابا...
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سرم پایین بود و عکس العمل صادق را ندیدم. فقط صدای نفس عمیقش 

 که می گفت: آمد. صدای ظریف زن در آسانسور بلند شد

 "طبقه سوم"

از آسانسور خارج شدیم. صادق به سمت پذیرش آن طبقه رفت و چیز هایی 

گفت. من و هلیا روی صندلی نشستیم. مامان و صادق، داخل شدند. کالفه، 

مشغول بازی کردن با انگشت های ناخن الک خورده ام شدم. یاد امیررضا 

ی لبم ظاهر شد. موبایل را از افتادم. باز همان لبخند کج و مسخره آمیز رو

کیفم خارج کردم و به صفحه ی آن زل زدم. اما چیزی نبود. شاید انتظار 

داشتم یک زنگ یا پیام برای عذر خواهی بزند اما دریغ! خوب حق هم 

 داشت درگیر معشوقه اش بود البد!

چه انتظاری از امیررضا داشتم؟ شاید کمی توجه... آری من به موقعیت 

وستش داشت حسادت می کردم. او مردی مثل امیررضا را داشت کسی که د

 که به او تکیه کند. حسادت هم داشت.

هم صادق و هم بابا که تنها مرد های در زندگی ام بودند، پشتم را خالی 

کردند. گوشی را با حرص ته کیفم پرت کردم. می دانستم چطور جواب بی 

ی شده بود. آخر چند تا خبری های امیررضا را بدهم. بیش از حد صمیم

 چندتا؟
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بعد از گذشت یک ربع از ساعت، صادق و مامان از اتاق خارج شدند. هلیا 

بلند شد و کیفش را روی صندلی خالی اش گذاشت و به من با صدای آرام 

 گفت:

اینقدر نگران و مضطرب نباش الدن خانوم. از پسش بر میام شک نکن. _

ژ وداره. لب هات هم اینقدر گاز نگیر ربابات خیلی قلب صاف و مهربونی 

 سرب داره!

لبخندی روی لبم جاری شد. هلیا با لبخند وارد اتاق شد و در را بست. 

 صادق گفت:

 معلوم نیست برای توجیه کار الدن چی می خواد سر هم کنه!_

 مامان به سمت صادق برگشت و گفت:

 رم پول خودم میشیرم رو حاللت نمی کنم اگر ادامه بدی! فهمیدی یانه؟ _

دم پسرش. حاال تو بمون و صیغه ای که باید  و از فرهمند می گیرم میر

 فسخ بشه.

صادق تقریبا الل شد و چیزی نگفت. باز هم چیزی نگفتم و با بغض، سکوت 

کردم. تحت فشار بودم. از یک طرف بابا و صادق، از طرف دیگر امیررضا! 

. دربرابر امیررضا، باید کمی امیررضای بی معرفت. باید کمی سنگ می شدم

سنگ می شدم. بعد از گذشت چند دقیقه عذاب آور، هلیا با لبخند از اتاق 

 خارج شد و با هیجان به سمتم آمد:

 بدو بدو بانو! پدرت می خواد ببینتت._



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 294

 گی؟ مگه چی گفتی؟ واقعا؟ راست می_

 هلیا گل را از روی صندلی برداشت و به سمتم گرفت:

 دختر! برو تو زود باش. حاال مهم نیست_

آب دهانم را قورت دادم و شالم را مرتب کردم. به طرف اتاق رفتم و در را باز 

 کردم. بابا روی تخت نشسته بود. سرم را پایین گرفتم و گفتم:

 بابا! سالم..._

 بابا سرش را باال گرفت و گفت:

 بیا بشین دخترم! سالم الدن جان..._

دخترم؟ این همان بابایی بود که تا دیروز نمی  سرم را با تعجب باال گرفتم.

خواست من را حتی ببیند؟ هلیا باید جادوگری چیزی بشود. با تردید جلوتر 

رفتم. بابا هنوز با لبخند نگاهم می کرد. روی صندلی بغل تختش نشستم. 

 لبخندش تبدیل به آهی دردناک شد.

 (  www.nevisadl.com سایشده توسط انجمن نو هی)ساخته و ته

بی داد هام.  ببخش دخترم. دیروز عصبی بودم. دست خودم نبود داد و_

نبودی ببینی فرهمند چیا می گفت. اگه جای من بودی، حالت بهتر از این 

ها نبود. اما اصال حواسم نبود. کارهای تو رو از یاد بردم. هلیا امروز من رو 

روشن کرد! راست می گفت. فرهمند و طمع هاش همه جا زبون زد بوده. 

 دهی ها رو بده. و...حتی فکر هم نمی کردم بخواد به خاطر هلیا اون ب
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 سرش را پایین انداخت و عینکش را در آورد:

 فکر هم نمی کردم صادق و هلیا..._

 لبخند زد و گفت:

 و از خیلی وقت پیش دوست داشتن!ر هم_

 دستم را گرفت و گفت:

 شاید اگر تو نبودی، نه هلیا خوشبخت بود و نه صادق! خیلی خوبی..._

 ختم:لبخندی زدم و سرم را پایین اندا

حاال اون قدر ها هم نیستم. لوسم نکنید! کارمه دیگه. قیمتش هم فدای _

 داداش و زن داداشم.

 لبخندی روی لب های بابا نقش بست. "زن داداش"با کلمه 

 لبخندی زد و گفت:

 خوشبخت بشن ان شااهلل. اما الدن! ما همه اش رو مدیون توایم شک نکن._

است حتی مرا ببیند وکه دیروز نمی خخیلی برایم عجیب بود که بابا، کسی 

 حال از این رو به آن رو شده است. هلیا چه گفته بود؟ با کنجکاوی گفتم:

 بابا؟ مگه هلیا چی می گفت...؟_

 خندید و سرش را تکان داد:

 بی خیال دختر!_
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 لبخندش کم رنگ شد و گفت:

 ری اصفهان؟ حاال کی می_

 رفت گفتم:با یادآوری امیررضا کمی اخم هایم در هم 

 بابا جان پس فردا عازمم به امید خدا._

 صدای بابا با آه به وضوح شنیده می شد:

 شه دخترم. دلمون برات تنگ می_

هلیا، مامان و صادق دوباره وارد اتاق شدند. تقریبا پس از گفت و گوی من و 

بابا، صادق با من نرم تر شده بود. از بیمارستان که خارج شدیم، مامان به 

خانه  دوستش که در همان نزدیکی ها بود رفت. سوار ماشین شدیم سمت 

و هلیا جلو، بغل صادق نشست. به محض نشستنم، گوشی موبایلم زنگ 

خورد. حتما لیال بود. ساعتی نبود که پیام ندهد و یا زنگ نزند. اما با دیدن 

 اسم امیررضا، چیزی ته وجودم را قلقلک داد. به سرعت جواب دادم:

 بله؟_

 ببین باید ببینمت! کار واجبی باهات دارم.. سالم الدن. ب.._

 آب دهانم را قورت دادم و گفتم:

 بله آقای فرهمند پس فردا هم رو می بینیم!_

و بعد به صادق که اخم کرده بود و مرا می نگریست نگاه کردم. امیررضا در 

 پشت تلفن گفت:
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افه خودم. اصال خودم فرهمند چیه الدن؟ من االن می خوام ببینمت. بیا ک_

 میام دنبالت...

 نه متاسفم!_

باید می فهمید با چه کسی رو به روست. وقتی او بی محلی می کرد، من نیز 

 با صدای گرفته ای گفت: بلد بودم بی محلی کنم.

 یعنی چی الدن؟ چرا این طوری می کنی با من؟_

 آقای فرهمند خداحافظ. _

 الدن برای چ... ..الو الو._

قطع کردم و دوباره نگاهم به سمت صادق رفت که از آینه جلو مرا سریع 

 نگاه می کرد. هلیا پرسید:

 فرهمند بود؟ چی می گفت الدن؟_

 چیز خاصی نگفت._

بیشتر از همه چیز، صدای گرفته امیررضا مرا غذاب می داد. دلیلش چه بود؟ 

لت، آه الدن معلوم است. حتما معشوقه اش او را ول کرده و به همین ع

دنبال من افتاده است. صدای پیامک آمد. امیررضا بود که بی وقفه پیام می 

، "الدن جون امیررضا جواب بده" داد. از جان بی جان من چه می خواست؟

 "دم! الدن قسمت می"، "آخه من چی کار کردم؟"
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سایلنت کردم تا دیگر چیزی نشنوم. گوشی ام را ته کیف پرت کردم. صدای 

ه صادق گذاشته بود، روحم را خراش می داد. ناراحتی در آهنگ غمگینی ک

وجودم ریشه کرده بود. سرم را به شیشه تکیه دادم. هوا ابر شده بود. هلیا و 

 صادق در فاز آهنگ نبودند و می گفتند و می خندیدند.

آن ها یک دیگر را داشتند و شاد بودند. اما من... هوای ابری حالم را گرفته 

ولین قطره باران که بارید، دلم را از جایی پرت کردند. آری! تر کرده بود. ا

چه حس عجیبی بر وجودم رخنه کرده بود؟ به  دل من افتاد و شکست...

یشرت صادق را باالی سرش گرفت و سریع رفت تا ئخانه رسیدیم. هلیا سو

در را با کلید باز کند. اشاره ای به من کرد تا سریع بیایم و داخل خانه شوم. 

اتاقم رفتم تا لباسم را عوض کنم.  بهدق هم رفت تا ماشین را پارک کند. صا

تلفن خانه زنگ زد. با بی حوصلگی خواستم به پایین بروم تا جواب بدهم که 

دیدم صدای هلیا که گوشی را برداشته بود بلند شد. گفت و گویش گنگ 

 بود تا اینکه تلفن بی سیم به دست باال آمد و وارد اتاقم شد:

 بیا الدن._

 با تعجب پرسیدم:

 کیه؟_

تلفن را به دستم داد و از اتاق بیرون رفت. تلفن را بغل گوشم بردم که باز 

 صدای امیررضا را شنیدم:
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جون عزیزت قطع نکن الدن. کار واجبی باهات دارم زود قضاوت نکن. باید _

 با هم حرف بزنیم.

 علیک سالم. شماره خونه ما رو از کجا آوردید؟_

 کشید و چیزی را زمزمه کرد. سپس گفت:آهی 

مهم نیست. الدن آماده باش میام سر خیابونتون دنبالت! بهونه هم قبول _

 نیست.

و سریع قطع کرد. حیرت زده به گوشی زل زدم. دقیقا چه شد؟ چند لحظه 

بد فکری به سرم زده . ای در همان حالت ماندم و مشغول فکر شدم. آری..

ود. از جا بلند شدم و یک دست از بهترین، نو ترین و بود. اما بهترین روش ب

ژ قرمز رنگی به لب هایم زدم و ته وشیک ترین لباس هایم را پوشیدم. ر

آرایشی کردم. چترم را برداشتم و از اتاق بیرون آمدم که با صادق رو به رو 

 شدم.

 کجا تیپ زدی با این عجله؟_

 و از پله ها پایین رفتم: بی خیال و بی توجه به او، سرعتم را تند کردم

 جلسه دارم._

 داد او مرا ایستاند:

 صبر می کنی یانه؟_

 برگشتم به سمتش و گفتم:
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 بچه ام که دنبالم راه می افتی؟ گفتم جلسه دارم._

 جلوتر آمد و گفت:

 جلسه خصوصی دو نفره با اون پسره نچسب؟_

 با خشم گفتم:

 گی صادق! بفهم چی می_

 خاتمه داد:صدای هلیا به دعوای ما 

 ست که براش تعیین تکلیف می کنی؟ه اِ صادق بس کن! مگه دختربچ_

 صادق با کالفگی دستش را در موهایش کرد و گفت:

 هلیا لطفا...._

لطفا چی؟ بیا برو الدن جان. من باید یه چیز هایی رو به ایشون یادآوری _

 کنم.

ان شدت گرفته لبخندی به روی هلیا پاشیدم و سریع از خانه خارج شدم. بار

بود. چتر را باز کردم و به سمت سر خیابان حرکت کردم. ایستاده بودم که 

بوق ماشینی مرا به خود آورد. ماشین امیررضا بود. چترم را بستم و سوار 

ماشین شدم. پیراهن مشکی پوشیده بود و موهایش بهم ریخته بود. با 

 تعجب گفتم:

 ...سالم! چی شده _
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دانستم بگویم امیررضا یا آقای فرهمند. امیررضا کالفه حرفم را خوردم. نمی 

 ماشین را به حرکت در آورد.

 یکی از مهم ترین اعضای خانوادم رو از دست دادم!_

 به. پس خدا رحمت کنه معشوقه آقا را!

 باید یه چیزایی رو برات تعریف کنم._

 آه! همین مانده بود که داستان عشق و عاشقی اش را تعریف کند و مرا

 بیشتر از این آتش بزند. چیزی نگفتم.

 نمی خوای بشنوی الدن؟_

 شنوم. بگین می_

 قرار شد دیگه جمع نبندی! نه؟_

باز هم سکوت کردم. امیررضا دنده را عوض کرد و به سمت باالی شهر 

 حرکت کرد:

نمی دونم چرا برای اولین بار دارم دهن باز می کنم و این درد وامونده رو _

ا، حاصل خیلی شکست ه این طوری نبین. این محکم بودنو ر گم. من می

 است الدن!ه خوردن

 آهی کشید که تا ته وجودم سوخت. ادامه داد:

 الدن. من پسر زکیه نیستم! مامان من اونی که دیدی نیست._

 با چشم های گشاد شده به سمتش برگشتم. یعنی پسر فرهمند نبود؟
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ن حاصل ازدواج اول حاج گم. م این طوری نگاهم نکن الدن راست می_

ازش خبر ندارم. نه می دونم کی  هعلی فرهمندم. مادری که سی سال و اندی

زکیه هیچ عالقه ای به من  ست یا مرده! الدن...ههست و کجاست. اصال زند

ن هم همین طور. به هست نداره. علیرضا و مریم هم که خواهر و برادر ناتنیم

که برام ساخته بودن فرار کردم.  که از اون جهنمیهخاطر همین چند سال

مامان و بابام تقریبا با هم خوب بودن. اما مادرم یکی دو سالی بچه دار نشد. 

. زن دومی به نام زکیه وارد زندگی مامانم بچه دار نمیشههمه می گفتن 

شد. همه ازش تعریف می کردن. بعد دو سال علیرضا رو به دنیا آورد. تو این 

حامله بود اما از سمت حاج علی رونده شده بود و  مدت مامان من، من رو

خونه پدری به سر می برد چون ملکه زکیه، نمی تونستن با هوو زندگی 

کنن. مامان من، بعد از به دنیا آوردنم من رو می بره در خونه حاج علی و 

ا هم بعد آزمایش و این چیزا می ه ره. اون برای همیشه از اون شهر می

 ! چون بی معرفت ها اول باور نمی کردن.فهمن من بچه علیم

 نمی توانستم باور کنم امیررضا آن قدر زجر کشیده باشد.

خالصه. تنها کسی که توی این سال ها برام کس بود، عمه عارفه بود. برام _

گم پدری هم کرد. همه کس من  مادری کرد، خواهری کرد به جرئت می

 بود.

قطع کرد و از ماشین پیاده شد. بدون به پارکی رسیدیم. امیررضا حرفش را 

 چتر، با همان پیراهن!
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با نگرانی از ماشین پیاده شدم. به سمت پارک حرکت می کرد. چترم را باز 

 کردم و باالی سرش گرفتم. حرفی نزدم. خودش باید ادامه می داد.

بدون من خاکش کردن. . همه کسم پر کشید الدن. نگفتن بهم! دو روزه.._

 گ شده. مادرم بود الدن!دلم براش تن

 بغض کرده بود. ایستاد. به سختی گفت:

 ل..الدن! س..سه سال بود که..سرطان داشت و من...نمی دونستم!_

ایستاد. وسط چمن ها نشست. بغلش نشستم. چه تصوراتی از این مرد بی 

 گناه داشتم؟

 دیگه کسی...کسی رو ندارم. با چه امیدی ادامه بدم؟_

 ا..االن.._

 حرفم را ادامه بدهم: نگذاشت

 اتم الدن. خیلی زیاد.من به خاطر همین نتونستم بهت زنگ بزنم. شرمنده_

سرش را میان  آه تو شرمنده ای؟ من شرمنده ام که زود قضاوتت کردم.

 دستانش قفل کرد. باران شدت گرفته بود.

 با صدای گرفته از بغض گفتم:

 می خوری!امیررضا؟ بیا بریم. بارون شدت گرفته. سرما _

 سرش را باال گرفت و گفت:
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 تو چرا بغض می کنی الدن؟_

 م بغضم گرفت!ه من خ..خوب! داستان غم انگیزی بود..م.._

امیررضا تلخندی زد. شلوارش کمی گلی شده بود. به سختی بلند شد. آب 

 دهانم را قورت دادم و گفتم:

 کی هست؟ مراسمشون..._

 آه پر سر و صدایی کشید:

 سومش...امشبه. خود عمارت پدرم، به صرف شام!مراسم _

 م میام.ه خوب من_

 نگاه عمیقی به من انداخت و گفت:

 مطمئنی؟_

رم لباسم رو می پوشم. تو با این  آره! چرا که نه؟ اصال همین االن هم می_

 وضعیت می خوای بیای؟

 نگاهی به سر و وضع گلی و خیسش انداخت و گفت:

 شم با هم بریم. میام دنبالت. می م آمادهه تو آماده شو. من_

صدای گرفته اش مانند مته بود برایم. می دانستم غرورش شکسته است. تلو 

فتد که بازویش را گرفتم. ایستاد. اتلو می خورد موقع راه رفتن! نزدیک بود بی

سریع ول کردم و نفس عمیقی کشیدم. کار بدی نکرده بودم. کرده بودم؟ 

 داشت می افتاد...
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 . سرم داشت گیج می رفت. حالم اصال خوب نیست!ممنون_

 با نگرانی گفتم:

 می خوای بریم دکتر؟ سرمی چیزی!_

 لبخند بی جانی زد و گفت:

 نه. مرسی نمی خواد._

 سوار ماشین شدیم. با کالفگی ماشین را روشن کرد. پرسیدم:

 شه من رانندگی کنم؟ حالت خوب نیست. می_

 رانندگی رو دوست نداری! شی... فکر کنم خیلی نه خسته می_

 از ماشین پیاده شدم و گفتم:

 نه دوست دارم. اون موقع یکم خسته بودم همین._

جابه جا شدیم. بی حوصله رو صندلی شاگرد افتاد و چشم هایش را بست. 

 راه افتادم:

 ات رو بگی؟ شه آدرس خونه می_

ریم نمی خواد. برو خونه خودتون منتظر می مونم آماده شی. بعد می _

 خونه من.

شانه باال انداختم و به طرف خانه خودمان بازگشتم. ماشین را کمی دورتر از 

 کوچه مان پارک کردم. در ماشین را که باز کردم امیررضا گفت:
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 زود باش منتظرت می مونم._

اِ الدن "به طرف خانه رفتم و زنگ را زدم. صدای هلیا بلند شد که می گفت: 

 "تویی؟ بیا تو

 باز کرد. باال رفتم، در واحد باز بود. هلیا جلوی در بود:در را 

 چرا برگشتی؟ صادق رو دیدی؟ همین االن رفت بیرون._

 کنارش زدم و به سمت اتاقم رفتم:

 نه ندیدمش._

لباس های مشکی ام را پوشیدم و از اتاق خارج شدم. خواستم بیرون بروم 

 که هلیا جلویم را گرفت:

له؟ اون از لباس های شیک و پیکت اینم از لباس وا الدن کجا با این عج_

 های سیاهت!

 کالفه گفتم:

 گم هلیا جان. خداحافظ! بعدا برات می_

در را محکم بستم. به سمت ماشین رفتم. امیررضا به شیشه ماشین تکیه 

داده بود و شانه هایش می لرزید. مشخص بود که پیش من، جلوی خودش 

د گریه کند دلم می گرفت. راهم را کج را گرفته است. از این که یک مر

کردم و به سمت سوپر مارکتی در آن اطراف رفتم. بطری آب معدنی خریدم. 
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به سمت ماشینش برگشتم و سوار شدم. بطری آب را باز کردم و همراه یک 

 دستمال به طرفش گرفتم. کمی از آب را به زور خورد.

 ندی زد و گفت:دوباره حرف های نا امید کننده اش شروع شد. تلخ

وقتی یک گره ای، مشکلی تو زندگیم پیش می اومد، اولین نفری بود که _

خبر دار می شد. راه درست رو جلوم می ذاشت. الدن! اون فقط پنجاه و پنج 

دیگه هیچ کس رو ندارم که باهاش درد و دل کنم. نه  سالش بود. چرا باید...

از بابام! اگه خودم ازش خبر م که ه مادری! نه خواهر درست و حسابی... اون

 ره پسری به اسم امیررضا داره. نگیرم یادش می

 ماشین را روشن کردم و گفتم:

 حق نداری امیدت رو از دست بدی!_

 ادامه دادم:

 ت رو بده.ه احاال هم آدرس خون_

با همان صدای گرفته اش، آدرس را گفت. به سمت خانه اش راندم. جلوی 

 م:پارکینگ پارک کردم و گفت

 بفرما آقا. منتظریم._

امیررضا از ماشین پیاده شد و به خانه اش رفت. به آپارتمانش با حسرت زل 

زدم. آپارتمانی که امیررضا در آن زندگی می کرد. شبی را تصور می کردم 

امیررضا عروسش را روزی در این خانه می آورد. آهی کشیدم و نگاهم را 
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ی بود جز من! چون رسیدنی در کار گرفتم. امیررضا مرد ایده آل هر دختر

نبود. در ضمن امیررضا، دلش پیش کس دیگری بود. اما هر چه بحثش را 

وسط می کشیدم، با اخم و تخم مرا از سوال می راند. حدود ده دقیقه بعد، 

در باز شد و امیررضا سوار ماشین شد. موهایش را شانه کرده بود و لباس 

آدرس عمارت را بلد بودم. حرکت کردم.  اش را هم عوض کرده بود.های گلی

موبایلم زنگ خورد. روی داشبورد بود. امیررضا گوشی ام را برداشت و نیم 

نگاهی به آن انداخت. اخم غلیظی بر ابروهایش جاری شد. گوشی را به 

 سمتم گرفت و گفت:

 یک نفر به اسم پارساست!_

غلیظ امیررضا اوه! پارسا دوست صادق بود. با من چه کار داشت؟ اخم 

 ترسناک بود. گوشی را از دستش گرفتم و گفتم:

 آره دوست داداشم صادقه._

 جواب دادم:

 بله پارساخان؟_

 ا!ه سالم خانوم ستاره سهیل. کم پیدایی_

 نمی دانستم چرا اما دوست نداشتم جلوی امیررضا با او صمیمی حرف بزنم.

 خوبین؟ درگیرم. سالم._
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شه. اون  رفتم جون پارسا تو نباشی نمینه بدم! امشب یه مهمونی گ_

 داداش بدعنقت که قبول نکرد بهت بگه. ببینم باز میونتون شکر آبه؟

 .نه چیزی نیست. امشب وقت ندارم بیام مهمونی.._

نیم نگاهی به امیررضا انداختم. صورتش سرخ شده بود. می توانستم حتی 

 یک درصد احتمال بدهم که برایش مهمم؟

 تو که اهل حال بودی!ای بابا چرا _

صدای گوشی کمی بلند بود و مطمئنا امیر این جمله را شنیده بود. خنده 

 مصنوعی کردم:

 رم. ای بابا آقای پارسا این چه حرفیه من که بدون دعوت جایی نمی_

امیررضا با خشم نامنظم نفس می کشید. حاال دلیل عصبانیتش هر چه که 

 وب نبود.بود نباید بدتر می کردم. او حالش خ

ای بابا پس نمیای دیگه؟ باشه بی معرفت. شنیدم صادق دختر خالتونو _

 گرفته. مبارکه! کی بیایم برای شیرینی خانـــوم؟

 دیگه داشت زیاده روی می کرد. صدای گوشی را کمتر کردم و گفتم:

 نمی دونم با خودش حرف بزنید. من کار دارم فعال خداحافظ._

 کنی! خداحافظ...ای بابا خب چرا فرار می _

 گوشی را قطع کردم که صدای نسبتا بلند امیررضا مرا ترساند:

 ای صادق چقدره؟ه صمیمیت تو با دوست_



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 310

 با تعجب گفتم:

 یعنی چی امیررضا؟ اون دوست خانوادگیمونه. نباید جواب تلفنش رو بدم؟_

 پوزخندی زد و گفت:

 دیگه چی؟ پایه مهمونی هاشون هم که هستی..._

ال به او چه؟ کار های من به او مربوط بود؟ حاال کارگردانم بود که ببینم! اص

بود. او حق داشت عاشق بشود اما من حق نداشتم به مهمانی دوست 

خانوادگی مان بروم؟ می خواستم این را بر زبان بیاورم. اما ترسیدم. او مرا 

 دوست نداشت اما من نمی خواستم او را ناراحت کنم.

 دم هم در حال ذره ذره آب شدن بودم.اما از این طرف خو

به عمارت نزدیک شده بودیم. امیررضا غرق در فکر بود و چیزی نمی گفت. 

دوست داشتم حرف بزند. دوست داشتم از این لحظات کوتاه استفاده کند. از 

این یکی دوسالی که قرار بود با هم باشیم. این خاطره ها را به کامم زهر 

خبرها نبود. امیررضا درست شبیه اولین باری شده بود  نکند. اما انگار از این

که او را در خواستگاری دیده بودم. خشک، مغرور و سرد! این امیررضا را 

نمی خواستم. رفتارش دل می آزرد. به عمارت که رسیدیم ماشین را پارک 

 کردم و سوییچ را به دست امیررضا دادم. خواستم باال بروم که گفت:

ا هخوای بگی چه نسبتی با مرحوم دارم که اومدم؟ خدمتکارکجا؟ االن می _

 فقط با کارت دعوت می ذارن بری باال...

 به سمتم آمد و گفت:
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 باید با هم بریم._

پچ مرا خدمتکارها با دیدن امیررضا خم و راست شدند و با کنجکاوی و پچ

من دید می زدند. وارد عمارت سیه پوش شدیم. فضا، فضای غم و اندوه بود. 

و امیررضا شانه به شانه  هم وارد شدیم. همه شروع به تسلیت گفتن کردند. 

 امیررضا بازویم را گرفت و به سمتی حرکت داد:

 بیا بریم پیش خان بابا!_

از دیدن حاج علی می ترسیدم. چه رفتاری می خواست نشان بدهد؟ اما 

مطمئن بودم جلوی آن همه مهمان هم که شده آبرو داری می کند. به 

سمتی از آن عمارت پر زرق و برق که حتی پارچه های سیاه چیزی از 

اصالتش کم نکرده بود رفتیم. حاجی، روی یکی از مبل ها نشسته بود و 

سال دورش نشسته بودند. با دیدن امیررضا از جای برخواستند چند مرد میان

و سالم کردند. جو، اصال جو غم و اندوه نبود. شبیه یک مهمانی گفتمان بود 

رد ها هم کنجکاو شده بودند ببینند من کی هستم. حاج متا مجلس عزا! آن 

 علی با دیدن من چشم ریز کرد و گفت:

 پولِ....دختر مصطفی تویی؟ همونی که برای _

 بسه بابا! بعدا دربارش حرف می زنیم._

این صدای امیررضا بود که نگذاشت پدرش درباره پول و این طور حرف ها 

 چیزی بگوید. از او متشکر بودم. خوب وقتی به دادم رسید.
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خیلی خوب. برو پذیرایی شو. امیررضا تو بمون. اگه بدونی کی اومده _

 مطمئنا خوشحال میشی.

 کی؟_

 پای بر پای انداخت و گفت:حاجی 

 مهسا!_

به وضوح دیدم چهره امیررضا در هم رفت. حاال سوال این بود. مهسا که بود 

 این وسط؟

 حاجی لب هایش را کج کرد و گفت:

شی! ماشاال چه خانومی شده.  می دونم از دیدنش خیلی حیرت زده می_

 االن بیست و پنج سالشه. اومده برای همیشه ایران بمونه.

 ی حرص دار این حرف ها را می زد. هدف تیرش مطمئنا سمت من بود.خیل

 امیررضا شانه باال انداخت و گفت:

 خوب؟_

 حاجی به پشت سر امیررضا اشاره کرد و گفت:

 اوناهاش داره میاد این طرف._

 هم من و هم امیررضا به عقب برگشتیم.
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ی دختری ریز نقش با پوست سفید و چشم های خاکستری به سمت ما م

 آمد. دستش را جلوی امیررضا گرفت و گفت:

وای رفیق قدیمی! سالم! چقدر بزرگ شدی. یادته وقتی رفتم همش _

 بیست و دوسالت بود؟

امیررضا نگاهی به دست مهسا کرد و نیم نگاهی به من. اما من خودم را 

مشغول بازی با گوشه شالم کردم. زیر چشمی دیدم که امیررضا به او دست 

را بی تفاوت نشان دادم. اما حقیقت دلم چیز دیگری بود. مهسا داد. خودم 

 نگاهی به من کرد و گفت:

 کنی؟امیرجان معرفی نمی_

 امیررضا لبخندی زد و گفت:

 از دوستان هستن._

آهی کشیدم. چیزی شبیه تلخند به دخترک تحویل دادم و سریع او را با 

ترک حوری نشان بود. امیررضا تنها گذاشتم. احتماال معشوقه اش، همین دخ

به سمت صندلی هایی رفتم که چند زن و مرد نشسته بودند. می گفتند و 

می خندیدند. گوشه ای نشستم. خدمتکار ها مشغول پذیرایی بودند اما من 

میل به هیچ چیز نداشتم. زیر چشمی به آن دختر و امیررضا نگاه می کردم. 

ی گفت و می خندید. حرصم مطمئنا بودم نگاه های مرا می بیند. از قصد م

را در آورده بود. گوشی ام را در آوردم و مشغول شدم. بی هدف! در فضای 

مجازی می چرخیدم. اما شش دانگ حواسم پیش آن دو بود. امیررضا داشت 
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مرا عذاب می داد. اما قصدش این نبود. خوب البد معشوقه اش را بعد از 

ام را خاموش کردم و فقط به  سال ها یافته بود. الدن کیلویی چند؟ گوشی

زمین زل زدم. هر چند ثانیه آهی می کشیدم. من چم شده بود؟ این چه 

حرصی بود که داشتم؟ خوب کسی را دوست داشت که داشت. اصال 

 عاشقش بود که بود... عاشقش بود؟

خوب وقتی رسیدی! زمانی که امیررضا احتیاج به درد و دل و تقسیم  مهسا...

رد. حاال من فراموش می شدم. شاید می گفت خودت به تنهایی هایش دا

اصفهان برگرد. من کار دارم! شاید می گفت من قرار است مهسا را بیاورم. او 

 هم قرار است در فیلم ما بازی کند. شاید...

می زد. اگر همه این اتفاقات هم می افتاد مهم نبود.  معجب فکر هایی به سر

اگر امیررضا هم مرا عاشقانه دوست  من درگیر احساسی می شدم که حتی

، داشت، باید از هم جدا می شدیم. همین بود! باید دوری می کردم تا دور

برمان ندارد. مرد است دیگر. دوست دارد در پرونده اش چند تا چند تا 

داشته باشد. با خودم فکر کردم یعنی امیررضا هم از آن مردهاست؟ فکرم به 

 !"نه"ه آری مهم بود و نه سمت نه می رفت. اما حاال ن

تر صدای مهسا و امیررضا به وضوح بیشتر می شد. انگار به این طرف نزدیک

 می شدند.

 مهسا:
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فکر می کردم آشنایی ما می تونست  از دیدنت خیلی خوشحال شدم. اما..._

بیشتر بشه. موفق باشی! شاید بتونم در اون باره کمکت کنم اما خیلی هم 

 رم اون طرف.مطمئن نیستم. من می

 امیررضا به من نزدیک شد و از پشت به سمتم خم شد و گفت:

 من مثل بعضیا بی معرفت نیستم._

و به سمت دیگری رفت. با سرعت! یعنی چه؟ منظورش من بودم؟ منظور 

مهسا چه بود از این که می گفت آشنایی مان می توانست بیشتر شود؟ ای 

شنایی بیشتر می خواهی چه کار؟ دختر امیررضا که به تو اهمیت می دهد، آ

اما معنی کار امیررضا را نفهمیدم. از جا بلند شدم تا به سمتش بروم. باید 

 توضیح می داد.

اما هر چه گشتم، او را پیدا نکردم. بیشتر از این هم سرک کشی جالب نبود. 

خواستم به همان سالن اصلی برگردم که با مریم رو به رو شدم. ابرو باال 

 و گفت:انداخت 

 به به! شما کجا اینجا کجا؟_

 عقب نشینی کردم و گفتم:

 دعوت شدم!_

 از محل حادثه دور شدم و اما صدایش را به وضوح می شنیدم:

 ...وا کی دعوتت کرد با توام_
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از عمارت خارج شدم و در حیاط ایستادم. به امیررضا پیامک دادم که دارم 

اصلی رفتم که صدایش را از پشت می روم و دیگر دنبالم نیاید. به سمت در 

 سرم شنیدم:

 وایسا ببینم کجا؟ این چیه نوشتی؟_

به سمتش برگشتم. نفس نفس می زد و معلوم بود دویده. عجب سرعت 

 عملی...!

 کامال خونسرد گفتم:

 واضح بود متن. تو که گذاشتی رفتی یا پیش اون دختره بودی یا هم که..._

حرف خاصی هم به مهسا نزدم. کامال  تند نرو! رفتم احوال پرسی کنم._

 گفت و گوی رسمی بود.

 گذاشتی تو اون جمع غریب رفتی سالم و احوال پرسی کنی؟ رو چرا من_

 کالفه چنگی به موهایش زد سپس گفت:

 بیا بریم تو خواهشا..._

 گفتم که نمی خوام بیام. مریم هم من رو دید._

 تر گفت:کالفه

 شه؟ خوب ببینه مگه چی می_

دختر نوجوان قهقهه زنان از بغل ما رد شدند و وارد عمارت شدند.  چند

 امیررضا نیم نگاهی با پوزخند به آن ها کرد سپس به من خیره شد:
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من پیش هیچ  ا تفاوت داشته باش...ه ا بی تفاوتن الدن! تو با اینه این_

رفتم! اما دست و پاهام م میه کدومشون راحت نیستم. اگه به خودم بود من

 ستست. باید بمونم.ب

 خوای از من؟میدقیقا چی_

 که بمونی و بذاری من اینجا راحت باشم.هیچی! این_

حس کردم برق سه فاز بهم وصل کردند. سرم را باال گرفتم و در عمق چشم 

 های امیررضا مشغول گشتن شدم. امیررضا آهی کشید و گفت:

 خوای بمونی مشکلی...باشه اگه نمی_

 مونم!می_

 چه لبخندی نثارم کرد و گفت:نیم

 کنی!لطف می_

حواس، مشغول خوردن شام شدم. جایی رفت. و من بیهوا رو به تاریکی می

نشستیم که زکیه و مریم مارا نبینند. اما متاسفانه با علیرضا رو به رو شدیم 

که او بی تفاوت تر از هر کسی بود. ساعت از ده گذشت که امیررضا مرا به 

رداند. به محض وارد شدنم در واحد خانه، با صورت سرخ صادق مان برگخانه

و اخم های عصبی بابا رو به رو شدم. آب دهانم را قورت دادم و سالم کردم. 

 صادق آتشی شد و گفت:

 ..؟.کجا بودی تا به حال؟ چرا اون کوفتی رو جواب ندادی_
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 سعی کردم آرامش داشته باشم:

 م..مگه زنگ زده بودین؟_

 قدم شد و گفت: مامان پیش

گفت دم آخری لباس مامان جان خوب ما دلمون هزار راه رفت. هلیا می_

 مشکی پوشیدی و رفتی!

 آره خوب ختم خانواده یکی از دوستام بود._

 صادق دوباره داد زد:

 گذره الدن؟دوستت یا اون مرتیکه؟ چی بین شما دو تا می_

تازه جلب شده بود. حاال نمی خواستم جلوی بابا این طور بگوید. اعتمادش 

با این حرکات صادق همه از بین می رفت! بابا هنوز لب از لب باز نکرده بود 

مان نگاه می کرد. و من برای اولین بار از کارم خجالت و با اخم به ما و بحث

کشیدم. که چقدر راحت با امیررضا رفت و آمد داشتم. من که می دانستم 

ا بی آبرو می کردم. فردا پس فردا بعد از هیچ اتصالی نیست، فقط خودم ر

مان دست به دست در فضای مجازی می تمام شدن فیلم، با هم بودن های

مان رفته بود. کرد؟ هلیا از خانهچرخد. حاال بابا با خودش چه فکرهایی می

بابا از جایش بلند شد و باالرفت. آهی کشیدم و روی مبل افتادم. حتی دیگر 

 ا صادق هم نداشتم اما گویا او دست بردار نبود.حوصله بحث کردن ب

 گم؟ کجا بودی با اون پسره؟ شنوی چی مینمی_
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و دعوت کرده ر اش فوت شده بود منقدر بحث نکن با من. عمهصادق این_

 بود. یکی دیگه از بچه های بازیگر هم که دوست منه اونجا بود.

کشید. پی در پی میهای عمیق و اما قسمت آخر را دروغ گفتم. صادق نفس

 دست خود را مشت کرد و باال رفت. مامان به سمتم آمد و گفت:

 خوای نذارن بری؟قدر سر به سرشون نذار دختر! میتو رو به خدا این_

شالم را در آوردم و گوشه مبل انداختم و با دست هایم موهایم را شانه 

 کردم:

م که جدیدا تونن! غیرت صادق هدونی که نمیمامان خودت هم می_

 کشککیه.

 مامان ضربه ای آرام به صورت خود زد و گفت:

م یک جورایی نگرانته. اما رفتار بابات رو ول ه وا این چه حرفیه؟ خوب اون_

 کن اون کال امروز حالش خوب نبود.

 پوزخندی زدم و گفتم:

 نداد. رو آره اما جواب سالمم_

 سخت نگیر دختر! ببینم شام خوردی؟_

 دم:از جا بلند ش

 آره مامان، می رم اتاقم...-

. 
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امروز روزی بود که باید به اصفهان بر می گشتم. بابا هنوز هم به من محل 

 داد. نه صادق و نه بابا، با من نرم نشده بودند. خودم هم در خودم ماندهنمی

بودم. تکلیف من، با خودم نامشخص بود. ای کاش تنها با هواپیما 

بعد از ظهر  گشتم. اما جراٌت نداشتم با امیررضا مطرح کنم. قرار بودبرمی

کردیم تا من همه اش حرکت کنیم. ای کاش شبی، نصفه شبی حرکت می

خوابیدم. خدا را شکر آن زمانی که قرار بود من از خانه خارج شوم، بابا را می

کرد قبل از رفتنم، با و صادق خانه نبودند و شرکت بودند. مامان توصیه می

زد. معلوم نبود صادق چه یبابا صحبت کنم. اما بابا حتی با من حرف هم نم

حرف هایی به بابا زده. ساعت حوالی دو عصر بود که امیررضا زنگ زد. ساکم 

را برداشتم و از مامان خداحافظی کردم. خاله را در این چند روز ندیده بودم. 

هم برایم مهم نبود. تنها چیزی که برایم مهم بود، بازی و بازیگری  اودیگر 

دادم و نه بابا و صادق. از خانه رفتار خاله اهمیت میو نه باید به  ؛ام بود

خارج شدم. باز هم قرار من و امیررضا در خیابان اصلی بود. به مامان گفته 

بودم که با قطار برمی گردم. اما شرط می بندم که او باور نکرده است. ساکم 
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را را دست به دست کردم و منتظر شدم تا امیررضا بیاید. با بوق ماشین سرم 

باال گرفتم. به طرف ماشین رفتم و سوار شدم. با لبخند سالمی به من کرد 

بستم. امیررضا اما من تقریبا به سردی جواب دادم. باید راه احساسم را می

کشاند. خود بسته بود و مرا به زور پای حرف میمرا به رگبار سوال های بی

. حاال مشغول گفت و خنده زداش زار میانگار نه انگار که تا دیروز برای عمه

 با من بود. اما من در فاز دیگری به سر می بردم. از تهران خارج شدیم.

تر شده بود. دوست داشتم به صندلی عقب در راه برگشت، انگار راه کوتاه

 جا بخوابم. اما نمی شد. خدایا، یه راه خالصی جلوم بذار...بروم و آن

هم از سردی من کالفه شده بود.  خیلی زود به اصفهان رسیدیم. امیررضا

رهام، لیال و معصومه به استقبال ما آمدند. من خستگی را بهانه کردم و باال 

به خانه برگشتم. لیال هم باال آمد و برایم نوشیدنی آورد. واقعا خسته بودم. 

ساعت ده شب بود و من فقط یک ساندویچ خورده بودم و حسابی گرسنه ام 

لقمه گرفت. اما من از خستگی روی همان مبل خوابم بود. لیال برایم چند 

 برد.

صبح، سخت مشغول کار شدیم. چند سکانس گرفته بودیم و همه عوامل از 

خستگی روی چمن ها افتاده بودند. سخت ترین قسمت، آن جایی بود که 

امیررضا باز هم صحنه های عاشقانه بازی می کرد. شاید ته ته ته دلم می 

 ت داشت...گفتم ای کاش حقیق

اما دوباره امیررضا چند جا را خراب کرد. شاید برایش سخت بود مقابل من 

بایستد و عاشقانه بگوید. وقتی که او به کسی دیگر فکر می کرد و در فکر 
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خوب معلوم بود نمی تواند جلوی من  بود؛ عاشقانه گفتن برای دیگری

گرفته بود. و آقای رحمانی برای همه غذا  دارکاتچیزی بگوید. مسئول ت

چون این سکانس در یک فضای سبز بود برای عوامل هم هر حرکتی ساده 

بود و نباید به هزار نفر امضا می دادند و عکس می گرفتند. مشغول خوردن 

شدیم و مثل همیشه امیررضا رو به روی من نشسته بود و مشغول شده بود. 

نگاهم را به سمت  دائممدام هم به من نگاه می کرد و این مرا می آزرد. 

دیگری می دادم تا از نگاهش فرار کنم اما انگار که نمی شد. مدام به من زل 

 زده بود. با لیال حرف می زدم تا نگاهش یادم برود. اما...

ناهار به سختی خورده شد و بعد از نیم ساعت استراحت، دوباره شروع 

تند اما من و داش واقعی کردیم. تیام و رویا عجب دنیای فارغ از دنیای

 امیررضا...!

سکانس آخر امروز را هم بازی کردیم. دوست نداشتم از آن پارک جنگلی 

تکان بخورم. انگار لیال هم با من هم عقیده بود و نمی خواست برود. هوای 

عالی داشت. بهنام زودتر از همه به آپارتمان برگشت. و بعد من و لیال و 

را داشت. بازار  شکوفه نقش راهنمای ماشکوفه هم به بازار اصفهان رفتیم و 

عالی اصفهان، جوری بود که اگر دست خودت بود می خواستی کل اجناس 

آن جا را بخری. من و لیال در هر مغازه محو می شدیم و این شکوفه بود که 

 ما را می کشاند.

حساب خرید های من و لیال از دستمان در رفته بود و شکوفه ما را مسخره 

اعت هفت شب بود که شوهر شکوفه به دنبالش آمد و ما با می کرد. س
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اتوبوس به خانه برگشتیم. در خانه نشستیم و با لیال به خرید هایمان با 

خوشحالی نگاه می کردیم و با ذوقی کودکانه هر کدام از آن را می پوشیدیم 

خریدهای ما بودند.  وسایل تزئینیو ژست می گرفتیم. لوازم آرایش، لباس و 

هر کداممان یک دست لباس سنتی اصفهانی هم خریده بودیم. هنوز و 

لیال و شوخی هایش مرا یاد او می ؛ نیامده دلم برای هلیا تنگ شده بود

 شاید اگر لیال نبود، انگیزه خاصی برای ادامه نداشتم. انداخت.

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. فصل روزها در گذر بودند و زمان از گذشته ثانیه به ثانیه فاصله می گرفت

اول فیلم، تقریبا به اتمام رسیده بود و ما بسیار خسته بودیم. چندین بازیگر 

از تهران و شهرهای دیگر هم به اصفهان آمده بودند و مشغول کار شده 

بودند. خیلی ها هم کارشان تمام شد و رفتند!  در این بین، امیررضا هم 

تم. حالتش را سعی می کرد به من نزدیک تر شود اما من فاصله می گرف

درک نمی کردم او هم کسی را زیر سر داشت و هم می خواست به من 

نزدیک تر شود. جدیدا بی جنبه هم شده بودم. هر چه در تنهایی به خود 
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گوشزد می کردم که فاصله ام را حفظ کنم و درگیر امیررضا نشوم، قلبم به 

یررضا معلوم نبود با ام هنگام دیدن او عنان از کف می برید و مرا لو می داد...

خودش چند چند است. تردید در تمام رفتار هایش پیدا بود. یک روز 

صمیمی می شد، روز دیگر اخم می کرد. یک روز لبخند می زد و فردایش 

اخم می کرد! برای بازی در فیلم هم از همه بیشتر کات می گرفت چون 

نبود. نمی توانست درست حس بگیرد. من هم تکلیفم با خودم مشخص 

شاید می شد فکر کرد هر دو در بالتکلیفی غرق هستیم. اما شاید او نبود! 

تو "شاید اگر در افکار من می آمد با قهقهه از من دور می شد و می گفت: 

 "ت دارم!تبچه ای که فکر می کنی با چهار تا لبخند عاشقت شدم یا دوس

این طرف و  روی دوشم بگیرم ورا م قصد نداشتم غرور خرد شده ام ه من

آن طرف ببرم. اما یک روز، راه عجیبی رو به پایم باز شد. راهی که مه گرفته 

بود و حتی تا نیم متری اش را نمی توانستی ببینی. اگر قرار بود بروی، باید 

 تنهای تنها می رفتی و به قولی، دلت را به دریا می زدی...

که دیدم بابا زنگ  همه چیز از اول اسفند شروع شد. در خانه نشسته بودم

می زند. با خوشحالی به سمت تلفن خیز برداشتم و با خود فکر کردم می 

تلفن  خواهد به این قهر چندین ماهه پایان دهد اما خبر عجیبی داشت!

هنوز در دستم بود و به رو به رو زل زده بودم. در خانه باز شد و لیالی شاد 

خانه شد و خرید ها را روی و شنگول با پالستیک های خرید به دست وارد 

 اپن گذاشت:

 ببین چه خـــوراکی هایی خریدم. به سالم الدن بانو..._
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 با دیدن من متعجب گفت:

 وا الدن! چرا تلفن رو گرفتی بغلت؟ چی شده!؟_

ی زمزمه کردم. تلفن بی سیم را روی میز "سالم"به خودم آمدم و زیر لب 

 گذاشتم و به طرفش برگشتم:

 تفاق مهمی افتاده!یه ا. لیال.._

 به طرفم آمد و بغلم نشست:

 چی شده دختر؟ چرا زانوی غم بغل گرفتی؟_

 آهی کشیدم و گفتم:

و خیلی درگیر خودش ر گه که من ایی میهایی داده. یه چیزهبابام یه خبر_

کرد. نمی دونم باید چی بگم! حتی نمی دونم چطوری کلمات رو بچینم و 

 ادا کنم.

کلیشه ای حرف بزنی. یک راست برو سر اصل خوب خوب! نمی خواد _

 مطلب!

 نفسم را بیرون دادم و گفتم:

 بابا می خواد شوهرم بده._

این لحنی که بکار بردم ظاهرا خنده دار بود. لیال زیر خنده زد و پس از 

 خوب خندیدن گفت:

 خوب مبارک باشه طرف کی هست؟_
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گن  می چیزی...چرا می خندی؟ مگه خنده داره؟ نه نظری پرسیدن و نه _

 تا قبل از عید پاشو بیا تهران آخه طرف آشناست.

 لیال سوت مسخره ای زد و گفت:

 م که هست. حاال ما عروسی دعوتیم؟ه به به! شناس_

 با بی حوصلگی به بازویش ضربه ای زدم و گفتم:

شونی پای سفره نو می ر گی؟ دستی دستی داری من لیال! چی داری می_

می خوام بدم بابا طرف پسر دوست باباست. ده ساله عقد. من هیچ جوابی ن

 یم!هو می خوار گه دخترتون ندیدمش حاال بعد ده سال اومده می

خب چه اشکالی داره الدن؟ برو ببینش االن شاید خوشت اومد. مگه همه _

 آدم ها هر روز مثل ده سال قبلشونن؟

یک پسر با یادآوری آخرین تصویر ماکان، پوزخندی روی لبم جاری شد. 

هجده ساله بی عار و درد جوشی! همان موقع ها هم سر و گوشش می 

جنبید. حاال همان پسر بود که می خواست بعد از ده سال ازدواج کند؟ آهی 

 شویی بروم:کشیدم و بلند شدم تا به دست

حاال هست یا نیست. تا نبینمش نمی تونم نظر خاصی بدم. در ضمن، با _

و نزدیک بودن تعطیالت عید، بعید می دونم  این وضع عقب افتادگی کار

بهنام بهم مرخصی بده. فکر کنم باید برای برگشت، از بعد عید تصمیم 

بگیرم! داخل دستشویی شدم و رو به روی آینه روشویی ایستادم. دست و 

صورتم را شستم و به خود خیره شدم. نمی دانم چرا حس می کردم ماکان، 
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س عجیب و غریب است. شاید با ازدواج با او، راه فراری برای من از این ح

خیلی مشکالت حل، و خیلی گره ها باز می شدند. راه درست را نمی 

 دانستم. ای کاش می توانستم با یک نفر درد و دل کنم!

از دستشویی بیرون آمدم. لیال نشسته بود رو به روی تلوزیون و کیک و 

ر چه می خورد نه سیر می شیرکاکائو می خورد. پوزخندی زدم. این دختر ه

 شد و نه چاق. با دقت فراوانی به تلوزیون زل زده بود.

 گاز محکمی به کیکش زد و گفت:

 راستی الدن! پایین رهام رو دیدم._

 خودم را روی مبل پرت کردم و گفتم:

 که چی؟ کم می بینیش؟_

د نه بابا یه چیزایی می گفت. البته نه به من ها! داشت با تلفن حرف می ز_

 با یکی. غلط نکنم لوکشین فصل دوم تهرانه.

 با خوشحالی به سمتش برگشتم و گفتم:

 شه. گی؟ خدا از دهنت بشنوه جوون! وای خدا چه خوب می راست می_

 با دهان پر سرش را تکان داد و گفت:

راستی تو که دیشب خسته بودی زود خوابیدی! اصال خوب شد زود _

 خوابیدی...

 وا چرا؟_
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فرهمند روانیم کرد. خوب شد هر دومون تو پذیرایی خوابیدیم. بابا این _

 نمی شد بری تو اتاق!

 لب ورچیدم و گفتم:

 وا به امیررضا چه که تورو دیوونه کنه؟_

 به طرفم برگشت و گفت:

دیشب ساعت یازده بود رفتم اون اتاق رخت خوابم رو بیارم دیدم صدای _

دیدم از اتاق فرهمنده. داره می  گیتار و آواز میاد! در پنجره رو باز کردم

خونه مثل خواننده ها. حاال نه می تونستم حرفی بزنم نه اعتراضی. نشستم 

 گوش دادم چه نا امیدانه هم می زد بدبخت.

 شانه باال انداختم و گفتم:

 آهنگ زدن مردم به ما چه ربطی داره لیال؟_

 سرویس بشیم!درسته ربطی نداره. ولی نباید یه جوری بزنه که رسما ما _

 خندیدم و گفتم:

 زنه میایم تو هال!عیب نداره هر وقت دیدیم داره ساز می_

واه! حاال باید مکان خوابمون رو با این اتاق تنظیم کنیم. شب های عادی _

 تو اتاق، شب های برگذاری کنسرت توی هال...

کامال به ظاهر لبخند زدم اما در دلم غوغایی بود. تنها راه نجات من، به طور 

 ...مشخصی فرار بود.
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روز ها گذشتند. حاال یک هفته مانده بود به عید و تمام کار ها تق و لق بود. 

برای هر سکانس باید دنبال بازیگر جماعت می دویدی. بهنام یک دستش 

تلفن همراه بود و به عوامل غایب زنگ می زد و یک دستش به یقه عوامل 

د قسمت بود که امیررضا نباید بازی می کرد. او هم حاضر که فرار نکند! چن

به خودش استراحت داد و حدودا بیست اسفند ماه با همه خداحافظی کرد و 

دید شد. او هم که میبه تهران بازگشت. فاصله گرفتن ما به خوبی حس می

من تمایلی به حرف زدن و ارتباط با او ندارم، غمگین، ناالن و با شانه های 

دانستم این به نفع خودم بود. باید تکلیفم شد. میز من دور میافتاده ا

او زیاده خواه بود. قشنگ حس و حالش، احساس یک شد. مشخص می

خواست به من داد چون در عین حال میعاشق بود. این مرا حرص می

کرد. همه اش فکر امیررضا به سر و کله نزدیک شود. این مرا نیز غمگین می

 د فقط یک سر سوزن دوست داشتم االن جای ماکان...زد. شایام می
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روز موعود خداحافظی فرا رسید. لیال قرار بود به دیدن خاله پیرش در 

جا بگذراند. با یک خداحافظی سخت شهرستان رباط کریم برود و عید را آن

ها من بلکه همه نبرای یک استراحت سه هفته ای، از هم جدا شدیم. نه ت

از ثانیه آپارتمان خالی شد. با هواپیما به تهران برگشتم.  عوامل. و در کسری

هوایی که دلم برایش تنگ شده بود حتی با تمام آلودگی هایش. از فرودگاه 

که کی بر می گردم. زنگ به خانه آمدم. کسی را خبر نکرده بودم برای این

 خانه را زدم و آیفون را صادق جواب داد:

 بله؟_

 واهر غربت نشینت!معرفت. منم خداداش بی_

بدون هیچ حرف دیگری در باز شد و من داخل شدم. با خوشحالی چمدان را 

 پشت سرم می کشاندم و باال می رفتم. در باز بود. داخل شدم و داد زدم:

 صاحب خــونه؟ پرنسس الدن اومده. نمیاین استقبال؟_

 صادق با اخم از آشپزخانه جلو آمد و گفت:

دنیا رو خبر می کنی؟ مامان و بابا نیستن خرید هیس چه خبرته االن کل _

 رفتن!

 با لبخند به سمتش رفتم و دستم را دور گردنش انداختم:

آق داداش؟ دلم واست تنگ شده بود بی معرفت. بابا چند ماهه هم رو _

 و ببخش.ر ندیدیم. حاال اگه بد رفتاری هم کردم اون موقع من
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 به رویش زل زده بود. صادق اخم کرده بود و دست به سینه به رو

 تیر خالص را زدم و بوسه ای به گونه اش زدم:

واال ما ندیدیم مرد ناز کنه. اما اگر هم می کنه عیب نداره آبجیش _

 خریداره.

باز هم صادق چیزی نگفت. به دلیل مریضی بی موقع عمه مینا عقد عقب 

نده اه خوافتاده بود و به عید موکول شده بود. صیغه به اصرار صادق دوبار

 شده بود.

دونم واسه زنت چه م میه باشه صادق خان اخموی مغرور. اخم کن من_

 خواهر شـــوهر بازی در بیارم!

 صادق صدایش را صاف کرد و گفت:

 بلد نیستی._

 خندیدم و گفتم:

آخ جانم حرف زد. حاال می فهمی کی بلد نیست. فردا دعوتش می کنم _

 ناهاری شامی چیزی هم برامون بپزه.و تمیز کنه یه ر بیاد اتاقم

 نمی کنی!_

 دستم را از دور گردنش برداشتم و با شیطنت گفتم:

می کنم! چون اونو بیشتر از خواهر گلت دوست داری. اوه راستی. بابا _

 مونده هنوز! خان هفتم رســتم...
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 پوزخندی زد و گفت:

 اون؟ نه داره دستی دستی میده تو رو به رقیب شرکت._

 جب گفتم:با تع

 گی دیگه؟ ماکان رو می م..._

 بله خود ماکان صفایی! اون و شرکت تازه ساختش رقیب ما محسوب می_

 شن. خیلی هم مغرور و مزخرفه!

 خوب من هنوز ندیدمش! اصال شاید جواب منفی بهش دادم.. خوب.._

 از پله ها باال رفت و گفت:

 ن سر سفره عقد.کجا کاری که منتظر یه اشاره بابان تا تو رو بشون_

با حیرت به حرف های صادق فکر کردم. یعنی من هم درگیر یک ازدواج 

اجباری می شدم؟ قطعا نه! اجباری در کار نبود. شاید هم بود! اجباری به 

اسم بابا. از وقتی که با من بد شده بود، بد حرف می زد. بد تصمیم می 

یده بودم. هنوز خسته و گونه ندگرفت و بد شده بود. بابا را تا به حال این

مانده، حیران و سرگردان وسط هال ایستاده بودم. آب دهانم را قورت دادم و 

 چمدانم را از وسط برداشتم و باال رفتم.

. 

. 

. 
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. 

. 

شد. شیرینی و آیفون زنگ زد و من باز کردم. کمی بعد، بابا بود که وارد می

ار بود خواستگار و میوه دستش بود و این یعنی یک زنگ خطر! امروز قر

تر از همیشه بود و خانواده اش، به صرف شام به خانه ما بیایند. صادق کالفه

زد. خاله این را حتی با هلیا و مامان هم درست و حسابی حرف نمی

فهمیدم موضوع چیزی دیگر است. گذاشت به پای غیرتش اما من میمی

تنهایی حرف بزنند اما  فرستاد در اتاقش تامامان دم به دقیقه هلیا را می

توانست از زیر زبان صادق چیزی بیرون بکشد. خاله دیروز به هلیا هم نمی

خانه ما آمده بود و پس از کلی گریه و زاری از من عذر خواهی کرده بود که 

. من هم سریع قبول کردهچرا مرا زود قضاوت کرده است و مرا ناراحت 

 کردم. زن بیچاره!

ه تر بودم. بد مخمصه ای بود و خودم ساده گرفته اما حاال خودم بیچار

بودمش. کسی را هم برای مشورت نداشتم. با مامان هم راحت نبودم چون 

نمی توانستم از حسم به امیررضا چیزی به او بگویم و دردم این بود. پس 

ها تا یک  کشیدم. ساعت پنج عصر بود. آنباید دور مامان و خاله را خط می

 مدند. هلیا با لبخند دستم را گرفت و باال برد:ساعت دیگر می آ
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خب عروس خانوم بیا ببینم چی می تونم ازت بسازم! وای الدن... خیلی _

 شی شک نکن! ملوس می

لبخند مصنوعی زدم و پشت سرش کشیده شدم. مرا روی صندلی اتاقم 

نشاند و مشغول آرایش کردنم شد. به درخواست خودم یک آرایش بسیار 

ی خواستم خیلی توی چشم باشم. یاد شب خواستگاری هلیا و مالیم. نم

 علیرضا افتادم.

همان شبی که هلیا دوست داشت همه چیز عوض شود. مثل او بودم. نه؟ 

گشت. همان روزی که هیچ ای کاش همه چیز به دو سال پیش بر می

مشکلی در دل ما نبود. اما حاال امروز، همه غم های دنیا سر دلم انبار شده 

ودند. کت دامن ساده خاکستری رنگ و روسری سفید پوشیده بودم. سادهِ ب

ساده! هلیا پایین رفت. با شنیدن سر و صدایشان پایین رفتم. خانم و آقای 

 صفایی و تک پسرشان ماکان... هر سه به سمتم برگشتند.

لبخندی روی لب هایشان جاری شد. ماکان تغییر کرده بود. حسابی هم 

. یک مرد به تمام معنا شده بود. مردی که باید از این به بعد تغییر کرده بود

برای زندگی ام می داشتمش. بعد از سالم و احوال پرسی رفتم تا طبق رسم 

همیشگی، چای ها را بیاورم. تعارف کردم. خیلی خشک و معمولی! حسی 

که برای تعارف به مادر و پدرش داشتم، همان حسی بود برای تعارف به 

 کتم. نه خجالتی، نه ذوق زیر پوستی و نه هیچ چیز دیگری! یخودش داش

گوشه از مبل ها نشستم. سرم را پایین گرفتم و فقط به صحبت های بابا و 

 آقای صفایی گوش می دادم. اما در ذهنم...!
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در ذهنم به مقایسه می پرداختم. مقایسه امیررضا و ماکان. آه می کشیدم. 

تر بود. ماکان پررو به من زل زده بود. مقابل هر قیاسی که امیررضا سر

ناخودآگاه اولین نگاه امیررضا یادم آمد. حجب و حیایی که در چشم هایش 

بود را هیچ وقت نمی توانستم در چشم های ماکان پیدا کنم. هر چه از 

نگاهش فرار می کردم، باز هم پررو به من زل می زد. هلیا متوجه کالفگی 

گاهم می کرد. نگاهم به صادق اخمو افتاد. بیشتر من شده بود و با نگرانی ن

رفت. دست هایش را مشت کرده بود و از این مطمئنا اخم هایش در هم نمی

روی ران پایش گذاشته بود. از ده کیلومتری هم می توانستی تشخیص 

بدهی این طرف از حرص در حال ترکیدن است. اما دلیلش چه بود؟ یعنی 

 .!.آخر سر چه. این قدر سر من غیرتی بود؟

آن از امیررضا این هم از این مجلس خواستگاری. حرف وسط کشیده شده 

بود و دقیقا چیزی که انتظارش را به ناراحتی می کشیدم. بحث های الکی 

رد و بدل می شد گویا انگار من و ماکان از بدو تولد عاشق پیشه بودیم. در 

تا سنگ های وجود نداشته را آخر بابا درخواست کرد ماکان را به اتاقم ببرم 

وا بکنیم. او را به اتاق هدایت کردم. کامال خودمانی روی تخت نشست. 

صندلی میز تحریرم را عقب کشیدم و روی آن نشستم. اولین جمله ام این 

 بود:

 آقا ماکان. ازدواج من کامال بر مبنای منطقه!_

منطق نیست واقعا؟ من تصوراتم چیز دیگه ای بود. اما مال من از سر _

 الدن. ما اون زمان با هم ارتباط خوبی داشتیم. یادته که؟
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 من فقط چهارده سالم بود. چطور از من انتظار دارید..._

 دستش را جلویم گرفت و گفت:

 انتظاری ندارم. مطمئنم عشق بعد از ازدواج به وجود میاد و پایدار تره._

ازدواج عاشق نشده  اما من همچین عقیده ای رو ندارم. آدم که قبل از_

باشه بعد از ازدواج فقط یه حس ساده ی دوست داشتن به وجود میاد نه 

 چیز دیگه ای. عشق تو این دوره زمونه مرده!

 دروغ می گفتم. عشق هنوز نمرده بود. عشق هیچ وقت نمی مرد.. نه..

 سرش را تکان داد و گفت:

 دوستم داشته باشی؟تونم امید داشته باشم بعد از ازدواج می تونی پس می_

 من جوابم رو اعالم کردم؟_

 چیزی به جز بله ست؟_

آهی کشیدم. نمی توانست چیزی به جز بله باشد. باالجبار یا... برای فرار! هر 

 کدام. معلوم نبود با خودم چند چند هستم. خدایا کمکم کن..

 ماکان سکوتم را که دید، لبخندی زد و گفت:

 ختت کنم الدن...دم خوشب دونستم! قول میمی_

 تلخندی زدم و سرم را بیشتر پایین گرفتم. ماکان از جایش بلند شد:

 خوب دیگه بهتره بریم! نباید منتظرشون بذاریم._
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سرم را تکان دادم و متقابال از جایم بلند شدم. به بیرون از اتاق رفتیم. او 

رفت و من پشت سرش. به پایین که رسیدیم آقای صفایی جلو راه می

 سید:پر

 خوب الدن خانوم چه خبرها؟_

 لبخندی از سر اجبار زدم و گفتم:

 خبر ها که دست شماست..._

 خانم صفایی با خنده گفت:

 دخترم جوابت چیه؟_

سرم را پایین انداختم و دیالوگ مسخره ای که حفظ کرده بودم را به زبانم 

 آوردم:

 هرچی پدر و مادرم بگن!_

کل کشید و همه دست زدند. و من  ت...خانم صفایی نه گذاشت و نه برداش

به این باور رسیدم که آن دست زدن، یعنی پایان همه چیز! بازی کردن در 

آن فیلم گذشتن از آرزوهایم نبود. بلکه حاال با جواب مثبت دادن، یعنی 

 عشق! گذشتن از همه چیز. از زندگی، از کار، از آرزو و از...

پایان مجلس سرم پایین بود. نه ماکان  خودم را به ندیدن و نشنیدن زدم. تا

کس دیگری را... دوست داشتم آن شب از گردن درد دیدم و نه هیچرا می

 مرد! بمیرم ولی به کسی نگاه نکنم. آرزو های من امشب...
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جواب  دبغض در گلویم نهفته بود. منتظر جواب لیال شدم. لیال خواب آلو

 داد:

 بـــعـله؟_

 ترکید:بغضم 

 همه چیز تموم شد! لیال..._

 لیالی ترسیده با حیرت گفت:

 حرف بزن! چی تموم شد الدن؟..._

 هق گفتم:با هق

به ماکان بله دادم. همه چیز رسمی شد. امشب همه چیز تموم شد. گورم _

 رو با دست خودم کندم. گوری که تا ابد قراره توش بخوابم...!

 لیال با لکنت گفت:
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 تو به ماکان ج..جواب مثبت دادی؟چ...چی؟..ت.._

 میان گریه گفتم:

 گی جواب مثبت دادی؟ مگه نگفته بودم...؟ تازه می_

دی.  الدن دیوونه من فکر می کردم شوخی می کنی که جواب بله رو می_

 کار کردی؟خوب با شوخی جوابت رو دادم. وای الدن تو چی

 اشک هایم را با اخم پاک کردم:

چاره دیگه ای هم هست؟ خوب خواستگارمه دیگه.  اصال خوب کردم. مگه_

 کنه او یا...چه فرقی می

 حرفم را خوردم. لیال دستپاچه گفت:

 .دونم اصال هر کاری که دلت می خواد بکن. خداحافظ..نمی. ن.._

به گوشی قطع شده نگاه کردم. سریع آن را روی میز عسلی گذاشتم و در 

 خیلی! .معرفتی..میررضا! خیلی بیبالشتم پنهان شدم. دلم گرفته بود. ا

صبح با سردرد بدی بیدار شدم. رو به روی آینه که ایستادم، وحشت کردم! 

این من بودم؟ زیر چشم هایم گود افتاده بود و سیاه شده بود. موهایم 

وزوزی شده بود و صورتم بی روح و رنگ پریده شده بود. به سختی موهایم 

رفتم. مامان وسط راه مرا دید و با تعجب به من را شانه زدم و از اتاقم بیرون 

 نزدیک شد:

 خاک به سرم دختر تو چرا همچین شدی؟ مثل جن دیده ها._
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 لبخند تلخی زدم و گفتم:

 دونم شاید به خاطرِ اینه که خیلی خوابیدم.سالم صبح بخیر. نمی_

ما مامان طور خاصی نگاهم کرد. جوری که انگار معلوم بود باور نکرده است. ا

شویی رفتم. چند مشت آب یخ به صورتم زدم و به دست گذشتمسریع از او 

تا روحی دوباره به صورتم برگردد. با بی حالی خارج شدم و به آشپزخانه 

رفتم. خودم را روی یکی از صندلی های آشپزخانه انداختم و چشم هایم را 

 بستم. صدای قدم های مامان آمد:

 صبحونه بخوری؟ چی برات بیارم مادر؟خوای مگه نمی وا الدن..._

 آهی کشیدم و گفتم:

 ام نیست.دونم! اصال گشنهنمی_

 کرد گفت:طور که در یخچال را باز میمامان همان

 شه باید یه چیزی بخوری. خوب کره مربا یا پنیر؟نمی_

 نالیدم و گفتم:

 دونی!به خدا هیچی. اصال هر چی خودت می_

 ام را با دو انگشتش گرفت:چانه مامان با اخم نزدیکم شد و

تو چته دختر؟ از دیشب تا حاال مثل میت دور از جونت. اخالقتم که هیچ. _

 نکنه از ماکان راضی نیستی؟

 سریع گفتم:
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 نه نه! اتفاقا خیلی هم پسر خوبیه. مشکل اون نیست._

 مامان چشم ریز کرد و گفت:

 پس مشکل چیه؟_

 باور کن...اصال مشکلی وجود نداره مامان. _

بلند شدم و با لبخندی مصنوعی چای ریختم تا بیشتر از این شک نکند. با 

شدم. به سختی همان اخمش از آشپزخانه خارج شد. بهتر! راحت تر می

چند لقمه خوردم و بلند شدم. به اتاقم برگشتم. لیال اس ام اس داده بود: 

 "الدن من تو گروه بچه های فیلم گفتم"

 نگ زدم. بعد از یکی دو بوق جواب داد:با ترس به او ز

 سالم الدن خوبی؟_

 چی رو تو گروه گفتی؟_

 چه خبر؟ سالمت رو خوردی دیگه..._

 گفتم چی رو تو گروه گفتی؟_

 همین خبر ازدواجت رو دیگه._

 فتم:انزدیک بود به گریه بی

 چرا؟ مگه من ازدواج کردم آخه یه خواستگاری بود دیگه!_
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دانستم چرا نمیخواستم امیررضا حتی کردم. نمی گوشی را با گریه قطع

ای بفهمد. سرم را در بالش فرو کردم و اشک ریختم. لعنتی حاال کلمه

فهمیدی؟ برو با همان معشوقه ات ازدواج کن و مرا نابود کن... الدن کیلویی 

عاشقم کردی و... مرا محکوم به . چند؟ تقصیر خودت بود. نابودم کردی..

 جدایی کردی!

همیدم کی خوابم برد. وقتی که بیدار شدم، مامان باالی سرم نشسته و با نف

 گفت: غم نگاهم می کند.

گی و توی خودت می بالشت خیس شده الدن... چرا هیچی به من نمی-

 دونی مامان...؟و غریبه میرریزی؟ من

 با گریه خودم را در آغوشش انداختم و نالیدم:

 مامان..._

 الدنم. هر چی تو دلته بگو!جان مامان؟ بگو _

 مامان...من...من!_

نه! نمی توانستم بگویم. همه چیز را خراب می کردم. شاید باید می گفتم 

گور بابای همه چیز. با ازدواج با ماکان همه چیز را فراموش می کردم و تمام 

 شد. اما فقط داشتم خودم را گول می زدم...می

 ت:سکوتم را همراه با بغض که دید، گف

 نمی خوای چیزی بگی؟_
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 بینی ام را باال کشیدم و گفتم:

 نه چیزی نیست!. ن.._

هایم را پاک کردم. از دست هایم را از دور کمر مامان برداشتم و اشک

 کرد. گفت:آغوشش خودم را جدا کردم. محزون نگاهم می

 بیا بریم دخترم. بابات و صادق اومدن!_

دانستم. اما مسخره به کار ها را بابا میدانستم چرا اما مقصر تمام این نمی

آمد. لباس هایم را عوض کردم و کرم پودر زدم تا گودی چشمم  نظر می

برطرف شود. پایین رفتم. مامان میز را آماده کرده بود و بابا و صادق تقریبا 

شروع کرده بودند. سالمی سرد نثارشان کردم و پشت صندلی نشستم. بابا 

ا داد اما سالمی که صادق کرد سرمایش بیشتر از کالم نسبتا عادی جوابم ر

من هم بود. مامان، لوبیا پلو درست کرده بود. یعنی غذای مورد عالقه من! با 

لذت مشغول خوردن شدم و برای چند دقیقه همه چیز را به دست فراموشی 

سپردم. لوبیاپلو برایم همیشه جوری بود که حداقل باید دو بشقاب را کامل 

شدم! پس با لذت بشقاب دوم هم طلب کردم. ردم. واگرنه سیر نمیمی خو

که مامان برایم پلو ریخت و جلویم گذاشت، بابا از میز بلند شد به محض این

 طور که ظرف هایش را جمع می کرد گفت:و همان

 خونه کارت دارم...الدن جان بعد از ناهارت بیا کتاب_

دیدم به آشپزخانه رفته است. صادق سرم را باال گرفتم تا چیزی بگویم که 

 هم بلند شد و یک دستمال برداشت و دور دهانش را پاک کرد:
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 ممنون مامان._

طور که نان های تکه تکه شده وسط میز را و سریع باال رفت. مامان همان

 کرد گفت:جمع می

چشه! همش تو خودشه... جدیدا هلیا رو  همعلوم نیست این پسر چند روزی_

 رونه.ش میهم از خود

دانستم. دلیلش، من بودم! آهی چیزی نگفتم در حالی که دلیلش را می

کشیدم و همراه مامان سفره را جمع کردم. دلم گرفته بود. دلم برای خودم 

سوخت. دوباره خودم را خالص کردم و خواستم به اتاقم بروم که هم می

فتم. بابا یک کتاب خانه ریادم افتاد بابا کارم دارد. آهی کشیدم و به کتاب

دستش گرفته بود و با دقت مطالعه می کرد. با آن که در باز بود، تقه ای به 

 در زدم. بابا با لبخند سرش را باال گرفت و گفت:

 بیا تو دخترم._

در دلم پوزخندی زدم. او تا دیشب نمی شد با یک من عسل هم خوردش! 

خورد. از خواستگاری  زد. می دانستم از کجا آب میحاال به من لبخند می

 ماکان!

با لبخند کم رنگی رو به رویش نشستم و منتظر به لب هایش زل زدم. کتاب 

را بست و به قفسه مورد نظرش برگرداند. به حرکاتش زل زده بودم که آمد 

 و رو به رویم نشست. عینکش را در آورد و گفت:
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... یه سری خوام مثل دو تا آدم عاقل با هم حرف بزنیمدخترم دیگه می_

 تصمیم هایی که باید با هم بگیریم.

 مشکوک به او زل زدم و گفتم:

 چیزی شده؟ باشه اما..._

نه. اما مامانت یه چیز هایی می گفت. ببینم دخترم تو از ماکان ناراضی _

 هستی؟

 مامان؟ چی می گفت؟_

 اول جواب سوال من رو بده. ماکان رو دوست نداری؟_

من با ازدواج با  ن یا نداشتن نیست به خدا...بابا جان بحث دوست داشت_

 اون موافقم مانعی هم برای من نیست.

 اما مامانت..._

 حرفش را قطع کردم و گفتم:

می دونم. اما باور کنید حرکاتم اصال به قضیه ازدواج با ماکان ربطی نداره. _

یک سری اتفاقات افتاده بود برام خوب برای هر دختری طبیعیه که بعضی 

 اوقات گریه کنه. متوجهید که؟

 سرش را تکان داد. ادامه دادم:

 من جواب مثبت رو از ته دلم دادم._
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به فکر فرو رفتم. از ته دل؟ نه. ته دل من جای دیگری به سر می برد. اما 

همین دل من از یک نفر گرفته بود. دوباره در چشم هایم غم نشست. ظاهرا 

 اش را به من نزدیک تر کرد و گفت:بابا این را احساس کرد چون صندلی 

 از چی ناراحتی دخترم؟ چرا از من و مامانت اینقدر فاصله گرفتی؟_

 فکری به سرم زد. بهترین روش بود. با سواستفاده کامل گفتم:

جدیدا! خب مگه من چه گناهی کردم که این  رفتارهای شما و صادق..._

 و با رفتارش آزار میده؟ر قدر صادق من

 دی زد و گفت:بابا تلخن

ما رو ببخش. شاید زیادی غیرتی شدیم. حاال من کمتر! صادق یک خرده _

 ای بیشتر

و ر فقط یک خرده؟ منتظره فرصت پیش بیاد من"در دلم گالیه کردم: 

 "ه!زنب

 لبخندی زدم و گفتم:

م مجبورم تحمل کنم رفتارش رو. انگار تازه یادش افتاده برام غیرتی هباز_

 بشه.

 زد و رویش را از من برگرداند: بابا نیشخندی

آره یادش رفت بچگی ها رو. حتی براش مهم نبود با چه نوع جنسی بازی _

 می کنی.
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 با تعجب گفتم:

 جنس؟_

 منظورم همون مونث و مذکره!_

 خندیدم و گفتم:

 شم. چون تازه یادش افتاده. آره دیگه به خاطر همین این قدر عصبی می_

 بابا نچی کرد و گفت:

 نم واهلل. شاید دلیل دیگه ای داره برای خودش.نمی دو_

چه دلیلی برای آزار قلب شکسته ی من داشت؟ البته این روز ها همه دالیل 

خودشان را برای من داشتند. گفت و گوی من و بابا خیلی طول نکشید و 

خانه بیرون آمدم که با مامان رو به رو شدم. سینی به زود تمام شد. از کتاب

 در سینی دو استکان چای داشت. خندید و گفت:دست بود و 

 رم با بابات می خورم. اِ حرفتون تموم شد؟ حاال که این طور شد خودم می_

لبخندی زدم و به اتاقم رفتم. گوشی ام را برداشتم و بی هدف در آن 

چرخیدم. خودم هم نمی دانم اما شاید منتظر بودم. یک زنگی یک پیامی... 

البد از طرف امیررضا!؟ احمقانه بود. مخصوصا حاال  به فکر خودم خندیدم.

که فهمیده بود من نامزد کرده ام و همان ذره ارتباط کامال دوستانه ساده 

 اش را قطع می کرد...
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در آخرین لحظات هم منتظر بودم... اما ناراحت و شکست خورده. خدایا مرا 

 از این مخمصه نجات بده.

. 

. 

. 

. 

. 

. 

و گل های رز صورتی را به دست مهین خانم آرایشگر داد هلیا با خنده وارد 

 و گفت:

بفرما مهین جون این هم رزهای عروس خانوم. البته خودشون گل _

هستن... آقا داماد هم از همین رز برای دسته گل استفاده کردن حاال می 

 بینید.

نگاه گذرایی به آن رز ها انداختم. تا ابد از رز صورتی متنفر خواهم شد. 

 هین خانم مرا روی صندلی نشاند و موهایم را باز کرد:م

ماشااهلل! ماشااهلل! این همه خوشگلی رو تو از کی به ارث بردی دخترجان؟ _

 بد به حال داماد...

 تلخندی زدم و بدون توجه به تعریف و مخصوصا جمله آخر، گفتم:
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 لطفا آرایش خیلی غلیظ نباشه. باالخره هنوز عقده دیگه._

 ردجوان مهین خانم گفت:سمیه شاگ

م نزن! از هر کی بگذریم از تو یکی نمی گذریم. خالصه می ه اصال حرفش_

 خوایم بترکونیم شک نکن.

آهی کشیدم و لب هایم را به هم قفل کردم. سمیه موهایم را رنگ زد و 

درست کرد. مهین خانم هم آرایشم کرد. مامان و خانم صفایی هم روی 

بودند و همان طور که آن ها را آرایش می صندلی های مخصوص نشسته 

کردند، با هم می گفتند و می خندیدند. امروز بیستم فروردین بود. ده شب 

قبل، عروسی هلیا و صادق برگذار شده بود و بحمداهلل صادق کمی با من نرم 

 شده بود.

امشب، جشن عقد من و ماکان بود. به عنوان شوهر کامال سنتی خودش را 

کرده بود. سعی کردم برای خیانت نکردن به ماکان هم که  در دل من جا

شده، دیگر فکری به آن مرد مبهم در زندگی ام نکنم. ساعت پنج عصر بود و 

در خانه داریوش خان یا همان آقای  مراسم پس از عقد ما، به صرف شام از

صفایی برگذار می شد. هر چه بیشتر به جشن نزدیک می شدیم، استرس 

 بیشتر می شد. کاش...من بیشتر و 

نه! دیگر نه وقت کاش گفتن بود و نه منتظر حادثه ای غیر منتظره بودن. 

باید چشم بر هر چیزی می بستم و با یک پلک زدن، همه و همه را از یاد 

می بردم. آخرین قطعه را روی موهایم پیاده کردند و لباس صورتی مجلسی 
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ایم بود و بعد از آن ساق مخصوص سه ربعم را برایم آوردند. لباس، تا زانو ه

می خورد. کامال با حجاب. و اگر به من بود حتی نمی خواستم موهایم هم 

پدیدار شود اما چون مجلس مردانه و زنانه جدا بود، بهانه ای نداشتم. یکی از 

 شاگرد ها وارد شد و سراسیمه گفت:

 آقا داماد اومدن..._

من پر اضطراب می پرسیدند که افراد حاضر که بعضی نو عروس بودند مثل 

کدام داماد آمده است. همه به جز من در این شب، خوشحال و راضی بودند. 

شاگرد رفت و پرسید. یکی از داماد ها بود و ماکان نبود. نفسی از سر 

آسودگی کشیدم و به آن عروس که از سالن پشتی خارجش می کردند دقت 

بود.  "بغلی"دام بود و به قولی کردم. تقریبا قد کوتاهی داشت اما خوش ان

چهره ی ظریفی داشت و چشم هایش مانند آهو زیبا و درشت بود. لبخند و 

ذوقش از صد کیلومتری هم قابل مشاهده بود جوری که هر کس به او نگاه 

سالن به این طرف آمد.  یمی کرد، خوشحالی اش را می فهمید. از آن یک

وس بود از سالن ما به خوبی دیده راهرو خروجی که محل دیدار داماد و عر

می شد. فیلم بردار های عروسیشان در راهرو مستقر بودند و مادر داماد و 

 مادر عروس آرایش کرده و متشخص روی صندلی ها نشسته بودند.

داماد وارد شد. مرد بلند قد و خوش هیکلی که تقریبا دو سه برابر عروس 

آمدند. فیل و فنجان. اما دور از  بود. نیشخندی زدم. چقدر هم که به هم می

شوخی زوج بامزه ای بودند. آن عروس و داماد که رفتند، در کسری از ثانیه 

کل سالن خالی شد. همه عروس ها را برده بودند اما ماکانی در کار نبود. 
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زمان می گذشت و استرس مامان و خانم صفایی بیشتر شده بود. هر چه 

داد. خوشحال از این که شاید زیر همه تماس می گرفتند کسی جواب نمی 

چیز زده است، لبخند زدم و سرم را پایین انداختم تا کسی لبخندم را نبیند. 

 مامان زیر گوشم گفت:

 میاد. ن شااهللناراحت نباش دخترم ا_

اوه چه سوتفاهمی! مادر فکر می کرد از فرط ناراحتی سرم را پایین گرفته 

یا نیم ساعت بعد، ماکان سراسیمه وارد  ام. چقدر خنده دار! بیست دقیقه

 شد و گفت:

 فیلم بردار ها دارن میان آماده این؟ _

همه از این رفتار مصنوعی ماکان متعجب بودند. حتی مهین خانم و دار و 

 خانم صفایی تک خند پر استرسی زد و گفت:. دسته اش..

 یکم خوش مشرب باش! . وا ماکان جان چقدر بی احساس.._

اسمش را حرصی صدا زد. ماکان نگاهش به من افتاد و چیزی  و زیر لب

شبیه پوزخند روی لبش جاری شد. چی؟ یعنی می خواست بگوید خوشش 

نیامده؟ در یک فیلم مسخره من و ماکان از آرایشگاه خارج شدیم و بابا هم 

دنبال مامان و خانم صفایی آمد. سوار ماشین بودیم و مقصدمان هم یک 

نه  ا بود. در ماشین فقط و فقط سکوت بود. نه یک حرفی...راست خانه آن ه

چیزی! حتی آهنگ هم نگذاشته بود. ناخودآگاه یاد خاطرات خوشی که از 

شوخی  ..برگشت به تهران با امیررضا داشتم افتادم. آهنگ گذاشتن هایش.
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هایش! اما این اواخر چیزی از آن امیررضا باقی نمانده بود. اگر به من بود، 

فتم پنج سال پیر شده است. با یاد آوری اش آه غلیظی از تمام جان و می گ

 دلم کشیدم که ماکان برگشت و گفت:

 چی شد؟ کشتی هات غرق شدن؟_

خودم غرق شده بودم. با خودم فکر کردم چقدر ماکان از شب اول تغییر . نه..

کرده. نه به آن لحن مثبتش در شب اول خواستگاری و نه به حاال که... 

 تی دید جوابی نمی دهم گفت:وق

 شنیده بودم زبونت رو موش خورده. .اهوم.._

حرصی شدم. دست هایم را مشت کردم ولی باز هم لب از لب باز نکردم. او 

 مرا حرصی می کرد، من هم اورا...

عجب جشن عقدی بشود امشب! خدا به داد من برسد. فقط خدا کند ماکان 

وصله اش را ندارم. من امشب، حوصله از آن شیطنتی ها نباشد چون اصال ح

هیچ کسی را ندارم و نخواهم داشت. در همه رفتار های ماکان مشخص بود 

که هیچ عالقه ای وجود ندارد. فکر های عجیبی به سرم می زد اما امیدوار 

بودم هیچ گاه به حقیقت نپیوندد. فکر های جالبی نبودند اما هر آن دلشوره 

و تمام ذهنم دوباره پریشان می شد و خاطرم نیز ای به جانم رخنه می کرد 

آزرده. شاید هم از آن دلشوره هایی بود که همه دختر خانم ها در روز عقد 

روز را به کام خود زهر  دارند. آری جز این نیست. نباید هم باشد! الدن...

 نکن.
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به آن عمارت رسیدیم. قرار بود یک جشن کامال خودمانی باشد. مرد ها در 

حیاط و خانم ها در سالن. ماشین را تو بردیم و آقای صفایی جلوی پای ما 

یک گوسفند کشت. این همه تجمالت دیگر برای چه؟ چند دختر جلوی ما 

 آمدند و با دست و جیغ و هلهله ما را به سمت سالن هدایت کردند. در

سالن، زنانی وجود داشتند که به جای جشن فکر کردند این جا سالن 

طال و جواهرات است. پوزخندی به تک تکشان زدم و عبور کردم.  نمایش

روی دو صندلی نشستیم. مهمانان را از چشم گذراندم. دختر چشم عسلی 

وحشی به سمت ما آمد و توبیخ گرانه مرا نگاه می کرد. ماکان با دیدنش 

 زد و گفت: لبخندی

 به به پارمیدا خانوم. چه خبر ها؟_

 پارمیدا خــانـم با پوزخند به من اشاره کرد و گفت:

ظاهرا که خبر ها دست شماست. ماکان اشاره کرد که آن دختر به کنارش _

بیاید. پارمیدا نگاه تمسخرآمیزی به من کرد و سرش را کنار گوش ماکان 

سرش را باال گرفت. هلیا به سمت ما  پچ کرد وبرد. ماکان هم چیز هایی پچ

آمد. با لبخند پذیرای او شدم. ابتدا چشم غره ای به ماکان و پارمیدا کرد و با 

 زمزمه پرسید:

 چه غلطی می کنن؟_

 با خنده گفتم:

 بگو!_
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 با تعجب گفت:

 چی رو؟_

 همونی که به خاطرش این قدر رنگت پریده و دستات می لرزه._

 لبخند زد و گفت:

یزه... الدن! صادق من رو از آرایشگاه که برداشت آورد اینجا گفت آها چ_

جایی کار دارم و رفت. می ترسم نیاد دیگه هر چی هم زنگ می زنم بهش 

 جوابم رو نمیده!

 زیرچشمی به ماکان و پارمیدایی که حاال ذوق زده شد نگاه کردم:

 مضطرب نشو عزیز من. ببینم این دوست جون ما نیومده؟_

 آها لیال که گفتی. نمی دونم ندیدمش. ونت؟...دوست ج_

 ابرو باال انداختم و گفتم:

و بیار ببینم کجا ر جا باشه. خب حاال گوشی منوا. قرار بود اولین نفر این_

 مونده. نکنه اون عموی ایکبیریش نذاشته باشه بیاد؟

ال هلیا شانه باال انداخت و از پشت صندلی کیفم را به دستم داد. سریع به لی

 پیام دادم و حالش را جویا شدم. پاسخ داد:

 شرمنده الدن. نتونستم بیام. دلیلش رو هم بعدا می فهمی._

 و در پیام دومش گفت:
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دم. شاکی نشو ازم. من کار  یه فرصت مناسب میام برات قر می ن شااهللا_

و شناختی عزیزم. برو بهت خوش ر اشتباهی نکردم مطمئنا تا االن من

 و برسون...ر ن آقا پسر هم سالم منبگذره. به او

 هنوز مات گوشی بودم که صدای بلند پارمیدا به گوشم خورد:

ظاهرا عروس خانوم هم دارن بله... عزیزم عروس که سرش همش تو _

 گوشی نیست!

 با خشم به سمتش برگشتم:

اصال شما کی . شما برو بشین از اول مجلس اومدی ور دل من و شوهرم.._

 هستی؟

 جواب بدی بدهد که ماکان با دستش جلوی اورا گرفت:خواست 

اِ الدن جـان! ایشون دختر دوست مامان هستن پارمیدا خانوم. از بچگی _

ارتباط داشتیم. پوزخندی زدم و رویم را برگرداندم. این بود رویای من؟ 

رویایی که از بچگی هر دختری برایش خواب می دید؟ بدون هیچ عالقه ای 

ا یک دختر دیگر حرف می زند آن هم در یک همچین به من، شوهرم ب

 شبی. با آمدن عاقد، جمع ساکت شد و همهمه ها خوابید.

شد. عاقد روی اما همهمه ای که در قلب من بود هیچ وقت خاموش نمی

صندلی در نزدیکی ما نشست. مامان چادری را روی سرم انداخته بود. بابا و 

مده بودند اما خبری از صادق نبود. آقای صفایی و عموی ماکان به سالن آ

شد. عاقد شروع به خواندن خطبه کرد و لحظه لحظه قلبم بیشتر فشرده می
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مهریه ام را که گفت برای وکالت اول چیزی نگفتم. البته نه طبق رسوم 

قدیمی! طبق جوابی که قلبم در دادن آن نامطمئن بود و البته راه برگشتی 

 عاقد اعالم کرد: هم وجود نداشت. برای بار سوم

سرکار دوشیزه مکرمه الدن بهرامی، آیا وکیلم شما را به عقد دائم و شرعی _

 جناب آقای ماکان صفایی به مهریه معلومه در آورم؟ آیا وکیلم؟

 با صدای گرفته و همان طور که اشکی ازچشمم جاری بود گفتم:

 با اجازه پدر، مادر و برادرم بله...!_

بلند شد. اشکی را روی گونه ام جاری شده بود آهسته صدای دست و هلهله 

با انگشتم پاک کردم. آه عجب عقدی... همه از جمله خانواده های ما برای 

تبریک جلو آمدند اما چه تبریکی؟ تبریک برای قلب شکسته ام؟ خدایا این 

جشن مسخره زودتر تمام شود که من طاقت ندارم. مامان سعی می کرد 

شد. همین طور هم هلیا! و این نهان کند اما انگار که نمیناراحتی اش را پ

هم از نیامدن صادق سرچشمه می گرفت. اصال بهتر که نیامد. ای کاش من 

شد زن قانونی ماکان، هم می توانستم فرار کنم و از این شهر بروم. باورم نمی

شد فکر کسی که به او ذره ای تعلق فکری نداشتم شده بودم. باورم نمی

دن به امیررضا یعنی خیانت! سرم پایین بود و مغزم درگیر اما ماکان کر

زد. ذره ای حسودی نمی سرش باال بود و با همه مخصوصا پارمیدا حرف می

کردم چون اصال به او فکر نمی کردم. و مشخص بود او هم این عقد برایش 

قه مهم نیست. شاید به اجبار پدر و مادرش پای این سفره نشسته. شاید عال

 به پارمیدا دارد.
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مثل من که باالجبار قلب شکسته و خرد شده ام پای این سفره نشسته ام. 

اصال برایم مهم نبود حتی اگر ماکان با پارمیدا هم ازدواج کند. ای کاش می 

کرد و مرا طالق می داد. اصال من پشیمان شده ام. می خواهم طالق بگیرم. 

. چه سخت خودم را مجازات کرده بودم. اما چه راه برگشتی بود؟ هیچ راهی..

چه تلخ و سنگین بود بهای این قلب شکسته ام! چرا هیچ کس مرا درک 

نمی کرد؟ هیچ کس را ول کن! اصل کار مرا نمی فهمد دیگر چه کسی مهم 

است؟ چادر را از روی سرم کنار زدم. دیگر مهم نبود ماکان مرا می بیند یا 

یند هم مهم نبود! به ماکان زیر چشمی نگاه نه. اصال با چه چشمی مرا می ب

کردم. مشتاقانه به رقص موزون پارمیدا نگاه می کرد. خب پسر محبور بودی 

زد. باید می به خواستگاری من بیایی؟ یک جای این اتفاق مشکوک می

فهمیدم... عمه بزرگ ماکان، مثل یک تندیس طال، چون خیلی به خودش 

ی صندلی نشست. وقتی که با آن قد کوتاه و کنار ما رو ،آویزان کرده بود

هیکل چاقش قدم بر می داشت، طال ها به هم بر خورد می کردند و 

صدا می دادند. اما من حتی سرم را باال نگرفتم که با  "جیرینگ جیرینگ"

او چشم در چشم شوم. دختر عمه ماکان، حسنا، که خیلی شر و شیطان بود 

 جلوی ما آمد و گفت:

ببینم مگه داریم این قدر عروس دوماد تنبل؟ این شب ها تکرار بلند شین _

 نمی شن به خدا از دست ندین. پاشید یه تکونی بدین ببینم.

من و ماکان بی احساس به هم زل زدیم و سپس به حسنا نگاه کردیم. 

 ماکان به حرف آمد و گفت:
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 حسنا اصرار نکن ما خیلی خسته ایم._

 و با اخم کشید:حسنا عصبی مچ دست مارا گرفت 

 بــلـنـد شید ببینم!_

من و ماکان، وسط رفتیم. به پارمیدا نیم نگاهی انداختم. از حرص سرخ شده 

بود. باشد بابا! ماکان برای خودت. نخواستیم... می توانی برش داری و 

ببریش! سر هر دوی ما پایین بود و با فاصله از هم تقریبا خودمان را تکان 

را رویش  "رقص"زخرفی... اصال نمی شد اسم می دادیم. چه رقص م

بگذاری. شام هم سرو شد و همه عزم رفتن کردند اما صادقی در کار نبود. 

 دل شکسته و ناراحت، با مامان و بابا به خانه برگشتیم.

نمایشش بگذارم. دلم ه بغض در گلویم پنهان شده بود که سعی نداشتم ب

خانه رسیدیم، بار و بندیلم را از  می خواست زودتر همه چیز حل شود. تا به

صندوق عقب برداشتم و با عجله به اتاقم رفتم. صدای جر و بحث مامان و 

بابا را سر صادق می شنیدم. اما در اتاقم را بستم تا کمتر بشنوم. آرایشم را با 

حرص خاصی پاک کردم و موهایم را از شر سنجاق ها و گیره ها خالص 

ی حوصله در کاورش گذاشتم و ته کمدم پرت کردم. لباسم را کندم و ب

باال کشیدم. ای  "خرخره"کردم. خودم را روی تخت انداختم و پتو را تا 

کاش زمان می ایستاد و همه چیز به پایان خود می رسید. سعی کردم 

 بخوابم اما نمی شد. چه زشت من و ماکان از هم خداحافظی کردیم.
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ل داشت. برق ها هم کم کم نه زشت ظاهری، این جدایی از بن اشکا

خاموش شدند و مامان بابا هم به خواب رفتند. ساعت از دو گذشته بود. اما 

هر چه غلت می زدم خوابم نمی برد. اعصابم خط خطی بود ولی دلم نمی 

خواست معده ام را با قرص های جورواجور پر کنم. واگرنه می توانستم بیش 

می چرخ زدم تا شاید چشم هایم از حد بخورم. گوشی ام را برداشتم و ک

خسته شوند. در مخاطبین که رفتم، اسم امیررضا را دیدم که آنالین بود. 

دلم به خود لرزید. روی صفحه اش رفتم. به آخرین چت مان نگاه کردم. از 

یک ماه بیشتر گذشته بود. چقدر سخت بود که نمی توانستم با او درد و دل 

خطور کرد. اگر با یک اکانت دیگر به او  کنم. فکر عجیبی به سر و کله ام

پیام می دادم، می توانستم درد و دل هایم را روی دایره بریزم. فقط ای 

کاش ناز نکند و حرف بزند. به سرعت آن با یکی از قدیمی ترین شماره هایم 

تلگرام را نصب کردم و آیدی امیررضا را وارد کردم. دستم چند بار به 

اما هی پشیمان می شدم و پاک می کردم. در آخر نوشتن می رفت  "سالم"

سالم را فرستادم و منتظر شدم. خدا را شکر نه پروفایلی داشتم و نه... یادم 

افتاد اسمم در این اکانت هنوز الدن است! وای خدا من اگر می فهمید تمام 

نقشه هایم نقشه بر آب می شد. با سرعتی که نمی دانم از کجا آمده بود 

 ه چند نقطه تغییر دادم.اسمم را ب

کمی بعد، پیامم را دید. و همین قلبم را تکان داد. او هم سالم داد و  کلمه 

را تایپ کرد. نمی دانستم چه جوابی بدهم. به همین سادگی در  "شما؟"

 "خوبی؟ من...یک ناشناسم!"یک همچین سوالی مانده بودم. در آخر نوشتم: 
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ر لعنتی ات لعنت! خب یه چیزی بگو. سین کرد اما جوابی نداد. آه بر غرو

 "ناشناس با من چی کار داره؟"نمی دانم چند دقیقه گذشته بود، اما نوشت: 

عجب سوال پر پیچ و خمی... چند لحظه ای روی متنش ماندم. چه می 

 "نمی دونم. اومده باهات حرف بزنه."نوشتم؟ 

 "شاید من با ناشناس حرفی نداشته باشم. تکلیف چیه؟"_

 بحث را خم و راست می کرد. قضیه را احساساتی کردم و نوشتم:چقدر 

این غریبه دلش خیلی گرفته. یه کار اشتباه انجام داده. اما راه برگشتی "

 "توش نیست!

 "دلتنگی هات رو جار نزن"مکث طوالنی کرد و بعد برایم نوشت: 

 "من با هر کسی درد و دل نمی کنم"با بی رحمی نوشتم: 

بفهمد من کیستم. البته خودم چیزی نمی گفتم. باید  گویا می خواستم

 "من هر کسی نیستم؟"خودش متوجه می شد. نوشت: 

دیگر داشت زیادی جلو می رفت بحث. با خودم فکر کردم دلم چقدر برایش 

دلم خیلی گرفته. کسی نیست با من "تنگ شده است. بحث را عوض کردم: 

و به ر شکلی رهام کرد و مندرد و دل کنه. بهترین دوستم، توی همچین م

 "خودم ول کرد حال

 "چرا مرتکب اشتباه شدی که حاال بقیه بخوان دستت رو بگیرن؟"

 "می خواستم فرار کنم."
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 "از چی؟"

از واقعیت! "اشک روی گونه ام را پاک کردم. اما او مرا نمی فهمید. نوشتم: 

پیدا نکردم،  رست کرده بودم. اما نه تنها نجاتداز منجالبی که برای خودم 

 "..بلکه بیشتر غرق شدم.

 "چه سرنوشت تلخی...نمی خوای بگی اسمت چیه؟"

 "اسم ندارم. یه غریبه ام."ترسیدم از این که به هویتم پی ببرد. سریع گفتم: 

 به ثانیه نکشید که تایپ کرد:

چشم هایم از فرط تعجب گرد شد. دست و پاهایم را گم  "یه غریبه آشنا؟"

 لرزش دستانم را به سختی مهار کردم و نوشتم:کرده بودم. 

و چپ و راست ر دیگه من نمی دونم. هر طور دوست داری تصورش کن... "

 "نبر. بذار حرف بزنم!

 "بزن. کی جلوت رو گرفته؟"

با این حرفش می خواستم با اشک و داد به او زنگ بزنم و با خشم بگویم: 

م که با من چت می کنی ه الناین غرور لعنتی ات جلوی مرا گرفته. همین ا

 به یه یکی دیگه فکر میکنی.

فکرم "با شجاعتی که نمی دانستم از کجا سرچشمه می گیرد، نوشتم: 

 "خیلی درگیره. تو به چی فکر می کنی؟

 "به یک بی معرفت...!_"
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دیدی قلب شکسته؟ حاال هم که تو به او فکر می کنی، او به کس دیگری 

آدم حساب نکرده. باز هم برایش مهم نبودی. باز  فکر می کند. باز هم تو را

 "چرا؟ طرف کی هست..؟"هم... 

 "توضیح ندارم. یعنی طاقت ندارم از گل نازک تر بهش نسبت بدم._"

آه لعنتی ادامه نده. من عاشق را می شکنی. چرا خودت نمی فهمی؟ اصال 

من احمق را بگو که با تو شروع به چت کردم. ای کاش می شد دیگر 

 بینمت... با اشک تایپ کردم:ن

 "کنجکاو شدم بدونم کیه."

 "تو خودت غریبه ای. مشتاقی اونو بشناسی؟"

رود؟  چرا جواب هایش آدم را الل می کرد؟ چرا دیگر دستم به نوشتن نمی

 آهی کشیدم و نوشتم:

 "حق ندارم آدم های اطرافم رو بشناسم؟_"

م جزو آدم ه ، پس منمگه اون جزو آدم های اطرافته؟ اگه اون هست _"

 "های اطرافتم. چون اون برام خیلی عزیزه

اشک هایم روی گونه جاری شد. اگر ادامه می دادم، روحم می شکست و 

رک و پوست  دخترترک بر می داشت. الدن دیوانه دنبال چه می گردی؟ 

کنده در کاسه ات جدایی گذاشت دنبال مقصر می گردی؟ دیگر چطور باید 

که عاشق است؟ رو در رو بگوید؟ عکسش را نشانت بدهد یا به تو بفهماند 

 خودش را برایت بیاورد؟
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 "که این قدر گرفته و دلگیر حرف می زنی؟ هخیلی برات مهم"

با اشک این جمالت را تایپ می کردم. طاقت نداشتم، حسود هم بودم! نمی 

توانستم ببینم امیررضا از یک دختر دیگر صبحت می کند آن هم این قدر 

 عاشقانه... کمی بعد جواب داد:

 "اون برای من خیلی مهمه. ولی من براش مهم نیستم... آره..._"

پوزخندی زدم و در دل گفتم: حقته! دل شکوندی دل می شکنن... و نوشتم: 

 "چرا تنهات گذاشت؟"

نمی دونم. بهم توجه نکرد. دوست داشتنم رو نادیده گرفت. یهویی اومد تو "

 ی دونستم عشق چی هست. عاشقم کرد. اما رفت...زندگیم، من حتی نم

حاال مال من نیست دیگه! دیگه نمی تونم حتی بهش فکر کنم چون حاال 

 "شوهر داره! اون یه زن...

من هم نمی توانستم به امیررضا فکر کنم چون یک اسم  چه عقیده جالبی...

می اش یدک می کشیدم. اما مگر قلب، این چیز ها حالی "شوهر"به نام 

شد؟ وقتی برای اولین بار برای یک نفری بتپد، تا ته ته ته دنیا مال همان 

یک نفر است... دوست داشتم امیررضا را بیشتر به چالش بکشم. با غرور 

 شکسته ام، کدام رگ را می زدم؟ نوشتم:

 "خوشگل بود؟"

دی! تو کی هستی؟ از این جون  و آزار میر فقط داری من. بسه لطفا.."

 "جونم چی می خوای؟ داری ناراحتم می کنینصفِ 
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 الدن غلط کند تو را ناراحت کند! نوشتم:

فتن، بهتر هم رو ام هم دردم باهات. دو تا همدرد که به هم بیه آخه من"

 "درک می کنن!

 "تو رو چی؟ ترکت کرد؟ یا عشقت رو نادیده گرفت؟"

دوست داشت که با خودم فکر کردم او مرا ترک کرده؟ او اصال ذره ای مرا 

و دوست ر اون من دوست نداشت... ن روم ننه! او"بخواهد درکم کند؟ 

 م برای فرار از عشقم...ه نداشت. من

با یکی که هیچ عالقه ای بهش نداشتم، ازدواج کردم. "تیر خالص را زدم: 

چون اون، همه فکرش پیش کسی دیگه بود. قلبش، روحش، همه وجودش 

ه جدیدا اومده تو زندگیم، غریبه ترین و نامحرم مال یکی دیگه بود! مردی ک

 "ترین آدم دنیا به منه.

پنج دقیقه ای زل زده بودم به صفحه چت. نه من  ثانیه ها متوقف شد...

چیزی تایپ می کردم، نه او چیزی می نوشت! بعد از لحظات طوالنی نوشت: 

 "پس دختری!"

کاش می فهمیدی آری دخترم! دختری که تمام ذهنش درگیر تو است. ای 

 مرد مغرور. جوابی ندادم. دوباره نوشت:

 "پس اگه من رو می شناسی باید بدونی با دختر ها چت نمی کنم"

امشب من چم شده بود؟ خدا می دانست چه چیزی را می خواستم یاد 

 "اما با یک نفر خوب چت می کردی. یادت رفته؟"امیررضا بیاورم. 
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می دانست چه حالی داشتم امشب و بس. جوابی نداد. چرا؟ نمی دانم. خدا 

 بعد از چند دقیقه نوشت:

 "من باید بخوابم. بعدا حرف می زنیم"

 "آداما من خوابم نمی"می دانستم می خواست از موضوع فرار کند... 

در دلم گفتم: االن می گوید به من چه که خوابت می آید یا نمی آید؟ برو 

لب شکسته تو اهمیت می دهد؟ یک گوشه برای خودت بمیر. چه کسی به ق

 ماکان هست دیگر. برو پای همان عاشقانه هایت را خرج کن.

 "می دونی که بیشتر از خواب، قلب شکستم نیاز به استراحت داره؟"

بغضی گلویم را گرفت. بی معرفت پس سهم من چی؟ اصال مقصر تویی! بیا 

کسته اما قلبم و درستش کن. بیا و قلب شکسته ام را التیام بده. قلب تو ش

ناخودآگاه  .من هزار تکه شده. خرد و خاکشیر شده. باید دیه ام را بدهی..

 نوشتم: مقصر تویی...

آمدم پاک کنم که دیدم کار از کار گذشت و پیام را دیده است. عجب گندی 

زده بودم. خدایا خودت امشب را به خیری و خوشی به صبح برسان. نوشت: 

 "م؟حالت خوبه؟ من مقصر چی ا"

حاال چه جوابی می دادم؟ پیچاندنش کار درستی نبود. مگر من غریبه 

نبودم؟ خوب برایش می نوشتم عاشقت شدم و خالص. او که مرا نمی 

 شناخت.

 "مقصر قلب شکسته ام. من عاشقت بودم و تو عاشق یکی دیگه بودی!"
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نمی دانم چه قدر گذشت که مرا بالک کرد. اشک هایم را پاک کردم و به 

انت خودم برگشتم. خدا را شکر که مرا نشناخته بود. پروفایلش را عوض اک

نکرده بود. همان هم متن بود. به پروفایلش رفتم و خیره به عکس هایش 

شدم. آه لعنت بر تو که هنوز هم دلم را می بری. لعنت به تو که نمی توانم 

ن تو فراموشت کنم. ای کاش رویا هایم واقعی شوند. و رویایم فقط چشما

نه یک غریبه  است. دوست داشتم خود واقعی ام باشم حتی در اکانتش...

فاصله پیام می دادم، حتما رسوا می شدم. العاشق! یک آشنای عاشق... اگر ب

اما این رسوایی هم برایم جذاب و شیرین بود. به صفحه چتش خیره بودم 

 مثل یک ساعت پیش. دور از همه آن گیر و دارها!

ی افتم، قلبم بد می زند. ای کاش همچین غلطی را نمی کردم. یاد عقد که م

من کوچکترین عالقه ای به ماکان  خدایا! چقدر زود اقدام کرده بودم...

نداشتم و بلعکس برای یک لحظه ماندن با امیررضا پر پر می زدم. او چی؟ 

می  مرا می دید؟ نه! انگار هیچ کس مرا نمی دید. من هم آدم بودم و....

 م!شکست

خدایا چه می شود، مگر به کجای کار بر می خورد که من و امیررضا سهم 

هم باشیم؟ اصال کجای دنیا اشکالی دارد که یک دختر عاشقی اش را 

بگوید؟ همیشه مرد ها مقدم تر بودند؟ نه! اگر می گفتم، به کجای این 

می  دنیای خاکی بر می خورد؟ اگر غرورم را برای تنها عشق زندگی ام زیر پا

 گذاشتم و درد قلبم را اعتراف می کردم....
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اگر هیچ منفعتی برای هیچ کس نداشت برای من داشت آن هم این بود که 

قلبم آرام می شد. اما از کجا می گفتم؟ از چه شروع می کردم؟ دوباره می 

گفتم؟ دوباره می گفتم که قلبم بیشتر زخمی می شد و بیشتر می شکست؟ 

گوشی ام را باال آوردم. با دوکلمه فقط می توانستم آهی کشیدم و کیبورد 

 همه چیز را به او بفهمانم. فقط دو کلمه!

 با لرزشی که دستم داشت و هر آن بیشتر می شد نوشتم:

 چرا بالکم کردی؟..._

سین کرد. جواب نداد. قلبم بدتر شکست و خرد شد. آن موقع که بالکم کرد 

موقع که نمی دانست من کی هستم و به اندازه االن ناراحت نشدم. آن 

طبیعتا مشکلی نداشت. اما حاال مشکل دارد چون می داند چه کسی آن 

پیام ها را برایش ارسال کرده است. منتظر شدم. چند دقیقه گذشت نمی 

اما وقتی که اسمش را روی گوشی ام دیدم قلبم ایستاد. او به من . دانم..

بود. دستم را بردم و تماس را برقرار  زنگ زده بود. امیررضا به من زنگ زده

کردم. نه او چیزی می گفت، نه من حرفی می زدم. صدای نفس های 

عمیقش می آمد. و من با بغض نفس می کشیدم که تبدیل به یک هق هق 

 آهسته شده بود. صدای گرفته اش آمد:

 چرا؟_

 نپرسیدم درباره چی حرف می زند. راحتش گذاشتم تا دوباره ادامه دهد:

 چرا با اون مردک غریبه ازدواج کردی؟_
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 صدایم را صاف کردم و گفتم:

خواستگار داشتم؟ خاطر خواه داشتم که بخوام جواب منفی بدم و _

 منتظرش بمونم؟

 داشتی!_

همین را که گفت، انگار دلم را از یک برج صد طبقه ای به پایین پرت 

نشنیدم. نشنیده گرفتم. کردند. امیررضا چه گفت؟ نمی توانستم درک کنم. 

 اما او ادامه داد:

 اصال پرسیدی کجای زندگیمی؟ چرا آدم ها رو زود قضاوت می کنی؟_

 گریه ام شدت گرفته بود:

و نمی ر تو من زندگیتم؟ کی به من گفته بودی چیزی؟ تو ... یکجا_

 دیدی!

من همه جا تو رو می دیدم. حتی وقتی که می خوابیدم و بلند می شدم. _

 نمی خوای باور کنی همه اش تو بودی؟چرا 

اشکم بیشتر جاری شد. چه می شنیدم؟ نه. حتما اشتباه می گفت. با من 

نبوده. اصال شاید خط رو خط شده است. اه الدن! این چرت و پرت ها 

 چیست که به هم می بافی؟

 امیررضا نگذاشت کلمه ای بگویم. ادامه داد:
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 گیم بودی. جا و مکان نداشتی...می دونی کجای زندگیم بودی؟ همه زند_

به عشق در نگاه اول اعتقاد داری؟ تو بهترین بودی واسه من... اما به چی 

. .محکومم کردی؟ به جدایی. آره دیگه مهم نیست االن بفهمی یا نه. بدون.

بدون که خیلی وقته عاشقت شدم دختر بازیگر. اما تو قلبم رو زیر پا 

 گذاشتی...

 با هق هق و بغض بدی در گلویم بریده بریده گفتم: نفسم باال نمی آمد.

 م...من مجبور بودم چون من هم تورو...._

چشم هایم روی هم افتاد و موبایل از دستم رها شد. دیگر نه چیزی 

 فهمیدم، نه احساس کردم! فقط تاریکی مطلق بود.

. 

. 

. 

. 

. 

. 

 شم! شه مصطفی. دارم نگران می پا نمی_

 ر ببینم من می تونم بیدارش کنم یا نه؟برو کنار خانوم بذا_

 حرکات دست پدرم را روی کتفم حس می کردم:
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الدن؟ نمی خوای بیدار بشی باباجان؟ ساعت دوازده ظهره. حالت خوبه؟ _

 نمی خوای بریم دکتری جایی؟

 به سختی چشم هایم را باز کردم اما چون نور آن را می زد، دوباره بستم.

 د شد:صدای نگران تر مامان بلن

 حالت خوبه الدن جان؟ پاشو حاضر شو بریم دکتر._

. 

. 

. 

. 

. 

. 

ار بیاورم. مامان دستم را گرفت و پتو را از رویم کنار شسعی کردم به مغزم ف

زد و گوشه تخت انداخت. بابا و مامان سری برای هم تکان دادند و بابا از 

دستش گرفت. اتاق خارج شد. مامان کنارم روی تخت نشست و دستم را در 

با کرختی از جا بلند شدم و به تاج تخت تکیه دادم. چشم هایم هنوز از درد 

 بسته بود. مامان گفت:

دخترم خوبی؟ دیشب هم به محض اومدنمون گرفتی و خوابیدی! ببینم _

 حالت خوبه؟
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مژه هایم از گریه به هم چسبیده بود. دیشب را یادم آمد. اخم هایم در هم 

 ...!شد. عقد با ماکان

 دستم را با سختی روی قلبم گذاشتم و در جایم صاف شدم:

 نه مامان. دیشب دیر خوابیدم!_

 چرا مامان جان؟_

ات را. جمله مامان در ذهنم چرخ می خورد. یادت بیاور خاطرات تلخ زندگی

بغض در گلویم تشدید شد. به سوال مامان چه جوابی می دادم؟ دیشب 

ردم؟ دیشب یک بار مردم و دوباره زندگی اولین شکست را در زندگی ام خو

 نحسم را شروع کردم؟

طور که به مامان وقتی که دید پاسخی نمی دهم، نا امید بلند شد و همان

 طرف در می رفت گفت:

 ناهار تا نیم ساعت دیگه آمادست دخترم. منتظریم!_

 قبل از آن که کامل خارج بشود گفتم:

 از صادق چه خبر؟_

 یه دیشب را تازه یادش آمده بود، آهی کشید و گفت:مامان که انگار قض

 .هلیا رفت خونه فرانک، بعد نیم ساعت اومد دنبالش رفتن خونشون.._

و از اتاق خارج شد. سرم را میان پنجه هایم پنهان کردم. دوباره بغضی در 

گلویم ظاهر شد که قصد باریدن نداشت. دست دراز کردم و گوشی ام را 
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لی کرده بود و خاموش شده بود. آهی کشیدم و به شارژ برداشتم. باطری خا

زدمش. اشک چشم هایم دیگر نمی آمد از بس گریه کرده بودم. دیگر این 

زندگی لعنتی را نمی خواستم. زندگی بدون عشق را نمی خواستم. هق هقم 

دوباره سر گرفت. بلند شدم و یواشکی از اتاق خارج شدم. به ظاهرم هم 

یگر به هیچ چیز اهمیت نمی دادم! وارد حمام شدم. ته اهمیت نی دادم، د

دنیا همین حمام نه متری بود. بوی خوشی می داد برعکس زندگی ام که 

بوی تعفنش را می توانستی احساس کنی. در حمام را قفل کردم و به بسته 

تیغ نو که برای بابا بود نگاه کردم. تیغ را برداشتم و یک دانه اش را در 

ه قلب من، همین یک تیغ بود. حاال که از آن امیررضا نبودم، آوردم. ته ت

نمی خواستم برای هیچ کس دیگری باشم! باید برای خاک می بودم. نه نامه 

فقط باید مرگم را تحمل می کردند.  ای برای کسی داشتم نه وصیتی...

امیررضا تو که برای همه چی دیر کردی! برای مراسم ختمم، دیر نکن! مبادا 

کنی... فقط و فقط تو باعث مرگ من شدی. عشق تو ابتدا آرزوهایم را  گریه

کشت بعد هم خودم را به خاک تحویل داد. حاال هم اسم الدن بهرامی از 

 .تمام بنر ها و تیتراژ ها پاک می شود و روی سنگ قبرم نوشته می شود

 امیررضای نازنینم!

 م هایم را بستم...آستینم را باال زدم و تیغ را رویش قرار دادم و چش

. 

. 

. 
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. 

. 

. 

 دکتر، چشم هاش رو باز کرد!_

شبح پرستار در مقابل دیدگانم، تیره و تار بود. چند بار پلک زدم تا بتوانم 

 ببینمش!

دکتری به سمتم آمد و با انگشتانش چشمانم را باز تر کرد و با دقت نگاه 

 کرد. لب زدم:

 این جا کجاست؟ چرا اینجام؟_

 لبخندی زد و گفت: دکتر میانسال،

 دختر تو که این خانواده رو نصفِ جون کردی!_

 اخم کردم چون چیزی به یادم نمی آمد. دکتر ادامه داد:

 رم خانواده ات رو خبر کنم. یک هفته است که بی هوشی! من می_

دکتر که خارج شد، پرستار به باالی سرم آمد و چیزی را در سرمم تزریق 

 باز کردم و گفتم:کرد. به سختی لب از لب 

 ست بی هوشم؟ه من چرا اینجام؟ چرا یک هفت_

 پرستار ابرویی باال انداخت و گفت:
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 نگو که یادت نیست. تو هفته پیش یک خودکشی ناموفق داشتی._

یادم آمد آن روز تلخ و سیاه را! اشک اندکی در چشم هایم جمع شد. روی 

ارستان متنفر بودم. چرا نمی برگرداندم تا دیگر پرستار را نبینم. از فضای بیم

 مردم؟ من این دنیا را نمی خواستم. خدایا چرا نمردم؟

پرستار خارج شد. جیغ زنی را شنیدم و بعد باز شدن در را. نگاهم به سمت 

در کشیده شد. مامان، خاله، لیال و هلیا با گریه وارد شدند و دور تختم را 

 حصار کردند. مامان شروع کرد:

 فهمی مرگ یعنی چی؟ چرا با من این طوری می کنی؟ مردم دختر! می_

 خاله اشک هایش را پاک کرد و گفت:

کمر صادق و پدرت رو خم کردی. تو که به فکر خودت نیستی به فکر ما _

 بدبخت بیچاره ها باش!

لیال و هلیا نمی توانستند اشک خود را کنترل کنند. دستشان را جلوی 

ساعدم را روی چشم هایم گذاشتم و دهان گرفته بودند و هق می زدند. 

 گفتم:

 لطفا هیچ چیز نپرسید چون جوابی براش ندارم!_

 هلیا با همان بغض گفت:

 یعنی می خواستی رفیق نیمه راه بشی؟_

 لیال هم گفت:
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در به در شدم تا پیدات کردم! هر چی خونتون زنگ می زدم کسی جواب _

 نمی داد. اما وقتی فهمیدم...

 انست ادامه بدهد. با کالفگی گفتم:از گریه دیگر نتو

 حاال که زنده ام._

 صدای اعتراضشان بلند شد. پرسیدم:

 بابا و صادق کجان؟_

 مامان پاسخ داد:

 بیرونن! دختر می دونی تو این یک هفته چی به ما گذشته؟_

 توجهی به قسمت دوم حرفش نکردم و گفتم:

 می خوام ببینمشون._

 وقتی که برگشت گفت:هلیا بلند شد تا صدایشان کند. 

 صادق و بابا می خوان تنها ببینت و البته جدا!_

کنجکاوانه به چشم های او نگاه کردم. همه عزم رفتن کردند و خارج شدند. 

 اول از همه، صادق وارد اتاق شد.

روی صندلی کنار تخت نشست. اخم بدی روی ابرو هایش نشسته بود. 

 ناگهان منفجر شد و گفت:
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شه؟ یه نگاه به حال مامان و  خودکشی همه چیز حل میفکر کردی با _

 خاله کردی؟ تازه فهمیدم چقدر بچه ای الدن. خیلی خیلی بچه ای!

 با بغضی که از حرف های کوبنده صادق سرچشمه می گرفت گفتم:

 سر من داد و بی داد نکن صادق. تو هیچی نمی دونی پس هیچی نپرس!_

 خوب بگو تا بدونم. بگو زود باش!_

 ق زدم و گفتم:ه

 نمی تونم نخواه نخواه!_

 صادق خشمگین تر از قبل گفت:

 شه! باشه باشه نگو! فقط خودت رو آب کن ببینم چی می_

 خواست از جا بلند شود که با صدای درهم آمیخته با بغض گفتم:

! "بودیم"از من فاصله گرفتی صادق! ما خواهر و برادریم. االن باید گفت _

جدا کرد صادق؟ تو کی این قدر سنگ و سفت و سخت چی ما رو از هم 

و این طوری ر شدی در مقابل من؟ من همون آبجی تم! کی اومد و رابطمون

 کرد؟

این فاصله رو نمی خوام دوسش ندارم! می فهمی؟ قدیما از هر ده کلمه ای 

ای همدیگه بود. مگه من چی کار کردم؟ چه ه که می گفتیم نه تاش اسم

؟ این قدری که تو از دست من عصبانی شدی بابا نشده! گناهی مرتکب شدم

 زنم یه جا کم میارم!. م احساس دارم میشکنم..ه به خدا من



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 377

صادق که به طرف در رفته بود با حرف های من ایستاد. نفس عمیقی 

کشید، سرش را به نشانه تاسف تکان داد و خارج شد. اشک هایم دانه دانه 

چ چیز را نداشتم. دوست داشتم فقط گریه روی گونه ام غلتیدند. طاقت هی

 کنم! تقه ای به در خورد و در باز شد:

 بابا جان الدن؟_

 بینی ام را باال کشیدم و گفتم:

 بفرمایید._

بابا با یک لبخند تلخ و صورتی گرفته وارد اتاق و جای قبلی صادق نشست. 

مشغول بازی با گوشه آستینم شدم. حتی روی این که نگاهش کنم هم 

 نداشتم. با صدای گرفته گفت:

 الدن جان! اگه اتفاقی برات می افتاد..._

حرفش را خورد. من واقعا با چه فکری آن تیغ را روی دستم حرکت دادم؟ 

 کمی پشیمان بودم. بابا ادامه داد:

عاقل تر از اونی هستی که ازت توضیح بخوام. نمی دونم اما پرستارت می _

صال خطری نبوده. می خواستی از کی زهر گفت اون جایی که رگ رو زده ا

 چشم بگیری بابا جان؟

همینه! حاال یک بهانه خوب برای توجیه کارم داشتم. می گفتم فقط می 

 خواستم همه شما را بترسانم. چه دلیل مسخره ای!
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باز هم در جواب بابا چیزی نگفتم. جوابی نداشتم اما، سرم را باال آوردم و 

 ختم. گفت:چشم هایم را به بابا دو

ای کاش یکم هم به فکر ما می بودی. توی این یک هفته باور کن نابود _

 شدیم.

اشک از گونه ام غلتید و بدبختانه بابا آن را واضح دید. کمی به سمتم خم 

 شد و گفت:

مشکلت ازدواج با ماکانه؟ ازش ناراضی هستی بابا؟ اما خودت قبولش _

 کردی...

انی ام بود. این که از این به بعد با آبروی آری مشکلم حماقت بی جا و ناگه

از دست رفته، شناسنامه سیاه و قلبی پر درد چه کنم؟ من ذره ای ماکان را 

 نمی خواستم. اما حاال چه کنم؟ راه برگشتی بود یا نه؟

 جرات پیدا کردم و گفتم:

 حماقت کردم. حماقت!_

 بابا به خیال خودکشی ام گرفت. اما من آن را نمی گفتم.

کمی با بابا حرف زدم. از قبل منطقی تر بر خورد می کرد. نمی دانم چرا و 

 چگونه اما...

وقت مالقات تمام شده بود و همه رفته بودند. ساعت شش عصر بود و 

 پرستار آمده بود تا سرمم را عوض کند. با سر اشاره ای به در کرد و گفت:
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قات. ببین نمی دونم یه آقایی هی میاد مالقتت. البته خارج از وقت مال_

ده و میاد تو. این مسئولمونم که کال سر و  جاشه بگم یا نه اما پول می

 گوشش می جنبه می ذاره طرف بیاد تو. یه نیم ساعتی میاد تو اتاقت و می

 م اومده اما هنوز بهش نگفتیم بهوش اومدی.ه ره. االن

 با خیال این که ماکان است گفتم:

کل؟ معموال هم مشکی می پوشه و تی اش رنگیه و درشت هیه چشم_

 شرت جذب!

 کرانه گفت:تفپرستار آمپول را آماده کرد و م

اش هم مشکیه. بیشتر ه نه! تو این یک هفته ندیدم مشکی بپوشه چشم_

 اوقات هم با پیرهن می اومد و قد بلندی داشت. ته ریش و این حرف ها!

 اما گفتم:ته دلم یک جوری شد. نمی دانم چرا این را پرسیدم، 

 گوشیت اینستاگرام داره؟_

 ابرو باال انداخت و گفت:

 آره چطور؟_

 ملتمسانه گفتم:

 شه یک لحظه بدیش برم تو یه پیچ؟ خواهش می کنم! می_

شانه باال انداخت و دست در جیب روپوش سفیدش کرد و گوشی اش را در 

 آورد:
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 بفرما!_

س هایش را باز کردم و سریع وارد شدم و پیج مورد نظر را زدم و یکی از عک

 رو به پرستار گرفتم:

 این بود؟_

 کمی روی عکس دقت کرد و گفت:

م قیافه اش برام آشناست نمی دونم کجا دیدمش ه آره خودش بود. یکم_

 هم همین عقیده رو داره. یکی از پرستار ها

همین که این را گفت، دلم هری پایین ریخت. بغضی که در گلویم بود را 

 وشی را به دست پرستار دادم. با صدای گرفته و پربغضی گفتم:فرو بردم و گ

 ممنون!_

 با کنجکاوی گفت:

 ببینم نسبت خاصی باهات داره؟_

 هول شدم و گفتم:

 نه هیچی! همکارمه._

 پرستار آستینم را باال داد و پنبه آغشته به الکل را روی پوستم کشید:

اول فکر کردم نامزدی چیزیه. اما بعدش فهمیدم نامزدت یکی دیگست. _

همین سه چهار روز پیش اومدن با پدر و مادرشون عیادت. البته پدرت قبل 

از اومدنشون کلی خواهش و تمنا کرد الکی دور سرت رو باند پیچی کنیم 
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که انگار تصادف کردی. اما بگم ها این آقای پشت در می دونه خودکشی 

 ردی. بگم بهوش اومدی؟ک

فکر عجیبی مغزم را مانند یک المپ روشن کرد. پرستار آمپول را در دستم 

فرو کرد. آخ کوتاهی گفتم و چشمانم را از درد بستم. کمی بعد که حالم جا 

 آمد گفتم:

م ه شه نگین. مثل همون روز هایی که می اومد بیاد بشینه من اگه می_

 خودم رو به خواب می زنم.

 د و گفت:خندی

این جیبش باید خالی شه انگار. هر چند غیر قانونیه این کار اما فقط من _

م که کال فضول نیستم پس به کسی ه من. خبر دارم از رشوه گیری ها..

 چیزی نمی گم.

 وسایلش را جمع کرد و گفت:

رم بسپرم کسی چیزی بهش نگه. االن هم صداش می کنم. خداحافظ  می_

 فعال!

. با استرس اطرافم را مرتب کردم و دراز کشیدم. اما پلک از در خارج شد

هایم از فرط هیجان روی هم نمی ماندند. نمی دانم چند لحظه گذشته بود، 

اما در باز شد و عطری که یک ماه آرزوی بوییدنش را داشتم در فضای بی 

روح اتاق پیچید. ضربان قلبم روی هزار رفت و دستی که زیر ملحفه بود 



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 382

ببین امیررضا! این جسم نیمه جان روی تخت، می خواست مشت شد. 

 .فدایی تو بشود..

صدای قدم هایش را شنیدم. صندلی بغل تخت را جلوتر کشید. روی صندلی 

 نشست. نمی دانم چه قدر گذشت اما صدایی نیامد از او. باالخره گفت:

امروز هم یک روز مسخره دیگه بدون تو! کی می خوای بهوش بیای _

 امیررضا؟آرامش 

 صدای تنفسقلبم لحظه ای از تپیدن ایستاد. هیچ چیز شنیده نمی شد جز 

 گوش نوازش!

م مثل تو ه من .کی باور کنم سهم یکی دیگه شدی؟ چطوری؟ نمی خوام.._

 از زندگی بی تو خسته شدم. اما اگه می رفتی...

 آهی کشید و گفت:

 .امیررضا هم می مرد.._

 با صدای غمگین و محزونی گفت:

ایی های کاش می فهمیدی روز هایی که بی تو می گذره جهنمه! اون روز_

 که پیشم بودی رو قدر نتونستم. عادت تلقی کردم. غلط کردم غلط!

 ادامه داد:

 بی معرفت همه خبر هارو از لیال باید بشنوم؟_

 و می خواستی چرا رفتی زن این مرتیکه زشت چلغوز شدی؟ر تو که من
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نده ام گرفت اما سعی کردم حتی لب هایم هم کج از لحن خنده دارش، خ

نشوند. سایه ای روی سرم احساس کردم و بعد هم روی روسری بیمارستانی 

 ام، دستی نشست:

 باز که این رودخونه رو نمایان کردی. فقط می خوای منو دق بدی؟_

چقدر دلم می خواست زیر همه چیز بزنم و خودم را در آغوشش پنهان کنم. 

بی فکر، چرا زودتر این اعترافات لعنتی ات را بیان نکردی؟ حاال امیررضای 

 باید هر دوی ما بسوزیم و بسازیم!

هر روز باید دستم تا پنج سانتی دستت بره اما نتونم لمست کنم چون _

 گناهه! چون اسمت تو شناسنامه یکی دیگه رفته.

ن تر طاقت این لحن غم دار را به هیچ وجه نداشتم. اگر می مردم سنگی

ملحفه دستم را  رویبودم. چیزی را روی دستم احساس کردم. امیررضا از 

 گرفته بود. شک نمی داشتم که قلبم دیگر نمی زد.

 فته من ازت نمی گذرم چون قلبت مال منه تا ابد به نام منه.اهر اتفاقی بی_

دستم را محکم فشار می داد و من با لبخند کوتاهی انرژی ام را تخلیه کردم 

ته او مرا ندید. امیررضا سرش را جلوی سرم آورد. نفس های داغش رو الب

 صورتم پخش می شد و حالم درگون تر...!

اما ناگهان صورتش را عقب کشید. می دانستم اگر بی هوش نبودم، هیچ یک 

از این کار ها را نمی کرد. دوست داشتم تا ابد بی هوش باشم! کمی با 

جیرجیر صندلی که نشانگر بلند شدنش سکوت مرا نگاه کرد و بعد صدای 
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بود آمد. دلم گرفت. ای کاش هیچ وقت بلند نمی شد! آه بلندی کشید و 

 گفت:

 خداحافظ. فردا دوباره میام. اما ای کاش به هوش اومده باشی عزیزم!_

از کلمه آخرش، دل بی جنبه ام دوباره هری پایین ریخت. وای بر من و تو 

دادیم! از اتاق خارج شد و در را بست. بالفاصله که چه فرصت هایی از دست 

 پرستار وارد شد و من چشم هایم را باز کردم. پرسیدم:

 شم؟ من کی مرخص می_

 همان طور که مشغول تزریق چیزی در سرمم بود گفت:

 تقریبا رگ هات ترمیم شدن، احتماال تا پس فردا بعد از ظهر مهمون مایی!_

 زمزمه کردم:

 !پس فردا هم میاد_

 با صدای بلندتر گفتم:

 فردا هم که اومد بهش نگین من به هوش اومدم. لطفا!_

 لبخندی زد و سرنگ خالی را درون سطل زباله اتاق انداخت:

 راستش رو بگو چی تو سرته شیطون؟_

 آهی کشیدم و سفره دلم را باز کردم:

 حرف هایی که تو بی هوشیم می زنه تا حاال تو هوشیاریم ازش نشنیدم._
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 رش را متفکرانه تکان داد و پرسید:س

 می تونم بپرسم نسبتت باهاش چیه؟_

 بغض سفت و سختی در گلویم شکل گرفت:

 جوابی ندارم که بدم. یک غریبه است..!_

پرستار که دید حال و روزم خوش نیست، سری تکان داد و از اتاق خارج 

 شد. چشم هایم را بستم و به خواب عمیقی فرو رفتم.

 بیدار شدم، شام روی میزم بود و پرستار مشغول صدا کردنم:وقتی که 

 .الدن خانوم؟ الدن جان؟ بلند شو شامت رو بخور عزیزم.._

به سختی و به کمک پرستار بلند شدم و بشقاب را از دستش گرفتم. قاشق 

به قاشق، درد بود و تحمل! پرستار بیرون رفت و منتظر شد تا بخورم اما من 

ز ربع بشقاب را بخورم. برایم سخت بود که ببلعم! دلم می نتوانستم بیشتر ا

خواست امیررضا این جا بود. مثل همان سفر از اصفهان به تهران، می گفتیم 

 و می خندیدیم!

 من هم با دیدن او انرژی می گرفتم و درد از یادم می رفت.

 با دست های خودم آن امضای لعنتی را روی عقد نامه زدم! با زبان خودم آن

 ی لعنتی را گفتم. وای بر من بی فکر...!"بله"

کاش مثل عصر امیررضا این جا بود. دستم را از زیر ملحفه می گرفت و 

مهربان حرف می زد. آن قدر که در صدایش حل می شدم. مثل اسید بود 
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برایم! اسیدی که معشوق را در خود حل می کند. بشقاب را روی میز 

ر خوردم. اما آن را هم نتوانستم کامل گذاشتم و مقداری از ماست موسی

 بخورم انگار که معده ام از سنگ شده بود.

 دراز کشیدم و دستم را دراز کردم تا برق را خاموش کنم که پرستار آمد:

 اِ الدن جان می خوای بخوابی؟ هنوز که چیزی نخوردی..._

 نه دیگه میل ندارم!_

 به سمتم آمد و بشقاب را برداشت و جلویم گرفت:

 شی. برای تقویت رگ دستت باید بخوری! عزیزم ضعیف می_

 با لحن تند و تیزی گفتم:

اگر می خواستم می خوردم. حالم اصال خوب نیست و گرسنه نیستم. اگر _

 هم بخورم معده ام درد می گیره!

پرستار که از لحن من متعجب شده بود چیزی نگفت و سینی را برداشت، 

بست. می دانستم پای دردم می گذارد و جدی برق را خاموش کرد و در را 

 نمی گیرد. همین هم جای شکر دارد!

شب با سختی هایش گذشت و آفتاب بدبختی دوباره طلوع کرد. هر لحظه 

منتظر بودم تا خانواده محترم داخل بریزند، اما من فقط دلم برای عصر پر 

هر چند نه  می زد. برای عصری که می خواستم امیررضا را بار دیگر ببینم.

به چشم، همین که صدایش را بشنوم برای هفتاد و هفت پشتم بس است. 
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همین که حسش می کردم برایم کافی بود. البته نمی شد دست روی دست 

گذاشت. باید هر طور که شده با ماکان حرف می زدم و کامال متقاعدش می 

منطقی  کردم. البته با روشی خاص! تمام امیدم به آن بود که ماکان آدم

باشد. همان طور که حدس می زدم، بعد از صبحانه مامان، خاله و هلیا به 

مالقات آمده بودند. البته کمی بعد از آمدن آن ها، خانواده صفایی به همراه 

گل و شیرینی اعال به بیمارستان آمده بودند. تحمل دیدن روی هیچ 

 کدامشان را نداشتم. دوست داشتم داد بزنم و بگویم:

 ی بیرون بروید! من می خواهم امیررضایم را ببینم.همگ_

ماکان انگار امروز، بی احساس ترین آدم روی کره زمین بود. نه حرف می زد 

داشت. فقط روی صندلی نشسته بود و مرا می نگریست.  یو نه عکس العمل

مامان و بابایش مرا به حرف گرفته بودند و ول نمی کردند. چرا االن باید به 

آن ها پاسخ می دادم؟ دوست داشتم به انتظار امیررضا بشینم. سواالت 

حدود ده دقیقه بعد لیال هم سراسیمه رسید. وقتی مرا دید، لبخند کج و 

تمسخر آمیزی زد و وقتی که هیچ کس حواسش نبود سرش را پایین کنار 

 گوشم آورد و گفت:

ایکس نمی شرمنده که لو رفتی خانوم بازیگر. نمی دونستم باید به آقای _

 گفتم شما به هوش اومدی!

نکند امیررضا  با اخم به لیال زل زدم. لعنتی! فکر این جایش را نکرده بودم...

امروز به مالقاتم نیاید؟ فوقش بیاید. خشک و رسمی مثل صفایی ها گل و 

 شیرینی اش را می گذارد و می رود. مثل ماکان نه حرفی، نه چیزی!
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سکوت کند. با این که یک روز هم نگذشته  اما من طاقت نداشتم امیررضا

بود، دلم بدجور برایش تنگ شده بود. دل است دیگر، دوست داشتم بیست 

 و چهار ساعت شبانه روز به کنار باشد.

خانواده ماکان زودتر از همه رفتند و مرا راحت کردند. بعد هم لیال رفت. 

ها هم بعد از یک هلیا و مامان و خاله ماندند و حسابی شلوغ کردند و آن 

ساعت رفتند. دقیقه ها طوالنی می گذشتند و من بی صبرانه منتظر ساعت 

شش بودم که امیررضا از این در داخل شود. چشم هایم را روی هم گذاشتم 

و بی هدف مشغول به فکر کردن شدم. مامان برایم غذا آورده بود و مرا از 

غذا را با لذت خوردم و  شر غذای بد طعم و بوی بیمارستان رها کرده بود.

دراز کشیدم. اما اصال دوست نداشتم که بخوابم. می ترسیدم امیررضایم 

 بیاید و من خواب باشم.

به هر ترفندی بود خودم را بیدار نگه داشتم و منتظر نشستم. ساعت حوالی 

پنج بود که تقه ای به در خورد. با آن که محکم نبود اما من از جا پریدم 

اوانی داشتم. رویم به سمت پنجره بود. مثل جت به سمت چون استرس فر

 در نگاه کردم که دیدم پرستار است و کله اش را کرد تو و گفت:

 الدن جان ظاهرا این آقا پسر می دونن تو به هوش اومدی. بگم بیان تو؟_

 در دلم لعنتی برای لیال فرستادم و زمزمه کردم:

 . ممنونبگو بیاد تو.._
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داد و بیرون رفت. کمی بعد در باز شد و امیررضا در  پرستار سری تکان

حالی که سبد گلی بزرگ در دست داشت، وارد شد. قلبم تند تند می زد و 

هیجان تمام وجودم را در بر گرفته بود. امیررضا سرش را از الی گل ها 

 بیرون آورد و همین حرکتش لبخند بزرگی روی لبانم نشاند:

 سالم._

را کنار اتاق روی زمین گذاشت. نزدیکم آمد و بوی  لبخند تلخی زد و گل

 عطرش تمام بینی ام را پر کرد:

 علیک سالم خانومی! خوبی؟_

خوب؟ اصال و ابدا! به هیچ وجه خوب نبودم. اگر خوب بودم خودکشی می 

هوا  شود. کنارم روی تخت نشست. بی اش می کردم؟ امیررضا یک چیزی

گفت.  خیره شده بود و چیزی نمی کمی به او نزدیکتر شدم. در چشمانم

 انگار من هم همان احساس را داشتم. اما در آخر کالفه گفتم:

 های من می خوای؟ چیزی تو چشم_

 آره! یه ذره آرامش..._

 نیمچه لبخندی زدم و گفتم:

 پیدا کردی؟_

 لبخند پر آرامشی زد و گفت:

 بیشتر از حد مجاز!_
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 گفتم:غم یادم آمد با دیدنش، بغضی کردم و 

خریت کردم نه؟ من دوستت داشتم امیررضا. اما فکر می کردم تو عاشق _

 کنی! حاال چی کار کنم؟ یکی دیگه شدی و اصال به من فکر نمی

 در چشمان پر غصه ام بیشتر خیره شد و گفت:

 باید طالق بگیری._

 چقدر منطقی حرف می زدیم.

 طوری؟ چه_

 با اخم بین موهایش چنگ انداخت و گفت:

دونم. هر طور که می تونی. به خدا دیگه یک لحظه هم نمی تونم  نمی_

 بدون تو دووم بیارم!

اشکی روی گونه ام غلتید. امیررضا دستش را جلو آورد و اشک را از روی 

 صورتم پاک کرد:

خوام روی صورتت ببینمش! من که نمردم این طوری گریه می  دیگه نمی_

 کنی!

 با همان بغض گفتم:

 شه؟ حل میهمه چیز _

 شی شک نکن! شه. مال من می حل می_
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دلم هری پایین ریخت. چرا از آن حرف های عاشقانه دیروز نمی زد؟ شاید 

 خجالت می کشید.

 با یه لبخند گفت:

دیشب خیلی فکر کردم. به جای رمانتیک بازی، باید به اصل داستان فکر _

 کنیم.

 هق زدم:

بابا هامون  خالص بشیمهم اصل داستان کجاست؟ این که ما از ماکان _

 اجازه چیزی رو نمی دن؟

 عصبانی گفت:

 بسه لعنتی!_

 شه فرار کرد. از واقعیت نمی_

 با عصبانیت فراوانی گفت:

 دی... داری عذابم می_

 من بیشتر از تو عذاب می کشم!_

 عصبانی چنگی در موهایش فرو کرد و کالفه گفت:

 خوب چی کار کنم؟ چی کار کنم که درست بشه؟_

 پوزخندی زدم و گفتم:
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 و خالص کن!ر تو هم مثل من خودت_

 اول با حیرت بعد با خشم نگاهم کرد:

گی الدن دیوونه شدی؟ االن خودت خیلی کار خوبی انجام دادی  چی می_

 م داری تشویق می کنی؟ه من

چپ نگاهش کردم تا غیرواقعی بودن حرفم را متوجه شود. اما دوباره  چپ

 تم و مثل بچه های کوچک لب ورچیدم و گفتم:ام رف در جلد ناراحتی

 ست؟ باید طالقم بده فکر کردی... مگه اون چی کاره_

امیررضا از حالت صورت من خنده اش گرفت اما این خنده را سریع پنهان 

کرد. مهربان در چشم هایم زل زد و خواست جلوتر بیاید که خودم را با اخم 

 کنار کشیدم:

 کجا؟_

 زد:آهی کشید و تلخندی 

 گاهی حرکاتت هوش از سر آدم می بره._

 نیشخند عصبی زدم و گفتم:

عاشقونه حرف می زنی. به نظرت دیر نشده؟ فایده نداره. اومدیم و ماکان _

 هیچ وقت طالقم نداد سر تو بی کاله موند و...

 امیررضا با عجز به چشم هایم زل زد و گفت:



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 393

نزن. برای دوباره به دست الدن! نگو جون امیررضا... این قدر زخم زبون _

آوردنت حاضرم فرار کنیم باور کن! می ریم جایی که هیچ کسی دستش 

 بهمون نرسه. با هم زندگی می کنیم...

 خنده عصبی کردم و گفتم:

دیشب کم خوابیدی و هذیون میگی! شاید هم خیلی فیلم می بینی. شرعا _

 هه!زن یکی دیگه ام می فهمی یعنی چی؟ یعنی فرار با تو گنا

 با اخم گفت:

تو هم انگار از این بازی مسخره بدت نیومده ها؟ گفتی امیررضا کیلویی _

 رم دنبال خوشتیپ تر هاش. چند؟ عاشقمه که هست. می

 دندان هایم را روی هم فشار دادم و گفتم:

گی؟ واقعا که عشق محکم خورده تو مغزت. داری اعصاب  چی داری می_

ه می دونی یه غلطی کردم که راه فراری و خرد می کنی. تو کر هر دومون

 نداره چرا این قدر اذیتم می کنی؟

 لحنم نا خودآگاه تند شده بود:

می م از صادق! همه کاسه کوزه ها سر من بدبخت داره ه این از تو، اون_

 . اگر شانس داشتم که اسمم شمسی بود.شکنه

ب هایش امیررضا نتوانست جلوی خودش را بگیرد و نیمچه لبخندی روی ل

 ظاهر شد. اما کمی بعد با جدیت گفت:
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پس حتما باید بری پیش اون مردک و طالقت رو بگیری! شده به زور یا _

 هر چی نمی دونم. اصال بیا همین االن...

 انگشتم را روی لبش گذاشتم و گفتم:

 امــیـر! جون الدن یه لحظه تند نرو!_

که ناگهانی مرتکبش  اما سریع انگشتم را برداشتم. لب گزیدم از حرکتی

شده بودم. سرم را پایین گرفتم و زیر چشمی امیررضایی را دیدم که به زور 

 جلوی خنده اش را گرفته.

چشم غره ای رفتم و سرم را به طرف دیگری حرکت دادم. کمی نزدیک ترم 

 آمد و گفت:

 عالمت یه عالمی داره ها!_

ت گذاشته بود بعد گویی چیزی یادم آمده باشد دستش را که جلوی تخ

 کنار زدم و توی صورتش دقیق شدم:

ببینم اون دیروز که الکی خودم رو زده بودم به بی هوشی، اسم لیال رو _

 م یه چیزایی می گفت!ه آوردی. امروز

 با شیطنت گفت:

تو این مدت که از من دور بودی، لیال نقش آنتن رو داشت. همه چیز رو _

 گزارش می کرد برام.

 جیغ جیغ کردم:
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 گی؟ آبرو نذاشتین شما دو تا برای من. چی داری می_

قشنگ روی تخت آمد. خودم را عقب کشیدم و با چشم گرد  پرید وامیررضا 

 شده نگاهش کردم:

 کجا کجا؟ بفرما تو حلقم اگه جا نیست..._

 چشمکی زد و گفت:

 م به وقتش بانو.ه اون_

 جیر جیر تخت بلند شده بود. نالیدم:

 شه به خدا! ن االن تخت از وسط دو تا میتوروخدا برو پایی_

 دست در جیبش کرد و گفت:

 مگه همه نمیان مالقات یه چیزی میدن؟_

 اشاره به گل ها کردم و گفتم:

 تو دادی!"چیز"خوب تو _

 ابرو باال انداخت و جعبه چوبی شیکی را در آورد و گفت:

 دیگه مونده. "چیز"نه هنوز یه _

 کردم. امیررضا نزدیک تر آمد و گفت:با کنجکاوی به جعبه نگاه می 

 برگرد!_

 با چشم های ترسیده گفتم:
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 چی؟ چ..._

 اخم شیرینی کرد و گفت:

 نمی خورمت به خدا. برگرد!_

با اکراه برگشتم و منتظر شدم ببینم چه می کند. عطرش را به وضوح می 

توانستم استشمام کنم. گردنبندی را از باالی سرم به گردنم آویخت و قفلش 

را چفت کرد. لبخندی ناخودآگاه در لب هایم نقش بست. سریع به سمتش 

 برگشتم و به گردنبند نگاه کردم.

 با چشم های گشاد و لب های خندان گفتم:

 وای امیررضا این خیلی قشنگه! طالست؟ خیلی بزرگه که!_

 لبخند جذابی زد و گفت:

 در برابر تو هیچی نیست بانو. بهتر از اینا لیاقتته._

به زیبایی معنای کلمه  "آرامش"دنبند را با لذت در دستم گرفتم. کلمه گر

اش روی گردنبند حک شده بود. هنوز خیره نگاهم روی گردنبند بود که 

 امیررضا از جایش بلند شد و گفت:

 دیگه باید برم._

 با تمام ناراحتی ام گفتم:

 کجا به این زودی؟_

 خندید و کفش هایش را پوشید:
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 هست من یک ساعته اینجام؟زود؟ حواست _

 نگاهم را به ساعت دوختم و پریشان گفتم:

 یک ساعت؟ چطور گذشت؟_

لبخندی زد و چیزی نگفت. دوست داشتم بلند شوم و بدرقه اش کنم. اما 

 نمی شد. امیررضا گفت:

 به خاطر تو، فیلم برداری رو از پونزده اردیبهشت شروع می کنیم._

 مش؟ اما مگر می شد؟ نمی ذاشتم! سریع گفتم:وای! قرار بود تا آن روز نبین

نه نه خیلی دیره. نمی شه. من تا اون موقع می تونم سر ضبط حاضر شم _

 حالم خیلی خوب می شه تا یک هفته دیگه...

دروغ می گفتم. دلم برای خودش تنگ می شد. چطور صبر می کردم؟ دو 

 هفته زیاد بود. لبخندی زد و گفت:

داد رو نوشتیم. متاسفانه دیگه کاریش نمی شه کرد با اصرار نکن دیگه قرار_

 بازیگر ها هم هماهنگ کردیم.

 چشمکی زد و گفت:

 دیگه خداحافظ._

 دلگیر گفتم:

 خداحافظ!_
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 اما نرفت. کمی به سمتم آمد و گفت:

 چرا این قدر ناراحتی؟ چی شد؟_

چه می گفتم؟ نرو و بیشتر بمان!؟ ای کاش زبانم این همه غرور نداشت. 

 رم را تکان دادم و گفتم:س

 نه فقط یکم مچم درد گرفته._

 با نگرانی گفت:

 چی؟ برای چی؟ برم به پرستارت بگم._

 حیرت زده گفتم:

 این خیلی طبیعیه! پریشون نباش و برو. رضاامیر_

 با تردید گفت:

 مطمئنی خوبی؟ آخه...._

 آره به خدا خوبم. برو خدا به همراهت..._

را باز و بسته کرد. دستش را به نشانه خداحافظی لبخندی زد و چشم هایش 

باال آورد و تکان داد. من هم همین حرکت را کردم. در آخر دل کند و رفت. 

 تق! در بسته شد. ای کاش تا ابد کنارم می ماندی..

من مرخص شدم و در اولین فرصت برای حرف زدن با ماکان به مالقاتش 

 رفتم.
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گرفته بودم و ریز ریز می خندیدم. برای خودم! از خوشحالی... سرم را پایین 

سایه مامان باالی سرم حاضر شد. خودم را جمع و جور کردم. مامان با 

 همان بغض و اشک دستانم را گرفت و گفت:

 عزیز دلم گریه نکن امروز همه چیز تموم می شه!_

م رد شد و من برای این که به چیزی شک نکند آرام سرم را تکان دادم. آرا

دوباره ریز ریز خندیدم. پیش همه خودم را ناراحت جلوه داده بودم. البته 

کمی هم ناراحت بودم. از این که یک بار شناسنامه ام بی خودی سیاه شده 
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بود. اما از درون بسیار راضی بودم. هنوز به امیررضا چیزی نگفته بودم. البته 

 باط تلفنی داشتیم.در این ده روز، فقط سه دفعه با هم ارت

می خواستم زودتر این مراسم مسخره تمام شود و من امیررضا را ببینم! باید 

همه چیز را برایش می گفتم. روی زمین نبودم گویی در هوا پرواز می کردم. 

بابا با اعصابی خط خطی و اخمی درهم روی نزدیک ترین صندلی به در 

دام قدم می زد. جوری که نشسته بود. صادق هم سالن را طی می کرد و م

هلیا و صاحب محضر را کالفه کرده بود. در اصلی باز شد و قامت ماکان و 

پدرش پدیدار شد. پوزخندی روی لب های بابا جاری شد و روی پدر ماکان 

 ایستاد. مثل دوئل شده بود!

به مامان نگاه کردم. رنگش پریده بود و دست هایش می لرزید. دلیل این 

نی را نمی فهمیدم. دوباره به آقای صفایی و بابا خیره شدم. استرس و نگرا

دست های بابا مشت شده بود اما او کامال ریلکس و صاف به بابا نگاه می 

 کرد.

 بابا پوزخند غلیظی زد و گفت:

 فکر نمی کردم آخر خط رفاقتمون اینجا باشه آقای داریوش صفایی!_

صفایی چیزی نمی گفت و خیره خیره به بابا نگاه می کرد. ظاهرا حرفی هم 

نداشت. ماکان پیش دستی کرد و جلوتر از باباش به حرکت در آمد و مقابل 

من قرار گرفت. نیشخندی زدم و رویم را برگرداندم. صدای نفس عمیقش و 
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کرد. در آخر رفتنش به سوی دفتر محضر دار آمد. محضردار طلب شناسنامه 

 دستم را درون کیفم بردم و شناسنامه ام را روی میزش گذاشتم.

خیلی زود همه چیز تمام شد و عقد دوازده روزه ما، به طالق انجامید. اما 

من همه حواسم پی گوش هایی بود که حتما از شنیدن این خبر، خوشحال 

 می شوند. می خواستم همین امروز ببینمش!

دهان ماکان کند که  همی خواست مشتی حوالدوئل هم تمام شد، اما صادق 

اگر هلیا مچ او را نمی گرفت و مانعش نمی شد، هیچ معلوم نبود چه اتفاقی 

برای دهان مبارک ماکان می افتد. از دفتر خارج شدیم. ماکان و پدرش 

خیلی زود از ما جدا شدند و به نوعی فرار کردند. مامان هم همه اش دنبال 

ر صورت من بود. اما اگر به من بود، کل شهر را یک قطره اشکی چیزی د

شیرینی می دادم تا شیرین کام شوند! بابا با اخم رانندگی می کرد. صادق 

جلو نشسته بود و من، مامان و هلیا عقب. به هیچ عنوان نمی توانستم 

 لبخندم را پنهان کنم. ناگهان بابا منفجر شد و گفت:

 من رو کاله بذاره؟ مرتیکه بی اصل و نسب! می خواست سر_

 مامان که از داد بابا چشم هایش گرد شده بود گفت:

وای مصطفی آروم تر! چیزی نشده که همه چیز تموم شد خدا رو شکر _

 خیلی زود همه چیز رو فهمیدیم!

 صادق با پوزخند پر سر و صدایی گفت:

 لعنت به دهانی که بی موقع باز شود مال همین االن اون پسره چموشه!_
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 ا پشت چشمی نازک کرد:هلی

 نه که بد شد؟ خوب شد که گفت._

 به سمت من برگشت و گفت:

 ببینم الدن. تو اصال نگفتی برای چی رفتی خونش؟_

 با استرس نگاهش کردم و آب دهانم را قورت دادم:

 من؟ چی؟..._

 هلیا خندید و گفت:

 گم برای چی رفتی پیشش؟ می نه پس من! تو دیگه..._

به معنای واقعی کلمه گم کرده بودم. دنبال واژه برای بهانه دست و پایم را 

 در آوردن بودم که مامان به دادم رسید:

هلیا خاله حرف هایی می زنی! خوب باالخره پسره در به در یه مدت _

 شوهرش بوده... هر چند ما به الدن اعتماد کامل داریم. اما خوب...

فکر هایی می کردند. من به مامان دیگر ادامه نداد. پوزخندی زدم. عجب 

چه قصدی رفته بودم و آن ها چه برداشتی کرده بودند. پنج روز بعد زمان 

فیلم برداری بود و دوباره کار شروع می شد. از این که دوباره با امیررضا هم 

را و به  خانه می شدم، خوشحال بودم. بابا اول صادق و هلیا را رساند، بعد ما

دیم. خواستم به اتاقم بروم که مامان جلویم ظاهر شرکت رفت. وارد خانه ش

 شد و دستم را گرفت:
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 االن حست چیه الدن جان؟_

 قهقهه ای زدم و گفتم:

 مادر من مگه از جلسه کنکور اومدم بیرون؟_

 خب بگو. ناراحتی؟ غمگینی؟ از طالقت با اون پسره..._

 لبخندم محو شد و جایش را به اخمی داد:

م هم نگزیده مادر جان. کوچکترین عالقه ای بهش ناراحت و غمگین؟ کک_

 نداشتم. ناراحت باشم؟

 مشکوک پرسید:

 پس چرا بهش جواب مثبت دادی؟_

 شانه باال انداختم و چیزی شبیه به حقیقت را گفتم:

خوب فکر می کردم پسر خوبی می تونه باشه. اما ظاهرا اشتباه فکر می _

 کردم.

اید اگر من هم جای او بودم، تا قدری مامان مشکوک نگاهم کرد و رد شد. ش

از اتفاقات پیش آمده مشکوک می شدم. سریع به اتاقم رفتم تا به امیررضا 

زنگ بزنم. سراسیمه در را بستم و قفل کردم. زیر پتویم رفتم و در آن لحظه 

آرزو کردم که ای کاش من هم در اتاقم بالکن داشتم! بعد از سه بوق جواب 

 داد:

 ی معرفت!سالم بانوی ب_
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 قهقهه ای مستانه زدم و گفتم:

اختیار دارید. علیک سالم! راستی یک خبر فوق ویژه برات دارم که حتما _

 باید از نزدیک بینمت!

 تک خنده ای کرد و گفت:

 ان شااهللخیره _

 وای معلومه که خیره! خوب کجا قرار بذاریم؟_

 نمی دونم. هر جا شما بگی. کافه خودم خوبه؟_

 اون جا! نمی تونم راحت باشم. یک سری حرف ها هست که...وای نه _

خوب کاری نداره که. دستور می دم نذارن کسی بیاد باال. اگه گارسون هم _

 گم اونم نیاد. نمی خوای می

 وای باشه مرسی. کی بیام؟ ساعت چند؟ یک ساعت دیگه خوبه؟_

 خندید و گفت:

بیا سر خیابونتون چه عجله ای! باشه من که یک ساعت دیگه حاضرم. _

 اجازه داری؟ خودم میام دنبالت. ببینم...اِ...

 مشکوک پرسیدم:

 از کی؟ بابا؟_

 با حساسیت آشکاری گفت:
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 از اون..._

 ادامه نداد. می دانستم که منظورش ماکان است. پوزخندی زدم و گفتم:

 اون نیست. اختیارم دست_

 سریع گفتم:

 مونم تو خیابون ها! زود باش حاضر شو االن آماده می شم می _

 خندید و گفت:

 باشه خانوم. االن حاضر می شم. مشکوک می زنی ها!_

 خندیدم و گفتم:

 زوود باش!_

قطع کردم. هنوز لبخند بر لب هایم جاری بود. اما جایش را به آه غلیظ و پر 

حسرتی داد. چه می شد این امیررضای مغرور شوخ مال من باشد؟ سریع از 

را در حمام انداختم. دوشی سرسری گرفتم و حاضر شدم. جا پریدم و خودم 

 امروز باید بهترین و شیک ترین لباس عمرم را می پوشیدم.

یکی از مانتو های مجلسی ام را که تا روی زانو می آمد و فیروزه ای بود 

 روی سرم نگه داشتم. مدل داریپوشیدم و روسری سفیدم را با گره 

دادم و موهایم را کج روی صورت ریختم و  آرایش مالیمی روی صورتم انجام

عطر خوش بویی زدم. عالی شده بودم! در برابر امیررضا، باید بهترین می 

 بودم.
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شناسنامه ام را برداشتم تا به امیررضا نشان دهم واز اتاقم خارج شدم که 

مامان را سر راهم دیدم. آه از نهادم بلند شد. حاال باید چه می گفتم؟ با 

 فت:عصبانیت گ

 بذار این مهر طالقت خشک بشه بعد..._

 با ظاهر ناراحت ساختگی گفتم:

رم یه  م یکم حالم بده خوب. دارم میه یکی از بچه ها دعوتم کرد. من_

 هوایی عوض کنم.

نگاه مامان کمی نرم شده بود اما می شد دید که هنوز کامل راضی نشده 

ر خیابان را تقریبا می است. از فرصت استفاده کردم و سریع جیم شدم. تا س

دویدم که بوق آشنایی از پشت سر به گوشم خورد. با لبخند به عقب 

برگشتم و ماشین امیررضا را دیدم. تقریبا به سویش پرواز کردم و سوار 

شدم. بوی عطرش را که استشمام کردم به سمتش برگشتم و با لبخند 

 ه شد:غلیظی سالم کردم. با خنده جوابم را داد در صورتم خیر

 خوب بانو؟ کی قراره بگی؟_

کیفم را باز کردم. ماشین را روشن کرد و خواست حرکت کند که شناسنامه 

را جلویش گرفتم. با اخم خاصی نگاهش می کرد اما هر چه جلوتر می رفت 

اخمش محو می شد و جایش را به لبخند محوی زد. ناگهانی به سمتم 

 برگشت و گفت:

 قضیه چیه؟ راستش رو بگو!_
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 .کافهچه عجول! نمی گم که. اول باید برسیم _

 ماشین را حرکت داد و دستش به سمت ضبط رفت:

 هر چی شما بگی آرامش خانوم!_

ی بهم دست می داد. وجودم پر باز این که به من می گفت آرامش، حس خو

از آرامش می شد.  لبخند بر لبم جاری شد و نفس عمیقی کشیدم تا دوباره 

رسیدیم. از ماشین پیاده شد و در سمت  کافهعطرش را ببلعم. خیلی زود به 

 مرا هم باز کرد. چقدر این مرد بودن هایش را دوست داشتم!

ا بستم و دوش تا دوش هم نمی توانستم صورت خندانم را پنهان کنم. در ر

 شدیم. پیشخدمت تا مارا دید سر تعظیم فرود آورد و گفت: کافهوارد 

 خوش آمدید آقای فرهمند! خوش آمدید بانو..._

سرم را برایش تکان دادم مثل امیررضا. قبل از آن که شاهد هجوم مردم به 

سمت خودمان و پیشرفت شایعات باشیم، به طبقه باال رفتیم. چه مکان 

 آشنایی! مکان آشنایی!

روی همان صندلی همیشگی نشستیم. گل های طبیعی رز درون گلدان 

 بیشتر از هر وقتی خودنمایی می کرد.

 خوب الدن بانو تعریف کن._

برگشتم به همان روز. همان روزی که برای من خجسته ترین روز جهان 

 بود! شروع کردم به تعریف کردن...
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شه که اول پیش پدر ماکان رفتم تا ازش  قضیه از همون جایی شروع می_

خبر بگیرم. اون می گفت من فقط می تونم کلید رو بهت بدم خبری ازش 

م یک جورایی ترغیب شدم به خونه اش یواشکی وارد شم. البته ه ندارم. من

باید خیلی احتیاط می کردم. می خواستم ببینم تو تنهایی هاش چی کار 

 می کنه.

 نگاه می کرد و منتظر کلمات بعدی ام بود. امیررضا با اخم به من

 ادامه دادم:

خالصه. کلید انداختم دیدم صدای آهنگ میاد. بوی زهرماری و اینا. فکر _

می کردم مهمونی برگذار کرده. اما وارد واحدش که شدم دیدم یه دختری 

و هر دو  هاز فامیلشون که تو جشن عقدمون هم بود به اسم پارمیدا تو بغلش

و که دیدن قهقهه هر دوشون بلند شد انگار چی بودم! می ر نمست! م

و جلو کشید و با همون لحن کشدارش ر خواستم جلوتر نیام اما پارمیدا من

 گفت:

 بیا تو ببین خونه زندگی آیندت رو از چنگت در آوردم!_

 پوزخند زدم که پشت بندش ماکان گفت:

م بگیرمت؟ نه فکر بعد اون همه سال عاشق چشم و ابروت شدم اومد_

خوشگل خانوم! قلب من فقط برای یک نفر تپید اونم پارمیدا بود. فهمیدی؟ 

 و اموال بابات! تو فقط یه راه ارتباطی بودی. بین من
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دوباره قهقهه هر دوشون بلند شد. دیگه طاقت نیاورده بودم. باورم نمی شد 

عوا و رو دست خورده باشیم. همه رو کف دست بابا گذاشتم. خالصه کلی د

 حاال من اینجام در خدمت شما! مرافعه شد بین بابا و بابای ماکان.

امیررضا با چشم های گشاد شده نگاهم می کرد. گویا هنوز باورش نشده 

 بود. دستم را جلوی صورتش تکان دادم و گفتم:

 خان چی شد؟ کجایی؟رضا امیر_

را در از هپروت بیرون آمد و ناگهان با خوشحالی مضاعفی دست راستم 

 دستش گرفت و گفت:

 یعنی واقعا همه چیز تموم شد؟ حاال دیگه دارمت؟_

از آن همه ابراز عالقه سرخ شده بودم. هجوم خون را به صورتم احساس می 

 کردم. سعی کردم دستم را از حصار دست هایش بیرون بکشم.

 به سمتم بیشتر خم شد و زمزمه کرد:

 هم فرار می کنیم. یکم دیگه منتظر باش! اگه بهم ندنت با_

خندیدم. عشق کورش کرده بود. مرا هم کور کرده بود. کور روی بعضی 

 واقعیت ها!

گم نخند! بذار تا سه چهار ماه دیگه فصل دوم این سریال تموم  راست می_

 دم. اصال می دونی چیه؟ پنهونی عقد می کنیم. بشه، نشونت می

 شده نگاهش کردم.دستم را جلوی دهانم گذاشتم و با چشم های گشاد 
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 با همان تعجب و لحن گفتم:

 عقد پنهونی؟_

 بی خیال الدن من! بعدا می تونیم درباره اش حرف بزنیم._

زنگی را که روی میز بود فشرد و به ثانیه نکشید گارسون شیکی وارد شد و 

 رو به امیررضا تعظیم کرد. امیررضا به من نگاه کرد و گفت:

 چی می خوای خانومی؟_

شدم. از این که جلوی یک غریبه این طور صدایم می کرد، خجالت سرخ 

 زده بودم.

 م بده.ه دی برای من نمی دونم. هرچی برای خودت سفارش می_

 امیررضا سری تکان داد:

 خوب حاال قبل از سفارش، به حسینی بسپر بره دو جعبه شیرینی تر..._

جا پخش کنه. اگر نمی دونم کال حسابی باشه. بگیره هم شرکت ببره هم این

 و هم پرسیدن فعال چیزی نمیگی.ر مناسبتش

 گارسون دوباره تعظیمی کرد و گفت:

 چشم قربان!_

بعد از خوردن، من و امیررضا سریعا از کافه خارج شدیم. چیزی تا شروع 

فصل دوم نمانده بود و من قصد داشتم با امیررضا به اصفهان بروم. امیررضا 

 د. دستی برایش تکان دادم و بلند گفتم:مرا سر کوچه مان پیاده کر
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 من می رم سوپری همین بغل!_

سرش را از داخل ماشین تکان داد. با سرعت به سمت سوپر مارکت رفتم که 

 خانمی در راه جلویم را گرفت:

 ببخشید این آدرس کجاست؟_

به نوشته در ورقه دقیق شدم اما این آدرس در این حوالی نبود. سرم را باال 

تا چیزی بگویم اما ناگهان دستمالی با بوی تند جلوی دهانم گرفت و گرفتم 

 تا چیزی بفهمم و اطرافم را بشناسم از حال رفتم.

. 

. 

. 

. 

. 

. 

 اینجا کسی نیست؟ من کجام؟ آهااای!_

اما کسی پاسخ گو نبود. از این اتاق ،صدایم را بلند تر کردم و جمله را تکرار

م به صندلی با طناب وصل بود. اما هر نمور و تاریک وحشت داشتم. دستان

چه جیغ و داد کردم، کسی نبود که وارد شود و مرا از این سردرگمی نجات 

بدهد. ترس تمام وجودم را احاطه کرده بود. از ترس، به نفس نفس افتاده 



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 412

بودم. ناگهان در باز شد و محکم به دیوار خورد. به سمت در برگشتم. مرد 

ی الغر و قدی متوسط نزدیکم می آمد. دلم می ناشناسی با نقاب، اندام

 خواست فرار کنم. با لکنت گفتم:

 تو کی هستی؟ ..ت._

با همان چشم های براقش نزدیکم می شد. نفسم در سینه حبس شده بود. 

بوی عطر تندش بینی ام را پر کرد. بینی ام را چین دادم و صورتم را عقب 

 کشیدم. فقط یک کلمه جوابم را داد:

 گشنته؟. نیست..مهم _

من نمی دانستم ساعت چند است. اصال چه شده بود که من اینجا هستم؟ 

 معده ام درد می کرد. به حساب گشنگی بگذارم؟

 و اینجا آوردی؟ر هی..هیچی نمی خوام! چ..چرا م..من_

 کمی فاصله گرفت و گفت:

 من نیاوردم! دستور آقاست..._

 عصبی شدم و داد زدم:

 برم... اصال ساعت چنده؟آقا کیه؟ بذار _

 پوزخندی زد و سیگاری را از جیبش در آورد:

 حرص و جوش نخور دختر می فهمی... زیاد فضولی نکن!_

 سر جایم با تالش و تقال خودم را تکان دادم و داد زدم:
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و گروگان گرفتی به چه دلیلی؟ ساعت چنده؟ خانواده ر فضولی چیه؟ من_

 .شن..ام نگران می

 ن کرد و پوک عمیقی کشید:سیگار را روش

 نترس کوچولو می فهمی!_

 و بعد داد زد:

 مهیار!_

 جوان هیکلی وارد اتاق شد و گفت:

 جونم آقا؟_

 اون غذا رو بردار بیار. زود باش!_

پسر سرش را تکان داد و رفت. مرد دوباره نزدیکم آمد و دست هایم را باز 

 کرد. سپس گفت:

ال راه نندازی. ساعت ده شبه! شامت رو بهتره زیاد فضولی نکنی و داد و ق_

 آورد بخور و اون گوشه بخواب. یه پتو و بالشت هست نترس نوئه!

 رفت و در را محکم بست.

 باالفاصله پشت سرش رفتم و محکم روی در زدم:

 تو رو خدا حداقل بگید من رو برای چی اینجا آوردین!_
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همان پسر هیکلی که  کمی بعد در باز شد. امیدوارانه نگاهش کردم که دیدم

 قرار بود غذایم را بیاورد داخل شد. سینی را جلویم گذاشت:

 م غذات! فالفله. اگه دوست نداری به من ربطی نداره.ه این_

بعد هم قهقهه ای زد و خارج شد. بهت زده به رفتنش نگاه کردم و دوباره 

نگاه شروع کردم به داد و بی داد کردن. اما جوابی نمی شنیدم. به سینی 

کردم. دلم حسابی مالش می رفت. خودم را به غذا رساندم و به سختی چند 

لقمه خوردم. ای کاش می فهمیدم چرا مرا به اینجا کشانده اند. با بغض و 

، برگشت به خانه، کافهدلتنگی سعی کردم به مغزم فشار بیاورم. امیررضا، 

و همه مثل  سوپر مارکت! و در آخر هم آن زن ناشناس با دستمالش. همه

تصویری از رو به رویم گذشت. اشکی در چشم هایم حلقه زد. یعنی دنبالم 

 نمی آمد؟ مطمئن بودم مرا دیده است. پس چرا...

آهی کشیدم و سینی را عقب زدم. به سمت بالش و پتو رفتم و آن ها را از 

نایلکسش در آوردم. بوی تمیزی می داد. دوست داشتم تا یک هفته بخوابم 

ی که بیدار شدم، همه چیز تمام شده باشد و من در اتاقم باشم. آهی و وقت

کشیدم و پتو را انداختم. بالش را گذاشتم و سرم را زمین نهادم. اضافه پتو را 

هم رویم انداختم. جایم راحت نبود و مدام غلت می خوردم. نمی توانستم 

ان، صادق، درست بخوابم. حالم خوش نبود و دلتنگ بودم. دلتنگ بابا، مام

 امیررضا! هلیا، لیال و...
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بغضم را فرو دادم و خوابیدم. خوابی سخت که پر درد بود. خوابی پر فکر، 

صبح، با صدای وحشتناک باز شدن در از جا  خوابی پر حسرت سکوت!

 وارد شد و با دیدن من پوزخندی زد و گفت: دارپریدم. همان مرد نقاب

اره جواب خیلی از سواالتت رو زود باش خودت رو جمع و جور کن. قر_

 بشنوی.

به سر و وضعم نگاهی انداختم. شالم روی شانه ام افتاده بود و موهای 

پریشانم اطرافم را احاطه کرده بودند. با اخم موهایم را با کش بستم و زیر 

شالم پنهان کردم. نمی خواستم هیچ مردی جز امیررضا موهایم را ببیند. دو 

که باز شده بود بستم و رخت خواب را جمع کردم. با سه تا از دکمه هایم 

یشان کیست. "آقا"اخم چهار زانو و منتظر نشستم. مشتاق بودم ببینم این 

تقریبا زیرم علف سبز شده بود که دوباره در باز شد. سرم را که باال گرفتم 

خون در رگ هایم یخ زد. نمی توانستم باور کنم. مات او شده بودم و برایم 

سخت بود. چرا؟ مگر من چه کار کرده بودم؟ با سختی آب دهانم را  باورش

 فرو بردم و با لکنت زبان آشکاری گفتم:

 ت..تو..تو ای..اینجا چی کار می کنی؟ ا..اصال من چرا اینجام؟_

 پوزخند غلیظی روی لب هایش نشست و گفت:

نصفه من؟ من که کارم اینجاست تو رو هم آوردم اینجا تا کار نا تموم و _

نیمه ام رو انجام بدم. آخرش هم می تونی نوع مرگت رو انتخاب کنی. 

 چطوره؟
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 تقریبا قالب تهی کردم. چه می گفت؟

 م...مگه من چی کار کردم؟_

 نزدیک ترم آمد و گفت:

و از آرزو هام جدا کردی. ر خیلی مشتاقی بدونی چی کار کردی؟ تو من_

ا با این حالت با یک تیر دو آرزوهام یعنی پول های پدرت! کم نداشتم، ام

نشون می زدم. هم داشتن یک زنی مثل تو که کلفت خونه ام بشه، هم پول! 

 پارمیدا هم که تفریحم.

و قهقهه وحشتناکی زد. باورم نمی شد که این قدر پست باشد. با نفرت در 

 چشم هایش نگاه کردم و گفتم:

بده. بذار برم.  چی می خوای؟ پول؟ ماشین؟ فقط من رو از این جا نجات_

 مامان بابام سکته می کنن از نبودنم!

 آدامسش را با سر و صدا جوید و گفت:

 م دارم.ه پول و ماشین رو که خودم_

 به صورتم نزدیک شد تر و گفت:

 یک چیز دست نیافتنی می خوام! می خوام که تو دستم بیاد._

 با عجز گفتم:

 خوب اون چیه؟ بگو. از این جا بدم میاد!_

 تویی! اون_
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 خودم را عقب کشیدم و گفتم:

گی؟ بابام پدرت رو در  چی؟ دور برت داشته؟ مگه شهر هرته! چی می_

 میاره!

 بی توجه به حرفم به سمت پنجره رفت و سیگاری را روشن کرد:

نمی دونم چرا یک نفر تو چرخم داره چوب می زنه. از دیروز تا حاال! خیلی _

 م فضوله.ه

 زدم. ادامه داد:سوالی در چشم هایش زل 

عاشق پیشه جناب عالی! امیررضا فرهمند پسر ریش سفید ترین حاجی _

 م می برم.ه بازار. و البته آقای کارگردان. به وقتش دم اون

 با وحشت گفتم:

چـــی؟ با اون چی کار داری؟ به خدا حسرتم رو دل همتون می ذارم اگه _

 یک مو از سرش کم بشه.

 کرد و با حالت متفکر گفت: سیگار را لبه پنجره خاموش

براوو! جالب شد. پس تو هم عاشقشی. البته این به من ربط نداره. زیاد داره _

 تو کار من و تو دخالت می کنه.

 دندان قروچه ای کردم و گفتم:

 جمع نبند! من و تو با هم هیچ صنمی نداریم._

 با دو قدم بلند فاصله بینمان را طی کرد:
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 به! پنجول نندازی...م می شیم گره صنم دار_

خیلی پررویی. تو خواستگاری خوب نقش بازی می کردی جلوی بابام. _

عرق شرم می ریختی، حرف های عاشقونه تو اتاق می زدی. چی شد که 

 حاال کمر به قتل من بستی؟

 بی خیال سخت نگیر. راحت باش تا زندگی برات راحت باشه._

 کنترلم از دستم خارج شد و عربده زدم:

این اتاق نه نمور بدبو روی این زمین سفت و سخت با توی دیوانه راحت  تو_

 باشم؟

 شانه ام را محکم به عقب هل داد و در صورتم داد زد:

و بفهم دختره گستاخ! زیاد از حد پیش بری، زیاد از حد ر حرف دهنت_

زبونت رو می برم. شیر فهمی که؟ حاال هم گمشو بریم بیرون تکلیفم رو 

 کنم. باهات مشخص

 به سمت در رفت که باز داد زدم:

 تو که اون پارمیدای هرجایی رو داری من رو برای چی می خوای لعنتی؟_

فکر می کردم به خاطر اهانت به پارمیدا دهانم را پر خون می کند اما با 

 لبخند کجی به سمتم آمد و گفت:

 تویی. به قول خودت هر جایی! من یکی رو می خوام از گل پاک تر. و اونم_
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ره دنبال از گل پاک تر که خودش هم این خصلت  دِ آخه احمق! کسی می_

 رو داشته باشه. تو نداری. می فهمی؟ نداری!

بلندم   اعصابش را بیشتر به هم ریخته بودم. با یک حرکت بازویم را گرفت و

 کرد و به سمت در برد:

 زیاد ورور نکن سرم درد می گیره._

 را از حصار دست های قدرت مندش جدا کنم:با تقال می خواستم دستم 

 و؟ر ولم کــن! کجا می بری من_

 یه جا از این جا بهتر. نمی خوای؟_

 هیچ جا جز خونمون برای من بهترین نیست._

 پوزخندی زد و گفت:

تو ماشین اون یارو چطور؟ اونجا رو نمی خوای؟ نمی خواستی که هنوز _

 !گذاشتینمی طالق گرفته نگرفته مثل جت باهاش قرار 

 به تو هیچ ربطی نداره._

 دستم را محکم تر می کشید و از راهروی بزرگی عبور می داد:

 شه. به زودی همه چیزت به من مربوط می_

 اشکم در مرز فرو ریختن بود اما غرورم اجازه نمی داد که جاری شود.

 می خوای چی کارم کنی؟ جونم رو بگیری؟_
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 سرش را باال انداخت و گفت:

نت رو؟ نه بابا حداقل سی چهل سال به کارم میای چرا جونت رو جو_

 ای دیگه ای باهات دارم.هبگیرم. کار

 به هق هق افتاده بودم:

 و ول کن. بذار برم گم شم. جون عزیزت ولم کن. ر تو رو به خدا من_

 همان پوزخند تکراری و مسخره اش را تکرار کرد:

عزیزم؟ من عزیزی تو زندگیم ندارم. همه نمادین رفتار می کنن. چه بابام _

و چه مامانم. همون لحظه ای که وارد خونتون شدم بهت حسودی کردم. 

 گرم تر از ما بود. صمیمیتتون  و... وخونه اتون خیلی نرم 

 ؟هاین تقصیر من_

د می نه. به هیچ وجه. می دونی چیه؟ اصال من گرگم. گرگ هم گوسفن_

گیره. خفه می کنه و همه یک جا کشته می شن. چه دو تا گوسفند، چه 

 کنه. یصد تا! نه می ذاره کسی دیگه لذت ببره، نه خودش استفاده م

 همه  وجودم پر از خشمی بی نظیر شد و توپیدم:

 خیلی خودخواهی! برات بدترین آرزو ها رو می کنم._

تو خارج کرد. به راه پله رسیدیم.  نیشخندی زد و مرا از آن راه رو های تو در

راه پله ای که راه در رو نداشت. با تعجب به قدم هایی که رو به باال بر می 

داشتیم نگاه کردم. خیلی عجیب به نظر می رسید. به ته راه پله که رسیدیم، 
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ماکان دستش را رو به باال دراز کرد و کمی سقف را فشار داد. دری باز شد 

 بود. درختان سر سبز از همین جا پیدا بود. دستوری گفت:که رو به بیرون 

 زود باش برو باال!_

با بی میلی، تنها با انگیزه ای که شاید راه فرار داشته باشم، باال رفتم. به 

اطرافم نگاه کردم. باغ بزرگی بود. و آن راهروی تو در تو، زیر زمین بود. پیدا 

ت رو به رویم را تا به حال نبود چون درش میان چمن زار گم بود. عمار

ندیده بودم. با حیرت به شکوه و جاللش نگاه می کردم. دهانم باز مانده بود. 

صدای پوزخند ماکان را شنیدم، دک و دهانم را جمع کردم و با اخم به 

 زمین زل زدم.

چیه خوشت اومده؟ عیب نداره! لب تر کنی مال خودت می شه. البته باید _

 ن خانومش قبول کنی.پارمیدا رو به عنوا

و پشت بندش قهقهه ای زد. بیشتر از این که پر بغض باشم، عصبی و پر 

کینه بودم. در حال حرص خوردن بودم. مرا به سمت در عمارت می کشاند. 

از این که دست هایش دستم را لمس کند متنفر بودم. در آن لحظه فکر می 

ا باز کرد اما قبل کردم، دست های او چندش ترین دست دنیا است. در ر

مان، یکی از همان نوچه های بی ریختش با نگرانی نزدیکمان آمد ورود زوری

 و گفت:

 آقا یک مشکلی پیش اومده؟_

 ماکان چشم هایش را ریز کرد و گفت:
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 چه مشکلی؟_

نوچه در ادامه حرفش کمی تعلل کرد، همین حرکت ماکان را عصبی کرد و 

 باعث شد داد بزند:

 زر بزن دیگه!_

 نوچه با ترس و لرز گفت:

رفته  اون پسره ای که پالک احمد رو برداشت براش دردسر درست کرد..._

 م این جا رو بلد بوده آدرس داده!ه دنبال زن احمد اون

 ماکان فریاد زد:

 ی؟ پس شما ها چه غلطی می کردین؟ اون زنیکه دهن لق... چی میگ_

 با حرف نوچه ماکان ساکت شد:

 م خانم رو فراری بدیم.خب آقا می تونی_

 د و گفت:انچونه اش را خار

 بدفکری هم نیستا!_

با وحشت به او خیره شدم. باورم نمی شد همچین حرفی را بزند. اگر مرا 

 می داد، می شد پایان همه چیز! ناگه به طرفش برگشتم و داد زدم: یفرار

 تو این کار رو نمی کنی!_

 پوزخندی زد و گفت:
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 بذارمت تو بغل اون پسر عاشق پیشه احمق؟ چرا نکنم؟ دو دستی_

 داد بلندی زدم:

به امیررضا توهین نکن. از تو هزار درجه بهتره! انگشت کوچیکشم نمی _

 شی.

 ساعدم را محکم گرفت و داخل عمارت انداخت:

 این دیگه سلیقه ایه! تو لیاقتم رو نداری._

خشمگین بودم حتی رونش خیلی زیباتر بود. اما آن قدر یداخل عمارت از ب

نمی خواستم سرم را باال بیاورم و نگاهش کنم. نمی خواستم جلوی ماکان 

 پررو، سوتی بدهم!

 ماکان مرا روی اولین مبل پرت کرد و داد زد:

 صدیقه! وسایل خانوم رو بیار!!_

زنی چاق و قد کوتاه همراه با لباس فرم ظاهر شد. کیف من در دستانش 

 بود!

ا روی دامنم گذاشت و سریع رفت. شروع به گشتن به سمتم آمد و آن ر

کیفم کردم اما گوشی ام در آن نبود. دهان باز کردم تا چیزی بگویم، ماکان 

 سریع گفت:

 چیه دنبال گوشیت می گردی؟ فکر کردی زرنگی؟_

 گوشیم کجاست؟_
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دست در جیب شلوارش کرد و گوشی خوشگلم را بیرون آورد و در هوا تکان 

 داد:

 وشیت.م گه این_

 جلوتر آمدم تا از دستش بقاپم اما عقب تر برد و گفت:

نه! با من راه بیا. گوشیت رو هم پس می دم. داریم می ریم شمال، پس _

 سرت نذاری. اوکی؟روی بهتره جیغ و داد نکنی و عمارت رو 

 داد زدم:

 ام رو می خوام لعنتی. چرا ولم نمی کنی؟چی؟ شمال؟ من خانواده_

 ا که می رسی!ه ونبی خیال. به ا_

 چشم هایش را رو به من دقیق تر کرد:

 نه! اما به اون پسره..._

یک لحظه ترسیدم. از این که امیررضا در زندگی ام نباشد. اما نه! ماکان نمی 

 توانست کاری بکند.

اما انگار از بخت بد من، همه چیز بر خالف مرادم پیش می رفت. خیلی 

راحت همه چیز درست شد و یک ساعت بعد، من بیرون عمارت با چند 

خدمتکار و محافظ، جلوی در منتظر ماکان بودم. آقا باید آماده می شد! از 

ذره ناراحتی در حال ترکیدن بودم. باالخره ماکان وارد شد. تیپ زده بود اما 

ای برای من جذابیت نداشت. با یک اشاره خدمت کار های زن را داخل 
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فرستاد. یک امید عجیبی در وجودم رخنه کرده بود که مرا به راه رفتن وا 

می داشت. همین که در را باز کردیم برای رفتن، چند پلیس با لباس مشکی 

د. یک رنگ و صورتی پوشیده اسلحه هایشان را به سمت ماکان گرفته بودن

 نفر در ماشین از پشت در بلندگو داد زد:

 رو ول کن بیاد جلو! هدختر_

 ماکان رنگ پریده اما با همان اقتدار گفت:

 چرا؟ ایشون زنم هستن! داریم می ریم ماه عسل!_

ناگهان قامت بابا و امیررضا از پشت یکی از ماشین های پلیس نمایان شد. 

به نفسی از سر آسودگی کشیدم و  دلم مانند مرغ پرکنده ای، آرام گرفت.

 امیررضایم که به من خیره شده بود نگاه کردم. بابا با خشم کمی جلوتر آمد:

 که زنته؟ دارین می رین ماه عسل؟_

ماکان که با دیدن بابا جان از بدنش در رفته بود، دست هایش می لرزید. اما 

 با پررویی تمام گفت:

 اصال شما کی هستی؟_

از این نمی شدند. با اخم به سمتش برگشتم. گویا پلیس  چشم هایم گشادتر

 ها را نمی دیدم:

 و دزدیدی حاال بابامر گی؟ اصال تو کی هستی برداشتی من چرا دروغ می_

 م انکار می کنی؟ بابا تو دیگه کی هستی!ه
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ماکان رسما سرخ شد. با چشم های به خون نشسته نگاهم می کرد. نوچه 

ده بودند و این شجاعتشان نشان می داد که های ماکان پشت سرش ایستا

 تنها نیستند و فقط این ده نفر پشت ما نمی باشند. همین مرا می ترساند.

 

 

ند. قضیه جدی تر از این ه اپس بگو چرا آن همه پلیس با دم و دستگاه آمد

ها به نظر می رسید. یعنی فرا تر از دزدیدن من! به راستی شغل ماکان چه 

چشم من آن قدر پول و نوچه و... داشت!؟ حتی یکی از این ها بود که دور از 

 را هم به من یا پدرم نگفته بود و این خیلی مشکوک بود.

ماکان لعنتی دوباره بازوی مرا گرفته بود و ول نمی کرد. جدای از همه چیز، 

دوست نداشتم جلوی امیررضا این گونه به من بچسبد! معذب بودم. پلیس 

های ماکان هم به جای عقب رفتن، جلوتر می  نوچهد و ها جلوتر می آمدن

آمدند. ترس تمام وجودم را گرفته بود. ته این بازی را نمی دانستم! ماکان با 

همان پاهای سست شده، اشاره ای کرد و از پشت سر دو مرد قوی هیکل 

اما فایده ای نداشت.  کردممرا گرفتند و به داخل عمارت بردند. جیغ و داد 

صدای عربده بابا را شنیدم اما دیگر صدایی به گوش نرسید، چون  در آخر

مرا به همان راهروی زیر زمینی نحس فرستاده بودند. اما نه در آن اتاقک 

 قبلی، بلکه در جایی که راه نفس کشیدن هم نداشت چه رسد به راه در رو!

گوشه اتاق نشسته بودم و زار می زدم، اما چه کسی بود که صدای گریه 

ایم را بشنود و دلش به رحم بیاید؟ آن مردک چموش با تیپ و هیکل که ه
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دم در ایستاده بود؟ نه! من بودم و ترس و تنهایی های خودم. و صدای گریه 

ای که شاید هر آن بیشتر و بیشتر می شد. اما ناگهان صدای تیر و مسلسل 

د که آمد و همین باعث شد جیغ بلندی بزنم. آن قدر صدای تیر نزدیک بو

احساس می کردم بغل گوشم رد و بدل می شوند. خودم را گوشه ترین 

نقطه اتاق کشاندم. چون می ترسیدم تیری چیزی به من اصابت کند. اما هر 

آن صدای تیر نزدیک تر می شد. جوری که هر کس می فهمید این صدای 

تیر ها از بیرون تنها نیست، بلکه از داخل راهروی پر پیچ و خم هم می 

سد. محافظ ترسیده درشت هیکل من، با یک بی سیم چند نیرو برای ر

خودش علم کرد. حاال تعداد محافظ های اسلحه به دست من، بیش از حد 

شده بودند. دلیل این همه حفاظت در گروگان را نمی فهمیدم. نکند دختر 

 مقامی چیزی بودم و خبر نداشتم؟

ودم از این که این زیر صدای فریاد ایست پلیس ها بلند شد. خوشحال ب

زمین خوفناک را پیدا کرده بودند. همه اش می ترسیدم تا آخر عمر این جا 

بمانم و موهایم رنگ دندان هایم شود. از این ماکان دیوانه، هر چیزی بر می 

 آمد.

قامت دو پلیس نمایان شد. لب هایم از خنده کش آمدند. بهتر از این نمی 

ها به یکی از پلیس ها زدند، دلم  نوچهی از آن شد! اما با دیدن تیری که یک

رفت و حالم بد شد. خودم را گوشه ای انداختم و گوش هایم را محکم با 

دست چسبیدم. دلم نمی خواست هیچ صدایی بشنوم! ای کاش بی هوش 

می شدم. تیر به بازوی آن پلیس اصابت کرده بود و بالفاصله، آن دیگری با 
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مجهزتر بودند، خبر کرد. دوئل بدی ایجاد شده  بی سیم چند پلیس دیگر که

بود. همان طور که آن چند نفر در گوشه کنار های راهرو هم دیگر را تیر 

 باران می کردند، یکی از پلیس ها با تیر قفل اتاقم را باز کرد و گفت:

 زود باش بریم!_

سریع خودم را جمع و جور کردم و بلند شدم. در راهرو گرد و خاک بدی 

اد شده بود اما همین باعث می شد با آن پلیس راحت تر فرار کنم. اما ایج

ها مرا دید و داد و بی داد کرد تا بقیه را مطلع سازد.  نوچهبدبختانه یکی از 

 پلیس فریاد زد:

 بدو! باید تند تر بریم._

با سرعت وحشتناکی که نمی دانستم از کجا سر چشمه می گیرد دویدم. 

را بلد بودم و همین باعث می شد کار من و پلیس راحت مسیر فرار از راهرو 

تر باشد. وقتی از آن راهرو لعنتی خالص شدیم، مرا به سمت ماشین های 

پلیس هدایت کردند. بابا می خواست با من حرف بزند و یا احتماال مرا ببرد، 

اما پلیس ها نگذاشتند و گفتند باید به اداره آگاهی برویم تا قائله ختم شود. 

 که می خواهند از من بازجویی کنند. دشصتم خبر دار ش

کمی نگران بودم، امیررضا را دیگر آن جا ندیدم. یعنی مرا ول کرده بود و 

رفته بود؟ از او بعید بود. بیشتر ناراحتی ام به خاطر نبود امیررضا بود. مرا در 

ماشین پلیس نشاندند. کمی بعد نوچه های دستگیر شده ماکان را بیرون 

اما  "ما گناهکار نیستیم!"آوردند و بعد خدمتکار های زنی که جیغ می زدند 
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ماکان فرار کرده بود! دلشوره بدی داشتم. از این که شاید ماکان برگردد و 

بخواهد دوباره خطایی کند. اما شاید حاال که پای پلیس وسط کشیده شده 

 بود، قضیه امن تر به نظر می رسید.

. 

. 

. 

. 

. 

. 

 وقته با هم آشنایی دارید؟چند _

 آب دهانم را قورت دادم و گفتم:

آشنایی ما برمی گرده به دوستی پدر هامون. از قدیم خیلی چیزی ازش به _

 یاد ندارم اما خوب دورادور با هم ارتباط داشتیم.

 بعد از اون چی؟ هم دیگه رو مالقات نکردین؟_

 م دوختم:چش گردوردم و به چشم های یخی سرآسرم را باال تر 

 نه! خارج بود. حتی ارتباط تلفنی هم نداشتیم._
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ساله بود، چیز هایی در ورقه نوشت  چهلخشک و مغرور که به نظر  گردسر

 و گفت:

 از شغلش خبر داشتی؟_

 نه به اون صورت.. شغلش!؟ نه.._

 پس نمی دونستی این پسر و پدر دقیقا چی کاره ان!_

 هول گفتم:

 مگه چی کاره ان؟_

 جاری شد: گردروی لب های سرپوزخندی 

وابسته به بزرگترین باند مواد  ساله به دبی... ۲۴تا  ۱۴قاچاق دختر های _

ساخت قرص های بی هوش کننده ای که اعتیاد آور و  مخدر ایران! و...

کشنده هستن. اون ویال هم که جناب عالی درش زندانی بودی، جایگاه 

 خوب یادته. درسته؟ اصلی اون قرص هاست! راهروی تو در تو...

باورم نمی شد. ماکان و پدرش همچین آدم هایی باشند؟ با صدای گرفته 

 گفتم:

 ب بله! یا یادمه..._

در اون راهرو، تعداد زیادی اتاق و اتاقک بود. به صورت ماهرانه ای جاساز _

 شده بود و ما تعداد بسیاری از اون هارو تونستیم پیدا کنیم اما...

 م خیره شد و گفت:بیشتر در چشم های
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مهره اصلی! یعنی ماکان صفایی، فرار کرده. هرچند ممنوع الخروجه اما _

قاچاقی از کشور رفته. نه می دونیم تو کدوم کشوره و نه هیچ اطالعات دیگه 

ای ازش داریم. هیچ کمکی نمی تونید به ما بکنید جز این که آدرس ویالی 

ی دونم یا دوست های ماکان مسکونی شون و یک شماره از نزدیکانشون، نم

 صفایی بدین، بعد آزادین!

 سرم را تکان دادم.

از اتاق نحس بازجویی خارج شدم. هر سوالی که می پرسید، ابتدا قلبم را 

سوراخ می کرد و بعد به مغزم می رفت تا تجزیه و تحلیل شود. وقتی که 

بابا و  خارج شدم، روی اولین صندلی افتادم و چشم هایم را بستم. مامان،

صادق مرا دیدند و به طرفم آمدند. هر کدام به نوعی می خواستند مرا آرام 

کنند. هلیا در خانه بود و مطمئنا نگران! اما هنوز خبری از امیررضا نبود. به 

خاطر همین موضوع، فکرم درگیر بود و انگار نه بابا و مامان را می دیدم، نه 

 صادق را!

خواستند همان اطالعات را از او بگیرند. صادق ما بابا را صدا کردند. گویا می 

را به خانه رساند. به محض رسیدنم، گوشی ام را به شارژ زدم تا روشن بشود 

و خودم در تخت دراز کشیدم و چشم هایم را بستم. ناگهان در باز شد و 

 مامان گوشی به دست و با صورتی پر تعجب گفت:

 بیا کارگردانته!_
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کلمه، دلم هری پایین ریخت. امیررضا دوباره به خانه مان و من با همین دو 

 زنگ زده بود. اما این بار جلوی مامان...!!!

 ترسیده گوشی را جواب دادم:

 سالم!. ا..الو آقای فرهمند.._

 مامان نگاهی عمیق به من انداخت و از اتاق خارج شد.

 الو..الدن؟ چرا این طوری حرف می زنی؟_

 م واضح شنیده نشود:زیر پتو رفتم تا صدای

 مامانم اینجا بود._

 ترسیدم. خوبی؟ رسیدین خونه؟_

 با طعنه گفتم:

 بله تونستیم بیایم! کار اضافه ای هم نداشتیم._

 الدن من... من..._

 چی؟_

م با ه واقعا شرمنده ام که نتونستم بمونم و ببینمت! پدرت گفت برم، من_

همون بار اول گفتنش رفتم. می ترسیدم بحثی چیزی صورت بگیره و باال 

بگیره. تو که خبر نداری چی شد! بابات خیلی مشکوک شده بود که من از 

کجا فهمیدم دزدیدنت. من بعد این که تو رو بی هوش کردن، رد ماشین رو 

ه بود که گرفتم و پالکش رو برداشتم. البته پالک ماشین یه مرد پنجاه سال
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ظاهرا تازه وارد دار و دسته اونا شده بود. با پلیس هماهنگ کردیم، خود 

مرده که نه! اما زنش رو پیدا کردیم و به واسطه اون شوهره رو. یارو هم با یه 

 بشکن پلیس ها مقر اومد و آدرس ویال رو لو داد.

امیررضا سکوت کرد. گاهی اوقات با خودم می گفتم این مرد چقدر خوب 

 است. اما فکرم را به هیچ عنوان بر زبان نیاوردم:

 کی بر می گردیم اصفهان؟_

 فردا! آماده باش و بگو با هواپیما رفتم._

 گن برسونیمت. چطوری بگم؟ میگن بلیتت رو نشون بده. یا می_

 کاری نداره. بگو پرواز صبحه. پدرتم که سرکاره!_

 مامانم چی؟_

 اون دیگه پای خودت. نظری ندارم._

خنده ام گرفته بود. اما خودم را جمع و جور کردم و نگذاشتم صدای خنده 

 ام را بشنود.

 شه. خوب کاری نداری؟ مامان مشکوک می_

 نه عزیزم. برو. خداحافظت..._

دلم دوباره در سینه لرزید. با صدایی که لرزشش از دل سرایت کرده بود 

 گفتم:

 خداحافظ..._
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گذاشتم. ای کاش، امیررضا سهم من بود. و گوشی را قطع کردم و روی قلبم 

اما انگار آرزوهایم زیادی کرده بود. من لیاقت او را نداشتم. او باید دنبال 

کسی می رفت که به راحتی او را به دست می آورد. نه منی که ازدواجمان 

جزو محاالت بود. نه علی فرهمند، نه پدر من... هیچ کدام راضی نبودند. 

 غیر قابل تصور!یعنی وصالی پوچ و 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

 و بپوش الدن. چطوره؟ر این_

در دست لیال بود کردم. نه! خوشم نیامد.  نگاهی گذرا به لباس لیمویی رنگ

 دنبال چیز بهتری بودم. ابرو هایم را باال انداختم که اخم لیال در هم شد:

 ام کردی الدن. اصال خودت بیا بیرون و انتخاب کن.خسته_

پوشیدم و از اتاق پرو بیرون آمدم. دلم با هیچ لباسی رضا نبود.  لباس هایم را

از هر جایش ایراد بنی اسرائیلی می گرفتم. یا رنگش، یا مدلش و هر طرح و 

 نقشی که در آن وجود داشت. می خواستم در این جشن، تک باشم.
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 نمی خواستم حتی یک همانند داشته باشم. تکِ تک!

امیررضا بیایم. جشن پایانی فیلم بود و فردا،  اما بیشتر می خواستم به چشم

مرداد پرونده آن فیلم برای همیشه بسته می شد. از این که از  ۲۵یعنی 

امیررضا جدا بشوم، دلهره داشتم. نکند برود و دیگر فراموشم کند؟ حتما 

نابود می شدم. نابودِ نابود! اما می دانستم امیررضای من، همچین مردی 

به من ثابت کرده بود و باعث  هت، عالقه اش را همه جورنیست. در این مد

 خجالت زدگی من شده بود.

تمام سکانس های عاشقانه آن فیلم باعث شده بود دل من بیشتر بلرزد. و او 

بیشتر و بیشتر خودش را ثابت کرده بود. حاال برای مهمانی دوستانه امشب، 

نی ترین دختر هیجان عجیبی داشتم. می خواستم خودم را دست نیافت

مهمانی نشان بدهم. البته مهمانی محدودیت های زیادی داشت و هر جایی 

نبود. همه عوامل و خانواده هایشان آن جا بودند. البته من به بابا و مامان 

هیچ چیزی نگفتم. فقط گفتم یک جشن ساده خودمانی است. البته نه با 

 حضور پدر و مادر!

جوانی بود، از انتخاب های مداوم ما ناراحت فروشنده که زن با حوصله و 

نشده بود. هر لباس و هر رنگی که می خواستیم را برایمان می آورد. خودم 

 جلویش رفتم و با لبخند گفتم:

نمی دونم چرا دلم با این لباس ها نیست. یه چیز عجیب غریب و شیک _

 می خوام. حجابش خوب باشه و خیره کننده.



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 436

 رو رفت و سپس لبخندی زد و گفت:فروشنده کمی در فکر ف

 یه چیز درخورت دارم! شاید بپسندیش._

تشکر زیر لبی کردم و فروشنده به طبقه باالیی رفت تا آن لباس موردنظر را 

 بیاورد. کمی بعد با یک لباس آمد که سه رنگ داشت: قرمز، آبی و مشکی!

هایم برق زد!  آن ها را از کاور در آورد و رو به رویم گذاشت. با دیدنش چشم

سمت راستش، طرح های سنتی و کت و شلوار که روی نصفه جلویی 

بود. خیلی ساده و شیک! رنگ مشکی اش از همه آن ها زیباتر بود.  اسلیمی

 با خوشحالی آن را به لیال نشان دادم و گفتم:

 قشنگه نه؟_

 لیال دهانش را کج کرد و گفت:

 !اوهوم_

سریع آن را برداشتم و پرو کردم. دقیقا از حسودی اش خنده ام گرفته بود. 

تنم بود. روسری ام را برداشتم و موهایم را دورم ریختم. بیش از حد  اندازه

 زیبا شده بودم. لیال در زد و گفت:

 بیا بیرون ببینمت!_

 در را باز کردم. فروشنده با لبخند گفت:

براتون این کار یه روسری ست هم داره.  بهتون میاد. مبارکه! راستی..._

 بیارم؟
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 سرم را تکان دادم:

 بله. لطف می کنید!_

او دوباره آن پشت مشت ها رفت و با یک روسری برگشت. همان طرح های 

روی کتم با پس زمینه مشکی آن روسری را رونق بخشیده بودند. به سمتم 

 آمد و روسری ام را گردنی بست. لیال با همان حالت کج گفت:

 بگما! تقریبا...خوب. تقریبا خوب شدی! _

این حرکات لیال فروشنده را به خنده انداخته بود. بعد از حساب کردن آن، 

به خانه بازگشتیم. لیال قبل از من خریدش را کرده بود. هم من و هم لیال 

 دوباره لباس هایمان را پوشیدیم. برای فردا خیلی ذوق داشتم.

حدس هایی خیلی زود صبح شد. لیال تلفن های مشکوکی می زد که 

داشتم. اما نمی دانستم چه قدر از آن می تواند حقیقت داشته باشد. یک بار 

که در اتاق آمد، مچ او را گرفتم ولی نفهمیدم با چه کسی صحبت می کند. 

بعد از ظهر به حمام رفتم و آماده شدم. من، دیرتر از لیال! بالفاصله بعد از 

. تا بخواهم حرفی بزنم حاضر شدنم دستم را گرفت و روی صندلی نشاند

 گفت:

اما و ولی و چرا نداره! باید آرایشت کنم. اصال ستاره مجلس باید تو باشی _

 عزیزم...

آرایش مالیمی روی صورتم نشاند. واقعا تغییر کرده بودم. یاد نداشتم که تا 

. هر مهمانی هم که با بابا و روی صورتم کار کرده باشمبه حال این قدر 
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البته به جز روز عقدم با آن  در حد رژ و ریمل بوده و بس! مامان می رفتم،

 ماکان لعنتی!

بلند شدم و بعد لیال خودش را آرایش کرد. وقتی به دم در رسیدیم، لیال با 

 خنده گفت:

 حاال چطوری بریم؟ با کی...؟_

 شانه باال انداختم و گفتم:

 نمی دونم! بذار ببینم برنامه امیررضا چیه._

دم. کمی طول کشید تا در را باز کند. وقتی که باز کرد، محو در واحدش را ز

او شدم. هیچ چیزی نمی گفتم و انگار زبانم کوتاه شده بود. او هم چیزی 

نمی گفت. نگاهش در صورت و لباسم درگردش بود. کت و شلوار ترکیبی 

جذب پوشیده بود و موهایش را باال داده بود. در آخر  مشکی و کله اردکی

 فه ای کرد و گفت:لیال سر

 سالم آقا امیررضا خوبین؟ خانواده خوبن؟_

من و امیررضا که انگار تازه از هپروت بیرون آمده بودیم، به هم سالم کردیم. 

 صدای پا از راه پله آمد و قامت رهام نمایان شد:

 سالم بچه ها!_
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بود. من و امیررضا به او سالم کردیم اما لیال دقیقا جلوی راه پله ایستاده 

کمی عقب رفت. رهام که برای پایین رفتن باید رو به روی لیال می ایستاد، 

 با صدای آرامی به او گفت:

 شما خوبین؟_

 لیال سرخ شد و کمی عقب رفت:

 ممنون. شما خوبید؟_

 به لطف و مرحمت شما. راستی! چطوری میرین شما؟_

 من سریع جواب دادم:

 گیر همین هستیم دیگه.نمی دونیم واال آقا رهام. من و لیال _

 رهام هم نه گذاشت و نه برداشت:

اگه  خوب پدر و مادر من اومدن این جا. با هم میریم. یک جا داریم که..._

 لیال خانوم افتخار بدن می برمشون. الدن خانوم هم که با امیررضا بره.

 امیررضا گفت:

 م دارم می رم دیگه.ه آره فکر خوبیه. من_

 :رهام رو به لیال گفت

 .پس بریم لیال خانوم. خداحافظ بچه ها.._

 (  www.nevisadl.com سایشده توسط انجمن نو هی)ساخته و ته
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لیال هم با همان صورت سرخ خداحافظی کرد. لبخند شیطانی به رویش زدم 

و دستم را تکان دادم که بیشتر سرخ شد و تقریبا فرار کرد. خندیدم و به 

 سمت امیررضا برگشتم که او گفت:

 من آماده ام ها! فقط یه کار کوچولو مونده که..._

 شکلی نیست منتظرت می مونم.باشه م_

 قیافه اش را جمع کرد و گفت:

 غریبی می کنی الدن؟ مگه من غریبه ام؟ بیا تو!_

با استرس داخل شدم. عطر خوش بوی امیررضا مشامم را پر کرد. خانه اش 

تمیز و مرتب بود. روی مبل نشستم که امیررضا به اتاقش رفت. کمی بعد با 

 ل نشست و عطر ها را روی میز گذاشت:چند عطر برگشت و بغلم روی مب

 کدومش خوشبو تره؟_

 لب گزیدم و داغ شدم از این همه نزدیکی... با خجالت گفتم:

 خوب همینی که زدی خوبه. خوش بوئه!_

 لبخندی زد و گفت:

 آخه این چند تا رو تازه خریدم. می خوام به سلیقه تو امشب بزنم._

کردم. از یکی شان عجیب خوشم با همان خجالت یکی یکی آن ها را بو 

 آمده بود. به طرفش گرفتم و گفتم:

 این بوش خوبه._
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 همان موقع زد و گفت:

 .قابل شما رو نداره.._

 خندیدم:

 مردونست!_

 م خیلی خوبه...ه بوی عطر تو_

بلند شد و عطرها را جمع کرد و به اتاقش برگشت. قامتش از چارچوب اتاق 

 را دور انگشت تکان داد و گفت:دیده شد و بیرون آمد. سوییچش 

 بریم بانو؟_

 بریم. من که آماده ام._

کیفم را برداشتم و از روی مبل بلند شدم. از خانه خارج شدیم. این بار 

امیررضا ماشینش را آورده بود. جلو نشستم. آهنگی را پلی کرد که حسابی 

 حالم را گرفت و دگرگونم کرد.

 

 چه احساس عجیبی چه تقدیر غریبی

 و داری میری و این آخرین دیدارمونهت

 برای آخرین بار یه سایه روی دیوار

 دونه و تو زیر بارونیم و هیچ کس نمی من
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 امشب چه دیدنی شدی باور نکردنی شدی

 و محکم تر بگیر حاال که رفتنی شدیر دستام

 قراره با جدایی قصه مون سر شه

 و دلم از غصه پرپرشه قراره چشم من خیس

 ولی من دلهره دارمخندی  تو می

 گیرم دیگه طاقت نمیارم دیگه آروم نمی

 امشب چه دیدنی شدی باور نکردنی شدی

 و محکم تر بگیر حاال که رفتنی شدیر دستام

 

به امیررضا نگاه کردم. اخم کرده بود و دست هایش را محکم به فرمان 

ماشین فشار می داد و زیر لب آهنگ را لب خونی می کرد. وقتی که دید 

 ن نگاهش می کنم، نگاهم کرد اما اخم هایش در هم تر شد.م

 لب ورچیدم و گفتم:

 ؟ چرا اخم می کنی!رضاامیر_

چیزی شبیه به آه کشید و چیزی نگفت. می دانستم االن حالش چه طور 

است. اما ای کاش امشب این قدر حالم را نمی گرفت. من، بدتر از او بودم. تا 

که رسیدیم، باغ تقریبا شلوغ شده بود.  پایان مسیر چیزی نگفتیم. وقتی
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ماشین های زیادی هم در باغ و هم دم درش پارک شده بود و نشان می داد 

 افرادی که در این مهمانی هستند زیادند!

دوشادوش امیررضا وارد باغ شدیم. مهمانان هم انگار که عروس دامادی 

تشان تمام چیزی دیده اند به سمت ما حمله ور شدند و دست و جیغ و سو

باغ را پر کرد. لبخندی روی لب های من و امیررضا جاری شد. تمامی عوامل 

را می توانستی آن جا ببینی اما تعداد زیادی غریبه هم آن جا بودند که 

نشان می داد از فامیل های عوامل هستند. در همان شلوغی و هیاهو از 

 امیررضا پرسیدم:

 خانواده تو نیومدن؟_

 سرش را به روی گوشم خم کرد:پوزخندی زد و 

 و؟ یا اون برادر و خواهر ناتنی حسود؟ر گی یا بابام خانواده؟ زکیه رو می_

 چیزی نگفتم. انگار الل شده بودم. دوباره درگوشم خم شد و گفت:

 یکی از دوستام با همسرش اومده. باهات آشناشون می کنم._

لیال می گشتم اما او را  سرم را تکان دادم و دیگر حرفی نزدم. با چشم دنبال

ندیدم. باالخره سیل جمعیت از ما فاصله گرفت و من و امیررضا در یکی از 

میز های باالی سالن مستقر شدیم. خدمت کاران مدام جلوی ما دوال و 

راست می شدند. از میوه بگیر تا شیرینی و شربت را روی میز ما گذاشتند. 

 م:موسیقی هم در باغ بود. به امیررضا گفت

 من میرم دنبال لیال بگردم._
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 شربتش را برداشت و به پشت سرم اشاره کرد:

 ببین اون جا رو!_

برگشتم. لیال و رهام، به همراه یک آقا و خانم مسن در یک میز چهار نفره 

نشسته بودند و قهقهه شان تقریبا باال رفته بود. با چشم های گرد شده 

 کرد و گفت:نگاهشان می کردم. امیررضا تک خنده ای 

 چیه مگه؟ داره با خانواده آیندش بگو بخند می کنه!_

اصال تو از زندگی لیال  چی!؟ خانواده آیندش؟ هنوز نه به باره نه به داره..._

 خبر داری؟

 امیررضا شانه باال انداخت:

 نه خبر ندارم. اما مطمئنا چیزی نمی تونه جلوی ازدواجش رو بگیره._

 زیر لب گفتم:

 نمی تونم راحت ازدواج کنم؟پس چرا من _

 امیررضا که غم در چشم هایم را دید پرسید:

 چی شد الدن؟_

 نفس عمیقی کشیدم و گفتم:

 چیزی نشد. خوبم._

 اما حالت خیلی هم خوب نیست!_
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چیزی نگفتم. با این کار امیررضا را هم ناراحت کرده بودم. موسیقی بدی که 

برود. همان موزیکی که در  پلی شد، باعث شد دوباره اخم هایمان در هم

 ماشین شنیده بودیم.

 امیررضا بلند شد. نگاهش کردم. گفت:

 بلند شو. کارت دارم!_

 بلند شدم: به تبعیت از او

 مگه نمی تونی این جا بگی؟_

 یک نگاه به اطراف کرد و گفت:

 مزاحم زیاده. پاشو!_

ای از  بلند شدم. وقتی دید حواس کسی نیست، بازویم را گرفت و به گوشه

باغ کشاند. کسی آن جا نبود، شاخ و برگ درختان هم مانع دید می شد. 

امیررضا رو به رویم قرار گرفت. نزدیک! خیلی نزدیک. دیگر جایی برای عقب 

رفتن نبود. به دیوار چسبیده بودم. امیررضا دستش را روی دیوار پشتم 

 گذاشت و با خشم گفت:

گم؟ مطمئن باش عجز  دارم دروغ میفکر می کنی برای خودم آسونه؟ یا _

گم، دلیل نمی شه هیچی نمی  رو تو چشمات می بینم. این که چیزی نمی

 فهمم. اما...

 آسمان را نگاه کرد و دوباره در چشم هایم خیره شد:
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 با فکر های زیاد، به یک راه حل رسیدم._

 با صدایی که به زور از گلو آزاد می شد گفتم:

 چه راهی؟_

 شید و به سختی گفت:نفس عمیقی ک

 می تونیم... تو طالق گرفتی. نزدیک چهار ماهه. ما می تونیم... تو..._

 چی؟ چی کار می تونیم بکنیم؟ مگه راهی هم مونده!؟_

 کنیم. عقد_

 با دهانی باز نگاهش کردم.:

؟ دور از چشم خانواده؟ من باید عقدگی؟  امیررضا می فهمی چی می_

بهونه ای در بیارم بیام پیش تو؟ اصال می دونی برگردم کم کم. تهران چه 

 و..ر عواقبش چیه؟ اگه بابام بفهمه می کشه من

 در حرف هایم پرید و گفت:

ا همش حرفه. به خدا همش حرفه الدن من! دارم می میرم از دوری ه این_

به خدا دارم نابود می شم. می دونی من چند سالمه؟ تا . تو و دم نمی زنم..

 کنم.کی باید صبر 

 در حرفش پریدم و گفتم:

 و باال نبر.ر بی خود سنت_
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 بی توجه به حرفم ادامه داد:

 و بگیرم.ر دارم له له می زنم که یک روز بشه تا بتونم دست هات_

 نالیدم:

 خوب چی کار کنیم؟_

 عقد می کنیم!_

شه؟ باالخره که خانواده  . تند نرو! بعدش چی میرضاعجله نکن امیر_

 هامون می فهمن.

بفهمن. بابای من که اصال مهم نیست. خیلی وقته راهم رو ازشون جدا _

 کردم.

 صادق! می دونی اگه بفهمن غوغا به پا می خوب بابای من چی؟ مامانم..._

 شه؟

 .بودیم.. عقدا هم مجبورن قبول کنن. بعد از چند ماه که ه اون_

 پوزخند زدم  گفتم:

 و کور کرده.ر حواست هست؟ عشق دو تامون_

مطمئن باش خدا  ا وقتی با منی از هیچی نترس الدنم! از هیچی نترس...ت_

 کمکمون می کنه.

شه می ترسم. از این  . از این که معلوم نیست چی میرضامی ترسم امیر_

 نمی خوام ناراحتشون کنم. که بابام بفهمه می ترسم.
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 امیررضا اخم هایش در هم شد. اما در آخر گفت:

 درست می کنم الدن! من باالخره همه چیز رو_

حس عجیبی به جانم افتاد. یه حس شبیه به اعتماد یا... نمی دانم. شاید اگر 

با امیررضا بودم، خیلی چیزها درست می شد. شاید هم خیلی چیزها خراب. 

م. از پشت آن ناما اگر با امیررضا باشم، خودم حس آرامش پیدا می ک

 درختان بیرون آمدیم.

ا شدیم و من خیلی زود با شادی انس گرفتم. تا آخر با فرزاد و شادی، آشن

مجلس لیال خبری از من نگرفت اما بعد از شام به سمت میز ما آمد و 

 کنجکاوانه به فرزاد و شادی نگاه می کرد. سالم کرد. معرفی اش کردم:

لیال دوست نازنینم و یکی از بازیگر های فیلم. فرزاد هم دوست _

 مهربونش. امیررضاست و شادی هم همسر

 بعد از آشناییشان، صندلی گذاشت و بغلمان نشست. پرسیدم:

 لیال جون چی شد از آقا رهام دل کندی؟_

 لیالی سرخ شده ضربه ای به بازویم زد و گفت:

 اِ الدن اذیت نکن._

 شادی که بغل ما نشسته بود پرسید:

 قضیه چیه دختر ها؟_

 با شیطنت گفتم:
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 ظاهرا خانوم دلش جایی گیره!_

 یال با عصبانیت گفت:ل

 چیه؟ فکر کردی ندیدم با امیررضا رفتی اون پشت مشتا؟_

با چشم های گشاد نگاهش کردم. کار داشت به جاهای باریک می کشید. 

 شادی خنده اش گرفته بود:

 خوب بسه بسه بچه ها._

 از لیال پرسیدم:

 خوب چی شد حاال بی شوخی؟ خواستگاری کردن یا نه؟_

 شد.قهقهه شادی بلند 

 لیال خجالت زده گفت:

 حاال خواستگاری که نه. اما مامانش یک چیزایی می گفت._

 خندیدم و گفتم:

 مشخصه! دارن نگاهت می کنن._

لیال زیر چشمی به میز رهام اینا نگاه کرد. لب گزید و سرش را پایین 

 انداخت. شادی از من پرسید:

 طرف کیه؟_

 نامحسوس به میزشان اشاره کردم:
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 ه. و پدر و مادرش! دستیار کارگردان محسوب می شه.اون پسر_

 شادی نگاهی به آن سمت کرد و بعد ابروهایش را باال انداخت:

 اوه! خیلی به هم میاین ها!_

زیر چشمی به امیررضا و فرزاد نگاه کردم. با هم حرف می زدند و حواسشان 

می این سمت نبود. ناخودآگاه به نیم رخ امیررضا وقتی حرف می زد و 

خندید خیره شدم. از ته ته دلم آه کشیدم. نمی توانستم این امیررضا را رها 

کنم. باید برای من می بود. دیوانه می شدم اگر به کسی دیگر فکر کند و یا 

بعد از من، فراموشم کند و سهم دیگری بشود. هر طور که شده او را برای 

 می ایستادم.خودم نگه می دارم. حتی اگر برایش جلوی خانواده ام 

وقتی که دید خیره خیره نگاهش می کنم، چشمکی برایم زد. دلم لرزید. 

لرزید و لرزید و انگار نمی خواست این لرزشش کم شود. او نگاهش را 

گرفت، اما من قصد نداشتم نگاهم را بگیرم. سعی کردم ناراحتی ام را با بگو 

 بخند رفع کنم اما انگار نمی شد. واقعا نمی شد!

به پایان رسید. در آخر از ما تقدیر و تشکر کردند. همان شب به طرز جشن 

چشم گیری فالوور های من افزایش پیدا کرد. کم کم باید با این معروفیتم 

 کنار می آمدم.

در راه برگشت، بغض بدی گلویم را گرفته بود. این بغض، رفته رفته بیشتر 

در، وقتی که می خواستم به می شد. پیاده شدیم و از پله ها باال رفتیم. دم 

 خانه برگردم، با اشک به امیررضا گفتم:
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 م...ه . نمی خوای کاری کنی؟ به خدا منرضافردا دارم برمی گردم امیر_

 م...ه من

 آهی کشیدم و سرم را پایین گرفتم:

 طاقت دوریت رو ندارم!_

 کالفه در موهایش چنگ زد و گفت:

 رستش کنم الدن.دم د کمتر از یک هفته صبر کن. قول می_

چند لحظه به او خیره شدم. انگار قصد دل کندن نداشتم. امیررضا با صدای 

 محزونی گفت:

 بلیت هواپیما گرفتی؟_

 آره... لیال برام گرفت. از اینترنت!_

 دیگر طاقت ماندن نداشتم. باید می رفتم. دستم را باال آوردم و گفتم:

 امیررضا احافظ...دخ_

 :نفس عمیقی کشید و گفت

 خداحافظ._

همین! خیلی راحت برای مدت نامعلومی از هم جدا شدیم. داخل خانه 

شدم، لیال هنوز نرسیده بود. کمی بعد در راه پله سر و صدای زیادی ایجاد 

شد. از چشمی در نگاه کردم. لیال، پدر و مادر رهام و خود رهام با سر و 

گرم از ل و مفصصدای زیادی داخل ساختمان شدند و پس از خداحافظی 
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هم جدا شدند و لیال در را باز کرد. با دیدن من ابروهایش را باال انداخت و 

 گفت:

 فالگوش می ایستی؟_

 و کردی حاال...ر اوهو. چه طلب کار! خوش گذرونیات_

 لیال متوجه لحن عصبی صدایم شد. با تعجب گفت:

 خوبی الدن؟ چی شده مگه؟_

می گردیم لیال. دارم از امیررضا دیگه چی می خواستی بشه؟ ما داریم بر _

 جدا می شم.

دیگر چیزی نگفتم و به اتاق برگشتم تا آرایشم را پاک کنم و لباس هایم را 

 .عوض..

 لیال پشت سرم آمد و با لحن مهربانی گفت:

فقط یکم  .آخه عزیز من همه چیز که این طور نمی مونه! درست می شه.._

 ابر نمی مونه... صبر داشته باشی حله. باور کن ماه پشت

 تو دلم پوزخند زدم:

 دن. چه وعده هایی هم می_

چه قدر اتفاق در یک سال برایم افتاده بود و من انگار نمی توانستم یک 

 کدامشان را قبول کنم. برایم سخت بود. همه چیز! حتی نفس کشیدن...
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لیال که دید چیزی نمی گویم، بغلم روی زمین نشست و دست هایش را دور 

 ام حلقه کرد: شانه

 .م می رسه..ه اته محل نذار خانوم! موقع خندیدن_

و سریع خارج شد. لباس هایم را عوض کردم و دوش سر سری گرفتم. 

دوست داشتم بخوابم. بخوابم و زمان بایستد. بخوابم و دیگر بیدار نشوم. 

بخوابم و همه مشکالت حل شده باشند. از حمام که برگشتم، رخت خوابم را 

کردم و دراز کشیدم. دلم برای معصومه تنگ شده بود. حامله بود و به پهن 

مرخصی رفته بود. بهنام بیچاره هم یک پایش تهران بود و پای دیگرش 

. دوست داشتم با او حرف بزنم. حرف بزنم و همه چیز را بگویم و از .اصفهان.

 او بخواهم راهنمایی ام کند.

حوصله هیچ چیز نداشتم چه برسد  ساعت شش صبح، پرواز داشتم. اما االن

به این که جمع کنم. خیلی زود خوابیدم و زودتر بیدار شدم. چهار بود. 

وسایلم را جمع کردم و از خانه بیرون آمدم. با حسرت به در خانه امیررضا 

نگاه کردم. حتی به درش هم حسودی می کردم. دری که هر روز و هر شب 

 و بسته می شد. توسط دست های مردانه امیررضا باز

خیلی آهسته در ساختمان را بستم و کورمال کورمال از کوچه تاریک که 

 چراغش خراب شده بود خارج شدم که صدای مردی میخکوبم کرد:

 رید؟ الدن خانوم؟ دارید می_

 برگشتم. بهنام بود که سرش را از ماشین بیرون کرده بود:
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 پروازتون ساعت شیشه؟ من می تونم برسونمتون؟_

 سالم آقا بهنام. نه مزاحم نمی شم._

م دارم می رم شهرکرد. ه آخه این موقع صبح ماشین پیدا نمی شه. من_

 هشت پرواز دارم.

بحثی نبود. باید سوار می شدم. چمدانم را به عقب کشیدم. پیاده شد و 

صندوق عقبش را باز کرد و چمدان هایم را قرار داد. در صندلی عقب را باز 

اصال خوابم نمی آمد. اما چشم های قرمز بهنام نشان می  کردم و نشستم.

 داد اصال نخوابیده و خوابش می آید. او گفت:

 معصومه خیلی دلش براتون تنگ شده._

 م همین طور. حالش خوبه؟ می خوام ببینمش.ه من_

حتما! چرا که نه. اگر دوست دارین می تونم فردا برسونمتون. خیلی _

 دوست داره شما رو ببینه.

 باشه حرفی نیست. من که آماده ام!_

در اصل می خواستم قضیه را جلوی پایش بگذارم. می خواستم از او چاره 

بگیرم. او زن فهمیده و عاقلی بود حتما می توانست کمکم کند. تا فرودگاه 

چیزی نگفتیم. یعنی حرفی برای گفتن نبود. نرفته دلم برای امیررضا تنگ 

یه می خواست اما اینجا و جلوی بهنام، نمی شده بود. شاید کمی دلم گر

شد. به فرودگاه رسیدیم. مردی در آن جا، منتظر بهنام بود. بهنام رو به من 

 کرد و گفت:
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 الدن خانوم شما چیزی رو جا نذاشتین؟_

سرم را به نشانه منفی تکان دادم و چمدانم را از صندوق برداشتم. بهنام هم 

 کرد و سوییچ را به آن مرد داد و گفت:بار و بندیلش را از ماشین جمع 

دیگه سپردمش دست خودت! هفته دیگه برای آخرین بار بر می گردم _

 حواست باشه.

مرد هم سرش را تکان داد و سوار شد و رفت. بهنام با یک خداحافظی کوتاه 

از من جدا شد. پروازش با من یکی نبود و نیم ساعت تفاوت داشت. بهتر! 

کند تا  پیامکرا نداشتم. قرار شد آدرس خانه شان را  اصال حوصله گفتمان

خودم به دیدار معصومه بروم. خیلی راحت، از شهر اصفهان و تمام خاطره 

هایش جدا شدم. جدایی برایم سخت و دشوار بود. در هواپیما مردم در حال 

 ن موقع صبح، همه شارژ شده بودند.آبگو بخند بودند. انگار 

اده بودم که کی می رسم. هواپیما نشست و من باز هم به کسی خبر ند

زودتر از همه پایین آمدم و به فرودگاه رسیدم. از فرودگاه هم به مقصد خانه 

. مان آژانس گرفتم و راهی شدم. سرم را به پنجره تکیه داده بودم. کالفه..

 ..خسته! و کمی هم دلتنگ.. نگران..

. بابا هنوز نرفته بود. با مامان مسیر ها انگار کوتاه شده بود. به خانه رسیدم

بیدار بودند و صبحانه می خوردند که با دیدن من گل از گلشان شکفت. اما 

 من خستگی را بهانه کردم و سریع در رفتم و خوابیدم. واقعا خسته بودم.



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 456

لباس هایم را عوض کردم و پایین  وقتی مامان بیدارم کرد، موقع ناهار بود.

 قورمه سبزی را جلویم گذاشت.رفتم. مامان بشقاب داغ 

 هلیا و صادق رو برای فردا شب دعوت کردم._

 .واقعا؟ دلم براشون تنگ شده.._

صادق با من نرم تر شده بود و مثل قبل رفتار می کرد. البته می دانستم نرم 

 شدن این رفتار های عجیب و غریب صادق را مدیون هلیا بودم.

 مشغول شدم.مامان از آشپزخانه خارج شد و من 

امروز هم زود گذشت. بیشتر برای فردا مشتاق بودم، دیدن معصومه، هلیا و 

 صادق!

. 

. 

. 

. 

. 

. 

ببین الدن جان، من به امیررضا خیلی اعتماد دارم. خیلی وقته می _

تا حاال دستش به کار اشتباه نرفته.  شناسمش! پسر خوبیه آقاست متینه...
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دونن. اما چرا نمی آد خواستگاریت؟ اهل کار غلط نیست! این رو همه می 

 مثل بچه آدم؟

بغضم را به سختی قورت دادم و از آب پرتقال روی میز که دست ساز خود 

 معصومه بود خوردم:

می دونی؟ بمیریم و زنده شیم فرهمند پاش رو تو خونه ما نمی ذاره. به _

رش که خدا نمی ذاره. اصال امیررضا پشتش خالیه کسی رو نداره. اون از ماد

م از پدرش که دیگه جای تعریف و ه معلوم نیست دقیقا کجاست، این

موندم. باور کن بین خوب و  تمجید نیست! خودت همه چیز رو می دونی...

بد و درست و غلط موندم! فکر می کنی اگه امیررضا تنها بیاد بابام قبول می 

عصومه رم م کنه؟ مامانم چی؟ قبول می کنه؟ من این راه رو تا تهش می

میرم! حتی اگه . رم برای امیررضا.. جون. به خاطر عشقمون هم که شده می

 جهنم باشه. شتهش نامشخص و نامعلوم باشه. حتی اگه ته

 معصومه لبخند تلخی زد و به مبل تکیه داد:

دقیقا مثل یک عاشق جسور حرف می زنی الدن! همون قدر مصمم و _

 ه امیدوارم که باشه.قوی. یعنی امیررضا هم همین طوریه؟ البت

 هست. باور کن هست!_

معصومه نفس عمیقی کشید و دستش را روی شکم قلبمه اش گذاشت. توی 

 شش ماه رفته بود و سنگین شده بود. دوباره به چشم هایم نگاه کرد و گفت:
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بعد از این یک سال زندگی می خوای چی کار کنی؟ میاری و امیررضا رو _

م شوهرم؟ تازه یک بچه تو ه گی بفرمایید این دی و می به بابات نشون می

 راهی هم داریم؟

 لبخندی زدم و گفتم:

امیررضا هزار بار هم اما چه خاکی تو سرم بریزم؟ نه! این کار رو نمی کنم. _

شه! همین گل پسر  شه که نمی که پشت در خونه ما بیاد کار حل نمی

بود، خودشون رو به فرهمند هم که اومده بود و شیرینی خورده اجباری هلیا 

تو یک جوب  هآب و آتیش زدن تا یک کاری کنن. کال آب بابا و این حاجی

ره! اونوقت امیررضا پاشه با خودش و خودش و یه جعبه شیرینی بیاد  نمی

خواستگاری من بابام قبول می کنه؟ یا همون شب عاقد رو میاره و من و 

 ؟امیررضا رو دست در دست هم راهی خونه بخت می کنه

 معصومه سکوت کرده بود و چیزی نمی گفت. ادامه دادم:

نمی تونم تحمل کنم معصومه. به پیر به پیغمبر نمی تونم تحمل کنم. _

 بدون امیررضا دیگه همه چیز برام سخت شده.

 معصومه هم که دیگر نمی دانست چه باید بگوید، با لبخندی گفت:

بده چه برسه با یک  این مقتدر بودنت نمی ذاره حتی طوفان هم تکونت_

 سری حرف ها!

شه.  من می دونم اگه امیررضا بیاد خواستگاری من، بابا مشکوک می_

ام رو کنترل می کنه هشه! می دونم که رفت و آمد خیلی مشکوک می
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معصومه! دیگه نه راه پس دارم و نه راه پیش. هیچ بهونه ای ندارم. همین 

ه خارج بشم باید به بهونه تاتر االنش هم اگه بتونم چهار پنج ساعت از خون

باشه و بس... دیگه کاری نمی تونم انجام بدم. نمی تونم کامل پیش امیررضا 

 بمونم.

 و هم از کار و زندگی می اندازی!ر اون_

نگران اون نباش. به اندازه یک سال پول داره. خیلی بیشتر هم داره. بعدش _

 می کنه. هم مگه می خواد چی کار کنه؟ چهار تا فیلم درست

 خیلی خوب. عزیزم! دعا می کنم برات همه چیز درست می شه._

بعد از خداحافظی و دیده بوسی، از خانه شان خارج شدم. بهنام برای راحت 

بودن من از خانه رفته بود. بعد از این گفت و گو سبک تر شده بودم. به 

 گرچه نتیجه خوشحال کننده ای نگرفته بودم. خانه برگشتم.

ظهر بابا با میوه و شیرینی آمد. می دانستم برای هلیا و صادق است. بعد از 

ساعت حوالی هفت بود که آن دو آمدند. هلیا با دیدن من خودش را در 

آغوشم پرت کرد و بوسه بارانم کرد. بعد هم صادق بغلم کرد اما مثل هلیا 

د کولی بازی در نیاورد. جدا دلم خیلی برای آغوش صادق تنگ شده بود. بع

از این که مجلس گرم شد، هلیا خیلی مشکوک به اتاق قبلی صادق رفت. 

 من هم کامل اتفاقی به اتاقم رفتم و صدایش را شنیدم:

شه؟ حاال یک سری اتفاق  باورم نمی شه! یعنی همه چیز درست می_

بینشون افتاد من درستش کردم نگران نباش. وقتی صادق دیدتش چنان 
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رفیق گرمابه و گلستانن! انگار نه انگار تا همین باهاش انس گرفت که انگار 

چند ماه پیش کمر به قتل اون خاندان بسته بود ها! هی به این بدبخت 

ای خنده داری بود. از بس هنچسب نچسب می گفت. آخ نمی دونی چه روز

نه بابا صادق رو نمی گم که. تازه خونه رسیده ... این پسر اخالقش خوبه.

آره بابا دوباره فردا ... ف می کرد که انگار کی هست.بودیم چنان ازش تعری

 .ا کار خداست ها..ه ای صادق برن کوه. همه اینه قرار گذاشتن با دوست

 نمی فهمم چه طوری داره درست می شه.

 قهقهه بلندی زد و گفت:

. باشه ..شوهر که نه فرشته مذکر تو دامنش گذاشته. و..ر حاال ببین الدن_

 رتم.عزیزم من منتظر خب

اسم خودم را که شنیدم چشم هایم گرد شد. یعنی با چه کسی این قدر 

صمیمی حرف می زد؟ سریع خودم را در اتاق پنهان کردم و مشغول کاری 

 نشان دادم. هلیا با لبخند به اتاقم آمد و گفت:

 ا می کنی؟هبه به الدن خانوم. چه کار_

 لبخندی زدم:

 زندگانی دیگه._

 پایین منتظرمونن. باشه حاال. بیا بریم_

با هم پایین رفتیم. مامان در حال آماده کردن میز شام بود و بابا و صادق 

 مشغول بحث.
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 وقتی که پایین رفتیم، صادق گفت:

 بیا این جا ببینم الدن!_

و به کنار دستش رو مبل اشاره کرد. با تعجب نگاهی به هلیا کردم که 

 تم که پرسید:چشمک نامحسوسی برایم زد. به کنار صادق نشس

 ببینم این فیلم شما کی قراره پخش بشه؟_

 زمان پخش معلوم نیست فعال باید تدوین و آماده سازی بشه.-

 

 که این طور. من که خیلی منتظر بودم._

بعد از اتفاق ماکان، خیلی به من وابسته شده بود و این وابستگی مجدد بعد 

 از این همه جدایی و دوری الکی را دوست داشتم.

آن شب گذشت و هلیا و صادق عزم رفتن کردند. دم آخری هلیا دم در 

 گوشم گفت:

 فردا که وقت آزاد داری؟_

 سرم را تکان دادم که ادامه داد:

 عالیه. صبح آماده باش ببرمت خرید._

 برای چی؟ چه خبره؟_

 دستپاچه گفت:
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 همین طوری. میای دیگه؟_

 شانه باال انداختم و گفتم:

 بیام دنبالت؟آره. با ماشین _

 چشمکی زد و گفت:

 نه. فردا صادق با ماشین کار نداره. خودم میام. خداحافظ._

صادق هم در چارچوب در مرا بغل گرفت و گونه ام را بوسید. تقریبا له شدم. 

 بعد از رفتنشان مامان خسته روی مبل افتاد و به من گفت:

 پاشو ظرف هارو بشور.بی زحمت من که خیلی خسته ام. _

به ساعت نگاه کردم. می خواستم به امیررضا زنگ بزنم. می ترسیدم زود 

بخوابد. اوی بی معرفت که اصال زنگ نزد! دلم برایش یک ذره شده بود. با 

را خاموش  چراغسرعت برق ظرف ها را شستم و دوان دوان به اتاقم رفتم. 

نداد. کردم و در را هم بستم و زیر پتو رفتم. اما هر چه زنگ زدم پاسخ 

پیامم را هم جواب نداد. بغضم گرفته بود. چه بی معرفت! گوشی ام را روی 

 عسلی گذاشتم و خوابیدم.

. 

. 

. 

. 
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. 

. 

 لو؟ بیدار شو بریم.آ الدن؟ الدنِ خواب_

چشم هایم را به زور باز کردم. نور چشم هایم را زد و مجبور شدم دوباره 

 ببندمشان. صدای هلیا آمد:

 پاشو دیگه._

پتو را از رویم کشید. به سختی چشم هایم را باز کردم. با لبخند و بعد 

 نگاهم کرد.

 پاشو._

بلند شدم و با لبخندی که به سختی روی لبم آمده بود سالمش کردم. 

 دقیق نگاهم کرد و با اخم محوی گفت:

 ببینم چرا چشمات پف کرده؟ گریه کردی؟_

 دست و پایم را گم کردم:

 دیر خوابم برد. صادق کجاست؟دیشب ... نه بابا. من؟ _

 از روی تختم بلند شد و در کمدم رفت:

 . پنج رفت.هاش رفت کوه. االن ساعت نهه با دوست_

 چرا تو رو نبرد؟_
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 یک شال بیرون آورد و با دقت نگاهش کرد:

 چون من می خواستم با شما خوشگل خانوم بیام خرید._

صبحانه ام را حاضر کرده بود. از جایم بلند شدم و به پایین رفتم. مامان 

 نشستم و مشغول شدم. بعد از شستنشان هم باال رفتم تا حاضر شوم.

با ماشین هلیا به یکی از پاساژ های اطراف رفتیم. هلیا مدام این مغازه و آن 

مغازه می کرد برای یک لباس. فکر می کردم برای خودش این قدر وسواس 

 به خرج می دهد. از او پرسیدم:

ا اگر می خوای برای خودت لباس انتخاب کنی من برم طبقه پایین یه هلی_

 گشتی بزنم.

 با ابروهای باال رفته نگاهم کرد و محکم دستم را گرفت:

گی برم  کجا کجا؟ برای تو دارم لباس انتخاب می کنم اون وقت تو می_

 طبقه پایین؟

 هلیا آخه یه مانتو ساده می گیرم دیگه این همه وسواس چیه؟_

اصال دوست دارم من برات انتخاب کنم. مشکلیه؟ هروقت میای خرید رو _

 اولین مغازه و اولین مدل دست می ذاری. بس که بی حوصله ای!

 ای بابا خوب البد خوشم میاد دیگه._
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توجه به حرفم نکرد و دستم را به سمت مغازه بزرگی کشید. مغازه لوکس 

چشم های هلیا برق زد و سریع بود و قیمت مانتو ها از خودشان لوکس تر! 

 گوشی اش را در آورد. ظاهرا به صادق زنگ می زد:

م ه سالم عزیزدلم خوبی؟ صادق جان ببین من یه دو دست برای خودم_

 ممنون عشقم. خداحافظ!... ا. عیب که نداره؟ ه مانتو می گیرم

 بعد رو به من کرد و گفت:

 بریم._

ر فروشنده شلوغ بود. یکی یکی داخل مغازه شدیم. مشتری زیاد داشت و س

رگال ها را نگاه می کردیم که چشمم به یک مانتو که نه! یک لباس فرشته 

افتاد. مانتویی ترکیبی از لیمویی و سفید که با تور و منجوق خیلی خیلی 

زیبا تزیین شده بود. دلم برایش رفت. بس که زیبا بود! هلیا رد نگاهم را 

 خوشحالی گفت: گرفت و به آن لباس رسید و با

 وای به خدا برای تو دوختن!_

بعد از پرو و حساب کردن لباس، یک شلوار و شال ستش هم خریدیم. هلیا 

هم دو دست لباس انتخاب کرد و بیرون رفتیم. سوار ماشین شدیم که هلیا 

 گفت:

 شی یا شمس؟ و بپوشی ببینم قمر میر وای. دل تو دلم نیست همه شون_

 ردم و گفتم:خنده ای به احوالش ک
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 شم! هیچ کدوم عزیز من. الدن می_

هلیا خندید و چیزی زیر لب زمزمه کرد. بعد هم آهنگ شادی گذاشت که 

 سریع جواب داد:و حسابی به شاد بودنم افزود. موبایل هلیا زنگ خورد 

 سالم خوبی؟ آره انتخاب کرد. تو چیزی نمی خوای؟_

 خندید و گفت:

شه؟ باشه باشه بابا می فرستم.  نمی امان از دستش. حاال ست نباشه_

 خداحافظ.

 با کنجکاوی پرسیدم:

 کی بود هلیا؟_

 اِ اِ قرار نشد فضولی کنی ها!_

دهانم را بستم و چیزی نگفتم. اما مطمئن بودم از من به طرف گفته بود. 

واگرنه کسی به غیر من نبود که بخواهد لباس انتخاب کند! هلیا خرید هایم 

 ت:را دستم داد و گف

 بفرما! من دیگه برم._

 به سمت خانه رفتم که با صدای بلند پرسید:

 الدن کار تاتر جدید که نداری؟_

 تاتر؟ نه بابا هنوز خستگی فیلمه از تنم بیرون نرفته._
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 . وقتت آزاده؟.برای پس فردا._

 ای بابا نکنه بازم می خوای ببریم خرید؟_

. از بس کار .دور تفریحی جایی.خخ نه بابا! می خواستم با صادق ببرمت یه _

 کردی خسته شدی خوب!

 چه قدر مهم شده بودم. گفتم:

 خب باشه من که کاری ندارم. خداحافظ._

سری برایم تکان داد و خداحافظی کرد. داخل خانه شدم. مامان با لبخند 

 منتظرم بود. بعد به طرفم آمد و پالستیک ها را از دستم گرفت:

 خوب ببینم چی خریدی؟_

 پالستیک را دستش دادم و به سمت اتاقم رفتم که صدای مامان بلند شد:

 وای عزیزم چه مانتوی خوشگلی. مبارکت باشه._

در جوابش ممنون ساده ای گفتم. بی حوصله بودم. تا رسیدم، باز هم به 

امیررضا زنگ زدم اما جوابی نداد. دیگر داشتم نگران می شدم! سریع شماره 

 د او خبری از امیررضا داشته باشد.رهام را گرفتم. شای

 رهام سریع جواب داد:

 سالم الدن خانوم خوبید؟_

 علیک سالم آقا رهام! ببخشید، شما از امیررضا خبری دارید؟_
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 امیررضا؟ من؟ نه!_

خیلی مسخره جواب داد. جوری که حتی یک دختر بچه هم می فهمید 

خداحافظی کردم و  دروغ می گوید. با پرسیدن از او چیزی نصیبم نمی شد،

گوشی را روی تختم انداختم. سرم درد می کرد و حوصله هیچ چیز را 

نداشتم. حاال امیررضا با من قهر بود؟ نکند همه حرف هایش دوغ و کشک 

بوده و دیگر مرا فراموش کرده است؟ همین فکر ها بود که سرم را به درد 

 حبسا مدام در اتاقم می آورد. فقط برای ناهار و شام پایین رفتم و خودم ر

 کرده بودم. چون اعصاب هیچ چیز را نداشتم.

 مامان با لباس بیرون داخل شد. رنگش پریده بود. با نگرانی پرسیدم:

 چی شد مامان؟_

 رم دنبالش. حواست هست بابات یک ساعته دیر کرده؟ دارم می_

 تنها؟_

صادق هم می و  نه صادق و هلیا دارن میان اینجا. هلیا می مونه با تو من_

 ریم ببینم چه خاکی باید تو سرمون بریزیم!

نگران شده بودم. حرف های مامان برایم غیر قابل هضم بود. از اتاق خارج 

شدم و مثل مامان نگران به این سمت و آن سمت قدم می زدم. هلیا و 

صادق رسیدند. صادق دست مامان که رنگ به رو نداشت را گرفت و از اتاق 

ساعتی می شد که من و هلیا سرگردان در خانه بودیم. هلیا  خارج شد. نیم

 نفس عمیقی کشید و گفت:
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 ..اه! چه برنامه ها که نداشتیم._

 برگشتم به سمتش:

 گی تو این هیری ویری؟ چی می_

 اخم کرد و گفت:

 هیچی بابا._

هلیا روی مبل نشست و من با قدم های مضطربم خانه را متر می کردم. 

 شیرجه رفتم و گوشی را برداشتم:تلفن که زنگ زد 

 الو چی شد؟_

 فقط صدای ضعیف صادق می آمد که گفت:

 بدبخت شدیم الدن! با هلیا خودتون رو برسونید بیمارستان میالد!_

 گوشی از دستم افتاد. هلیا به سمتم آمد و گفت:

 چی شد دختر حرف بزن؟_

 با لکنت وحشتناکی که گرفته بودم گفتم:

 ه هلیا! با با م_

 حرف بزن دختر چی شد؟_

 بیمارستان میالد!_
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در کسری از ساعت در بیمارستان بودیم. بابا بر اثر حال بدش که حاصل جا 

به جایی قرص بود، کامیون را ندیده و محکم به آن خورده بود. ماشینش 

کامال پرس بود و خودش در تخت بیمارستان! البته االن در اتاق عمل بود. 

ن گریه! صادق هم روی زمین نشسته بود و دست مامان ضجه می زد و م

گرفته بود. هلیای سردرگم هم نمی دانست به داد  سرشهایش را روی 

کدام یک از ما برسد. پرستاری بیرون آمد که همه ما دورش ریختیم و حال 

 بابا را جویا شدیم. با تاسف سری تکان داد:

سه سینه شون متاسفانه اصال حالشون خوب نیست. ضربه ی بدی به قف_

خورده که باعث شکستگی جدی شده و به اعضای داخلی ضربه زده. فقط 

 !ما هر کاری از دستمون بر بیاد انجام می دیمدعا کنید 

فقط همین چند جمله کافی بود که مامان از حال برود. صادق با نگرانی زیر 

اهایم بغلش را گرفت. چند پرستار او را بردند و در یک اتاق بستری کردند. پ

سست شده بود. همان جا وسط راهرو نشستم. هیچ چیز برایم قابل درک 

نبود. هیچ چیز را نمی شنیدم! هلیا فین فین کنان زیر بغلم را گرفت و روی 

صندلی نشاند. بی حال افتاده بودم. نه نای جیغ و داد داشتم و نه توان بلند 

 شدن.

. هلیا از بغلم بلند شد و نمبزفقط کارم این بود که زیر لب نام خدا را صدا 

برایم آب آورد. صادق گوشه راهرو کز کرده بود و بی هدف به ته راهرو زل 

زده بود. نمی دانستم نگران چه کسی باشم. بابا، صادق یا مامان! هلیا از 

پرستار خواست که به من هم سرم بزنند. اما قبل از این که مرا به تخت 
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به هوش آمدم، خاله باالی سرم بود. با  ببرند، چشم هایم بسته شد. وقتی

 چشم های اشکی گفت:

 به هوش اومدی عزیزکم؟_

 با صدایی که از ته چاه بیرون می آمد گفتم:

 ساعت چنده؟_

 سحر شده. اذان گفتن گلم!_

 هلیا!. صادق... بابام کجاست خاله؟ مامانم.._

 خاله آهی کشید و بغضش را فرو داد:

 همه خوبن عزیزم! فقط.._

 قط چی خاله؟ چیزی شده؟ف_

 بابات.._

 با خوشحالی گفتم:

 شه؟ االن می تونم برم ببینمش؟ بابام خوب شده آره خاله؟ مرخص می_

 خاله به گریه افتاد و گفت:

آره خاله جون! خوب شده اما برای همیشه خوب شده! برای همیشه از این _

 دنیا مرخصی گرفت.
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گی زدم. این خنگی را دوست نه! نمی خواستم باور کنم. خودم را به خن

 داشتم!

 گی خاله جان؟ چی می_

 خاله حاال بلندتر گریه می کرد:

خاله بابات به رحمت خدا رفت! برای همیشه بار سفر بست. دیگه پیشمون _

 نیست!

نفس افتاده بودم. با تعجب به خاله نگاه می کردم. انگار دیگر از ترس به نفس

صویرش را داشتم. ناگهان خاله به بیرون نه صدای خاله را می شنیدم و نه ت

 داد زد:

 خانوم پرستار صورتش کبود شده کمک!_

دیگر چیزی نفهمیدم جز حمله چند پرستار به اتاق و تالش برای بهتر شدن 

 من!

. 

. 

. 

. 

. 

. 
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حاال درست سه روز از مرگ بابا گذشته بود. او را دیروز از سرد خانه تحویل 

او را دفن کنیم. نه گریه کردم، نه جیغ زدم و  گرفتیم و امروز می خواستیم

نه داد! فقط نگاه می کردم. حتی زمانی که همه در خانه ما در تب و تاب 

مجلس ختم بودند. حتی وقتی عمه مینا آمد و بغل مامان ساعتی گریه 

کردند. حتی وقتی روشنک و کوروش سعی بر سرگرم کردن من داشتند. 

س العمل با آرامش، همه را نگران کرده بود. فقط می نگریستم. اما این عک

 می دانستم حتما برای ختم، حاج فرهمند و خانواده تشریف فرما می شوند.

اما از آمدن امیررضا هیچ خبری نداشتم. همه راهی بهشت زهرا شدیم برای 

کفن و دفن. اما من باز هم با چشم های یخی همه را نگاه می کردم. هلیا و 

ند و ثانیه ای مرا رها نمی کردند. یک دستشان آب بود و لیال دور من بود

دست دیگرشان شیرینی و خرما برای من! وقتی جنازه بابا را برای دفن 

آوردند، باز هم بی احساس به آن زل زده بودم. مردمک چشم هایم می 

جه ضلرزید. هلیا و لیال با نگرانی نگاهم می کردند. مامان باالی جنازه بابا 

مه مینا و خاله دور مامان حلقه زده بودند. سرم پایین بود و لیال ع می زد.

بغلم نشسته بود. هلیا هم به داد صادق می رسید. ناگهان لیال سرش را باال 

 گرفت و با لحن پر تعجب گفت:

 اومدن!_

سرم را بی حال باال آوردم. حاج فرهمند و امیررضا. همین و بس! کسی 

هلوی بزرگترها رفت و امیررضا با چشم دیگری همراهشان نبود. حاجی پ

 اطراف را می کاوید. تا مرا یافت، به سمتم آمد اما من رویم را برگرداندم.
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گفتن لیال  "سالم"قدم هایش را باالی سرم حس می کردم. با صدای 

مطمئن شدم باالی سرم ایستاده است. باز هم سرم را باال نگرفتم. جواب 

 داد. لیال تاکیدی گفت: سالم لیال را با صدای محزونی

 الدن جان آقای فرهمند اومدن!_

 پاسخی ندادم. امیررضا گفت:

 خوبی الدن؟_

 با صدای گرفته گفتم:

 به لطف شما عالیم. خوب خوب. همه چیز خوبه!_

 می دانستم زود طعنه کالمم را گرفته است. لیال از جایش بلند شد و گفت:

 من برم حلوا پخش کنم._

یدم که لیال، پچ پچی در گوش امیررضا کرد. و چه قدر و در لحظه آخر د

دوست داشتم آن لحظه داد بزنم لیال نرو و مرا با این مرد بی معرفت تنها 

 نگذار!

امیررضا هنوز ایستاده بود و مرا نگاه می کرد. کالفه شده بودم. جایی که من 

بلندم نشسته بودم، فاصله زیادی با بقیه داشت. امیررضا دستم را گرفت و 

 کرد:

 پاشو الدن. کارت دارم._
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بی میل بودم. اما دوست داشتم بدانم با من چه کاری داشته است. مرا آن 

 گفتم: درونی، جایی که پرنده هم پر نمی زد برد. با خشم قطعهسمت 

 .چی کار می کنی؟ ولم کن! می خوام برم مجلس بابام.._

 و تقال می کردم:

. می .! ندارمش.رفته؟ ببخشمت؟ بابام حاال بعد یک هفته اومدی که چی_

فهمی؟ دیگه هیچ پناهی جز داداشم ندارم. هیچ کس رو ندارم. دیگه بابا 

 نمی فهمی! .ام مخاطب ندارن. نمی فهمی..ه گفتن

مچم را با خشونت گرفت و مرا در آغوش کشید. و لرزه در آورد این دل 

 کوچک و بی سر پناهم را! 

عذاب می دی؟ من می فهممت چون سی  هیس الدن! چه قدر به خودت_

به . و به بزرگیت..ر .. من.و ببخشر سال و اندی نه پدر داشتم و نه مادر! من

قلب مهربونت ببخش! تمام این مدت دختر خالت، من و لیال نقشه کشیده 

بودیم برای دیروز. دیروزی که روز تولدت بود! من با داداشت حرف می زدم. 

 د افتاد!،. اما این اتفاقی که نباید می افتا.دادم! اما.خودم رو تو دلش جا 

گرمای وجودش وجودم را قلقلک می داد. دلم می خواست از آغوشش 

 بیرون بیایم! اما مرا محکم تر بغل گرفت. با اخم و تخم گفتم:

چی می خوای از جونم؟ تو که گفتی الدن کیلویی چند؟! دیگه چی کارم _

 بذار به درد خودم بمیرم!داری؟ سر به سرم نذار! 

 سرش را به گوشم نزدیک کرد و آرام زمزمه سر داد:
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و لو ر هیس! من بهت زنگ نزدم چون در برابرت مقاومت ندارم. همه چیز_

م از صادق ه می خواستم همون شب ازت خواستگاری کنم اما هنوز دم. می

 می ترسیدم. نمی خوام از دست بدمت!

حاال در آغوش پر از  عد از چهار روز!اشک روی گونه ام جاری شد. ب

اشکم جاری شد! صدای هق هقم که بلند شد، امیررضا مرا احساسش بودم. 

به خود محکم تر فشرد. آن قدری که احساس می کردم هر آن در او حل 

 می شوم!

 آرام موهای بیرون از شالم را نوازش کرد و گفت:

ه چیز رو تو خودت گریه کن عزیز من. بذار آروم بشی. چند روزه هم_

 ریختی؟

هق هق می کردم. ضجه می زدم. گریه می کردم اما آرامش داشتم. در 

آغوش این مرد آرامش داشتم. شالم از روی سرم افتاده بود. اما دیگر مهم 

نبود چه کسی نگاهم می کند، امنیت داشتم. بین این دو بازو آرامش دنیا را 

 داشتم.

. 

. 

. 

. 
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. 

. 

مام شده بود. در این مدت، امیررضا را کم می دیدم. باز مراسم چهلم بابا ت

بدقولی کرده بود. اما به خودم امید می دادم که بر می گردد. یا سرش شلوغ 

است. به لطف امیررضا، حاال دیگر گریه هم می کردم. برای تغییر در روحیه 

ه ام، یک تاتر کوتاه را قبول کرده بودم و بالفاصله، با موافقت کل خانواد

مواجه شده بودم. بچه های تاتر جدید را می شناختم. با برخی ها هم کار 

کرده بودم. یکی از شر و شلوغ ترین نقش ها را به من داده بودند. بعد از 

اتمام تمرین، همگی در سالنی نشسته بودیم و مشغول چای خوردن بودیم 

 که سرایدار تاتر، وارد سالن شد و  گفت:

 داریم؟ این جا الدن بهرامی_

 همه به من اشاره کردند. چایی ام را روی میز گذاشتم و بلند شدم:

 منم! مشکلی پیش اومده؟_

 بی حوصله به در اشاره کرد و گفت:

 یه خانومی بیرون کارتون داره._

با حالتی متعجب بیرون رفتم و اطراف را نگاه کردم. دختری با تیپ و قیافه 

ی، روی یکی از صندلی های محوطه خارجی و موهای طالیی با عینک آفتاب

نشسته بود. با دیدن من، جلو آمد و دست داد. با لهجه غلیظی سالم کرد. 

 مثل منگ ها نگاهش کردم. که بود و با من چه کار داشت؟
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 همان طور نگاهش می کردم که خندید و گفت:

 و نشناختی. من ملیسام!ر اوه می دونم من_

 نمی شناختم.در ذهنم گشتم اما همچین آدمی را 

و پیدا کنم اما تو رو راحت پیدا ر دنبال امیررضا می گردم. نتونستم اون_

 کردم. تو اینستاگرامت اینجا رو گذاشته بودی.

 از خشم نفس نفس می زدم:

 امیررضا؟ چی کارش داری؟_

 عــزیــزم نگو که مای الوشی! من که طاقت ندارم._

را پر کرده بود. مثل یک آتشی و دوباره قهقهه ای سر داد. حسادت وجودم 

 که هیچ وقت قصد خاموش شدن را ندارد! توپیدم:

 فرض کن همون کوفت الوشم! چی می خوای؟_

 ملیسا که کمی عصبی شده بود گفت:

احترام خودت رو نگه دار خانم جوان! دوست یک ماه و دوسال امیررضا _

دم. من یه نیستم. پس بهتره ادبت رو حفظ کنی! خیلی وقت دنبالش می گر

آشنای قدیمی ام! بهتره به جای این مشاجره پوچ و بی انتها، شماره یا یک 

 آدرس از امیررضا به من بدی.

 پوزخندی همراه با بغض زدم:

 اگه آشنای قدیمیش هستی، خودت شمارش رو پیدا کن!_
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و سریع به سالن برگشتم. این دختر خارجی لوند با امیررضا چه کار داشت؟ 

ختر قدیمی اش باشد؟ بچه ها که بغض و گریه ام را دیدند، نکند دوست د

اطرافم حلقه زدند و یکی دو نفر بیرون رفتند تا به قولی از ملیسا خبر پیدا 

 کنند اما او رفته بود!

تا پایان آن روز نتوانستم تمرین کنم و کارگردان  تمرین را تا فردا کنسل 

روی زندگی ام افتاده بود، بدم کرد. به خانه برگشتم. از سایه وحشتناکی که 

به همه  غیرتمی آمد. تا رسیدم، به امیررضا زنگ زدم اما او جواب نداد. 

جای قلبم رخنه کرده بود. در حال آتش گرفتن بودم. یک حسی به من می 

گفت امیررضا را پیدا کرده. امیررضا هم که دوست قدیمی اش را یافته و 

 دیگر هیچ!

 ون:مگرامم دایرکتی ارسال شد با این مضدر همان لحظه در اینستا

و ؟ ملیسام! نمی خواد زحمت بکشی. خودم ر عزیزم سالم. می شناسی من"

 "امیررضا رو پیدا کردم. بای!

احساس کردم یک آن قلبم از حرکت ایستاد. دوباره و دوباره شماره را 

ی گرفتم. اما امیررضا جواب نمی داد. کم کم در گلویم بغض ایجاد شد. بغض

که همراه با خشم بود. همراه با خشمی بی سابقه! سریعا به امیررضا پیام 

 دادم:

 "خوش می گذره؟ معلومه که می گذره!"
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بعد از دقایقی گوشی ام زنگ زد. امیررضا بود. نمی دانستم جواب بدهم یانه! 

 شک و تردید داشتم. در آخر دستم روی عالمت سبز به حرکت در آمد:

 بله؟_

 عمیقی کشید و گفت: امیررضا نفس

 سالم خوبی؟ چیزی شده؟_

 نه اصال! خواستم فقط حالت رو بپرسم.. سالم.._

 ولی اصال این گونه نبود! می خواستم سر از کار هایش در بیاورم.

 ببین الدن. من باید یک چیزی رو بهت بگم!_

 چی؟_

 ..باید برم خارج از کشور. ییه گره افتاده تو کارم! یک ماه. من... من.._

نفس هایم به شماره افتاده بودند. حس غریبی می گفت به آن دختر مو 

 طالیی مربوط می شود. تنم می لرزید:

 برای چی؟. خارج؟ کجا.._

نمی دونم چه توضیحی باید بدم! چیزی نپرس. بعدا بهت . نمی دونم.._

 توضیح می دم!

 دندان هایم را به هم فشردم و زیر لب گفتم:
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معلومه که اون دختر مو طالیی لوند زشت رو به منِ بی  برو. دیگه هم نیا!_

 !یپدر ترجیح می د

 ناگهان گفت:

 چیزی گفتی الدن؟_

نه نه اصال! برو خوش باش جناب فرهمند. سفر خوش بگذره! دلم براتون _

 تنگ می شه. خداحافظ!

 با لحن غمگینی گفت:

 الدن؟_

 بله؟_

 هیچی. خداحافظ!_

 خداحافظ.._

 "شاید برای همیشه!"و زمزمه کردم: 

پوزخند تلخی زدم و تلفن را قطع کردم. زانو هایم را بغل کردم و اشک 

ریختم. عاشق شدن حساسم کرده بود. اما چه عشقی؟ یک عشق بی فرجام. 

در آرامش اشک می ریختم. اما نه! آرامشی در کار نبود. آرامش تنها در 

که شاید، ترکم کرده  آغوش مردی بود که حاال او را گم کرده بودم. مردی

 بود. گوشی ام را برداشتم و به لیال زنگ زدم. سریعا برداشت:

 سالم الدن جان خوبی؟_
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 با گریه جواب دادم:

 عالی! هآره عالیم! عالی_

 با صدایی که نگرانی در آن مشهود بود گفت:

 چی شده الدن؟ اتفاقی افتاده؟_

 می تونی بیای این جا؟_

شم. آماده باش  از دست این عمومم خالص میآره عزیز من چرا نتونم؟ _

 یک ربع دیگه اونجام!

 .قطع کرد. و من منتظر شدم..

. 

. 

. 

. 

. 

. 

نمی دانم چه قدر گذشته بود و چقدر در فکر و خیالم غرق شده بودم که 

 صدای مامان و لیال بلند شد و این نشان می داد که او آمده است.

 رفته از گریه گفتم:تقه ای به در اتاقم خورد. با صدای گ
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 بیا تو!_

 در باز شد و لیال با لبخندی آرامش بخش گفت:

 سالم. صاحب خونه خودشون رو زندانی کردن. خبریه؟_

 در موهایم چنگ انداختم:

 دیگه چی می خواستی بشه؟_

 کنارم روی تخت نشست و شال و مانتویش را در آورد:

 کن ببینم قضیه چیه؟تا اینجا نمی دونی چه طوری اومدم! خوب تعریف _

مو به مو را از تاتر امروز و بقیه قضایا گفتم. مات و مبهوت نگاهم می کرد. 

معلوم بود که قضیه برایش غیر قابل تصور و سنگین است. اما باور این قضیه، 

 تحمیلی، سخت و تلخ بود. بعد از اتمام حرف هایم، لیال با دهان باز گفت:

 همین امیررضا دیگه؟_

 دم و گفتم:پوزخند ز

 . امیررضا فرهمند..پ ن پ پسر بزرگه بقال سر کوچمون! همین امیررضا._

 تو از کجا می دونی خارج رفتن امیررضا مربوط به اون دختره؟_

از همون جایی که این دختر وسط زندگیم پرید. از من شماره  ..از کجا؟._

میررضا می و خواست. بعد یهو پیام داد پیداش کردم! بعد ارضا رتماس امیر

 ..خواد بره خارج! بعد.
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 لیال جلوی حرف زدنم را گرفت و گفت:

 !"بعد" "بعد"بسه عزیز من هی _

حقیقته. حقیقت محض. باید فراموشش کنم لیال. بی فایدست! ما که _

 احتمال به هم رسیدنمون تقریبا صفره و..

ره تا فراموشت  گی؟ چرا فکر می کنی اون داره می هی هی دختر چی می_

کنه و از این حرف ها؟ من مطمئنم خارج رفتن امیررضا ربطی به این دختر 

نداره. احتماال سوتفاهم شده. امکان نداره اون این همه دوست داشته باشه و 

با اون دختر ربط و روبط داشته باشه. از بابت امیررضا مطمئن باش. اون به 

سوتفاهم می  تو قول داده. عشقش رو اعتراف کرده. به زودی متوجه این

 شی!

حرف هایمان با آمدن مامان قطع شد. نزدیک دو ماه گذشته بود اما مامان 

پیراهن مشکی اش را در نیاورده بود. ظاهرا قصد در آوردن هم نداشت. در 

این یکی دو ماه لبخندی هم روی لب های مامان ندیده بودم. رفتن بابا، کمر 

لیال، میوه آورده بود. لیال با خنده همه ما را خم کرده بود. مامان برای من و 

تشکر کرد. حرف مان را قطع کرده بودیم. به این زودی کسی نباید می 

فهمید. یعنی ممکن بود همه چیز تمام شود و ادامه نداشته باشد. پس 

دلیلی برای انتشارش نمی دیدم. مامان که دید چیزی از حرف های ما 

م دیگر چیزی نمی گفتم. یعنی دستگیرش نمی شود، ما را ترک کرد. من ه

حرفی برای گفتن نداشتم. لیال هم نتوانست کوبش این قلب لعنتی را آرام 

 کند.
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لیال رفت و مرا تنها گذاشت. دوست داشتم بخوابم اما نمی شد.  مدتیبعد از 

زمان زیادی از عصر گذشته بود و هوا رو به تاریکی می رفت. اشک در چشم 

اندی همین لحظه ها بود که بابا داخل می  هایم جمع شد. بیست سال و

شد و خستگی کل روزم را با آن که خود خسته بود از تنم در می آورد. از 

یاد خاطرات خوب بابا، نمی دانستم گریه کنم یا بخندم. چه قدر بد است 

گاهی با یاد آوری خاطرات خوب، گریه ات بگیرد. روی تختم نشستم و در 

که من حکومت می کردم. من برای خودم پرنسسی فکر فرو رفتم. روزهایی 

 بودم. پرنسس بابا!

 حاال می توانستم حال هلیا و یتیم بودن را حس کنم.

چند روز از همین بی خبری ها می گذشت. بی خبری هایی که نمی دانستم 

تهش به کجا خواهد رسید. اما این را هم نمی دانستم که قضیه آرامش قبل 

که نمی دانستم مدت آن چه قدر است و یا چه  از طوفان است. طوفانی

چقدر سهمگین خواهد بود. همه چیز از آن روزی شروع شد که بعد از مدت 

ها اینستاگرام را باز کردم و در پیج آن دختر لعنتی، با عکسی مواجه شدم. 

عکس امیررضا و آن دختر در سواحل خارج! نیش دختر تا بنا گوش باز بود 

 اما امیررضا...

سم بند آمد. یک آن، اشک در چشم هایم جمع شد. می خواستم کامنت نف

بگذارم و طعنه ای بزنم، اما فالوورها و کامنت های او به قدری زیاد بود که 

تمام شد.  نخواندم.کامنت من در آن ها گم بود. نوشته زیر عکسشان را هم 

ه تمام احساسم را همان روز خاک کردم برای همیشه. دوست داشتم گری
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کنم. ضجه بزنم. اصال یک بلیت بگیرم و به آلمان بروم. یقه امیررضا را بگیرم 

و در دهان آن دختر ماست مشت بکوبم. بگویم تو عشق مرا دزدیدی، سزای 

اعمالت را می بینی! یا هیچ چیزی نگویم. یا بروم و دهان پدر امیررضا را 

چون خود لعنتی سرویس کنم و بگویم مسبب تمام اتفاقات اخیر تو بودی. 

 اش بود. خود بی شعورش بود!

 روزها گذشت. هلیا، لیال و صادق مدام به دیدنم می آمدند. هر روز!

در خانه نشسته بودیم، صادق و هلیا شام دعوت بودند. دیگر سعی کرده 

بودم برای همیشه امیررضا، آن سریال و همه چیز را فراموش کنم. اما هر بار 

ریال، داغ دلم تازه می شد و با بغض و گریه سریال با آمدن قسمتی از آن س

را به تماشا می نشستم. مامان برای آن شام، لیال را نیز دعوت کرده بود. 

لیال، هلیا و صادق برای من و مامان آن شب در یک بسته کادوپیچ، لباس 

های رنگ روشن آورده بودند و می خواستند به قولی رخت عزا را از تن ما 

. برای من، مانتوی گلبهی و روسری سفید، و برای مامان دقیقا در بیاورند

برعکس آن. من هم برای شاد کردن خودم و بیرون کردن این غم و غصه، 

رخت و لباسم را عوض کردم. دیگر می خواستم برای همیشه شماره 

 امیررضا را پاک کنم.

فون صدای آیساعت حوالی نه بود و ما شام را هم خورده بودیم. ناگهان 

 .شنیده شد

هلیا که دم در ایستاده بود، همان طور که بی خیال به خیارش گاز می زد 

 نگاه گذرایی به آیفون انداخت و رو به مامان گفت:
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 کسی دعوته؟_

 مامان اخم کمرنگی کرد و گفت:

 نه! کسی قرار نیست بیاد. ببین کیه؟_

 هلیا کنجکاوانه گوشی آیفون را برداشت و گفت:

 بله؟_

انم چه کسی پشت گوشی حرف می زد. یا قضیه از چه قرار بود اما نمی د

رنگ هلیا پرید و آرام گوشی را از گوشش جدا کرد. آب دهانش را قورت داد 

 و با ترس عجیبی به صادق و مامان گفت:

 گه خواستگارم! کسی هم دنبالش نیست. ظاهرا یک مرده! می_

 صادق، من و مامان هر دو پر تعجب داد زدیم:

 خواستگار؟_

 آره!. آ.._

 صادق زودتر از همه به خود آمد و آیفون را از دست هلیا کشید:

 بده من ببینم کیه حرف حسابش چیه!_

 و با اخم گوشی را دم گوشش گذاشت:

 تو اینجا چی کار می کنی؟ وایسا بینم! همون جا وایسا!. چی؟... بله؟.._
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ه داد و بی دادهای من و گوشی را در بغل هلیا انداخت. در را باز کرد. ب

 مامان توجه نکرد و پایین رفت!

 کرد و گفت: سرشمامان چادر 

 خدا می دونه چی شده؟_

 لیال، من و هلیا هم پشت سر مامان راه افتادیم.

داد و بی دادهای صادق و شخص مبهم تا اینجا می آمد. هلیا و لیال زودتر او 

یدند و دست بر دهان شدند. بلندی کش "هین"را دیدند اما با دیدنش هر دو 

 .بعد تعجب مامان و بعد..

با دیدن امیررضا! احساس کردم روح از بدنم پرواز کرد. با یک کت و شلوار 

.. و دسته گل رز های سفید و سرخ که .، پیراهن زرد روشنبنفش تیرهجذب 

تزیین شده بودند. و یک جعبه شیرینی که حاال روی زمین بود. مغزم ارور 

توانستم اطراف را درک کنم. امیررضا؟ این جا؟ پس خواستگار که  داد. نمی

بود!؟ صادق و امیررضا مشغول بحث بودند. امیررضا با آرامش، صادق با 

عصبانیت از سر غیرت! مامان هم وارد بحثشان شد اما انگار من صدایشان را 

هم نمی شنیدم! پاهایم سست شده بود. نفهمیدم. نفهمیدم و روی زمین 

ادم. صدای جیغ مامان، هلیا و لیال آمد. بعد پریدن رنگ امیررضا و جلو افت

 آمدنش. به یک آن چشم هایم سیاهی رفت و نقش بر زمین شدم.

. 

. 
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. 

. 

. 

. 

سینه ام خس خس می کرد. نوری که از باالی سرم می آمد، به پشت پلک 

دم و هایم می خورد و چشم هایم را می آزرد. به سختی چشم هایم را باز کر

با ناله چیزهایی زمزمه کردم. اما کسی در اتاق نبود. در بیمارستان بودم. 

سعی کردم تن صدایم را باالتر ببرم، اما نمی شد. گلویم می سوخت. نمی 

دانم چه قدر در این حالت بودم، اما بعد مدتی یک پرستار وارد شد. نگاه 

 خندانی به من کرد:

 .ل رو نگران کردی ها..بیدار شدی خواب آلو خانوم؟ یه ای_

 زمزمه کردم:

 چرا من اینجام؟_

به همین زودی یادت رفت!؟ مثل این که غش کردی. دو تا ماشین _

 آوردنت!

 تصاویر کم کم یادم آمد. ناله ای سر دادم، پرستار با شتاب به سمتم آمد:

 چی شد! درد داری؟_
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ها بهانه در  سرم را به نشانه منفی تکان دادم. بغض کرده بودم و مثل بچه

می آوردم. دوست داشتم زمان به عقب برگردد و هیچ وقت آن اتفاق رخ 

 ندهد. با همان بغض سنگین در گلویم، گفتم:

 ساعت چنده؟_

 همان طور که آمپولی در سرمم تزریق می کرد گفت:

 حدودا سه!_

 لبخند زد و ادامه داد:

 خوب دیگه. بگم بیان؟ دارن می میرن از نگرانی._

جوابم نماند و رفت. کمی بعد، شاهد هجوم مامان، لیال، هلیا و صادق منتظر 

بودم. مدام به در نگاه می کردم گویا منتظر نفر پنجم هم بودم. همان کسی 

 که دلیل دوباره آمدنش به قلبم را نمی دانستم.

 از لیال یواشکی پرسیدم:

 کجاست؟_

 لب زد:

گفت سریع برو. چهار  صادق کلی دعواش کرد.آقا. هتو حیاط بیمارستان_

 ساعتی هست تو اون سرما نشسته پایین.

بغض کرده بودم. چرا همه چیز یک هویی درست نمی شد به رد کارش 

 .برود؟ این همه غم در سینه ام..



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 491

 نالیدم:

 و ببرید خونه.ر من_

 صادق همان طور که به موهایم دست می کشید گفت:

 شی. عزیز دلم صبح مرخص می_

 اخم کردم:

 شما برید.خوب _

 مامان سریع گفت:

 .من می مونم! برید همتون. لیال جان خونه ما بخواب.._

 لیال پرید وسط حرف مامان و گفت:

 نه دیگه اون جا تنهام. شما برید، من می مونم._

 هلیا ناشیانه پاسخ داد:

 خاله جان شما بیا بریم خونه ما تنها نباشی. لیال می مونه دیگه. چطوره؟_

 دید گفت:مامان با تر

 می مونی لیال جان؟_

 . شما برید استراحت کنید خسته شدید. شب به خیر!.آره آره خاله حتما._

در کسری از دقیقه مامان، هلیا و صادق رفتند. لیال به محض بسته شدن در، 

 رو به من گفت:
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.. به من گفته و تو باید .پیامک بدم بهش بیاد باال!؟ یک چیزایی هست که_

 ..بدونی.

 انگشت هایم را به بازی گرفتم و گفتم:

 ...نمی دونم. آخه اآلن_

شه بیمارستانی. آخه ماخه در نیار. تو چرا جدیدا ننر شدی؟ هر چی می_

. به مامانت و صادق گفت از .پدر این پرستار کارنابلدرو. هحاال خدا بیامرز

باعث . نفهمیدن چرا. حاال برای پاسخ به اون سواالت تو مغزت که هی هضعف

 شه، بهتره بهش بگیم بیاد.غش و ضعف کردنت می

 بعد زیر لب زمزمه کرد:

 م این پسره بیاد اولدرم بولدرم در بیاره.ه بعدش_

چیزی نگفتم. لیال مشغول پیامک دادن به امیررضا شد. دست هایم می 

 لرزید از رو به رویی دوباره با امیررضا بعد از این همه مدت!

خورد، تقریبا جان از تنم رخت بست. حس می کردم  وقتی که تقه ای به در

همه جای بدنم ضربان دارد. لیال رفت و در را باز کرد. قامت امیررضا که 

نمایان شد، بغضی که در گلویم بود مثل یک گوله مو بزرگ شد. نگاه تلخ و 

 غمگینی به من انداخت سپس سالمی با صدای آرام کرد.

 ت و گفت:لیال نگاهی به هر دوی ما انداخ

 رم یکم این اطراف رو ببینم. میام. فعال!من می_
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و ما دو تا را تنها گذاشت. امیررضا یک صندلی از کناره اتاق برداشت و 

 نزدیک تختم گذاشت.

 نفس عمیقی کشید و گفت:

 می دونی همه چیز از کجا شروع شد؟_

ه قدر عزیز بود کفقط به چشم هایش نگاه می کردم. چیزی نمی گفتم. آن

 نمی خواستم قضاوتش کنم. باید حرف می زد. ادامه داد:

نگاه اول ایمان آوردم. نمی  تواز اون روزی که دیدمت، به عشق و عالقه _

عالقه ای که به تو پیدا کردم، از همون شب  ..قدر باورم داری.دونم چه

. از اون روزهایی که بازی می .خواستگاری علیرضا بود. شاید هم زودتر.

من با لذت نگاهت می کردم. مدام تو فکرم بودی. هر ثانیه! وقتی  کردی و

شد این الدن، همون الدن باشه. وقتی که به که اون اتفاقات افتاد، باورم نمی

من رو کردی، دوست داشتم بدون کار و هیچ پاداشی بهت پول رو بدم ولی 

هم کار رسید. وقتی که با نه رقم کمی بود، نه دادنش عاقالنه به نظر می

 . اون روز ها!.کردیم، اون شب ها.

 نفس عمیقی کشید و گفت:

 کنی؟رو دنبال می سریال_

 سرم را به نشانه مثبت تکان دادم. لبخند تلخی زد و گفت:

گن. برو تو اینترنت! خیلی طبیعی به نظر می رسه. همه همین رو می_

. از هطبیعیاش . همههدونی چرا؟ چون طبیعی. می .ایمان میاری به حرفم.
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. چون زندگی و حس ما میون این .حرف هایی که زدیم. نگاه های عاشقانه و.

 دونی ملیسا کیه؟دو تا شخصیت مخلوط شده بود. می

زد؟ اخم هایم در هم رفت. چه می خواست بگوید؟ از چه چیزی حرف می

 وقتی دید پاسخی نمی دهم گفت:

 منه! یه جورهایی خواهرملیسا _

 کردم. ادامه داد:با تعجب نگاهش 

.. می خواستم .خواستگاریت. همه اش می ترسیدم بدزدنت اومدمامشب _

 ..یک جورایی نشونت کنم تا.

 نفس عمیقی کشید و گفت:

 مادرم به ایران برگرده._

 دهانم قفل شده بود. مادرش؟ مادرش را پیدا کرده بود!؟

به خاطر  تعجب نکن. من فرشته، مادرم رو پیدا کردم. از طریق ملیسا._

همین نزدیک یک ماه به خارج رفتم تا ببینم اوضاع از چه قراره. وقتی 

فهمیدم ملیسا با تو چه رفتاری کرد و تو دچار چه سوتفاهمی شدی، خیلی 

 از دستش ناراحت شدم.

 خندید و گفت:

اما االن دیگه بی خطره! چون نامزد کرده. ملیسا خواهر من نیست، چون _

تر فرشته! فرشته ملیسا رو از تو بهزیستی اون جا و نه دخ هنه دختر علی
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. وقتی از تو براش ..هآورده. چون همدمی نداشته. حال و روز اآلنش دیدنی

گفتم، تقریبا رو ابرها بود. نمی دونی چه قدر ابراز خوشحالی می کرد. حاال 

دیگه راحتم. چون پیداش کردم. دیگه نیازی به علی فرهمند ندارم، تا ابد! 

 .و پیدا کردم. به زودی با مامانم میام خواستگاریت..ر خانوادم مه من

میون اشکی که از چشم هایم سرازیر شده بود لبخند زدم. لبخندی که 

هزاران معنی داشت. لبخندی که رنگ عشق داشت. رنگ خوشبختی، بعد از 

 این همه سیاهی، بدی و بدبختی!

 من هم لبی باز کردم و گفتم:

 می دونی چیه؟_

 لبخندی زد و سرش را تکان داد.

 نفس عمیقی کشیدم و آن روز ها را به یاد آوردم. گفتم:

من اون روزها فکر می کردم که تو کس دیگه ای رو دوست داری. به _

 خاطر همین ازت دوری می کردم.

.. هوم؟ .رو. حاال می مونه خان هفتم! راضی کردن صادق ول کن اون روزها_

 مامانم می تونه. نه؟

. 

. 

. 
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. 

. 

. 

آخرین قدم هایش را برداشت. صدای کفش های پاشنه بلندش روی سنگ 

تق و تق می کرد. سرش را باالتر گرفت. نگاه دوباره ای به عمارت  فرش ها

ژ خورده وکرد. شکوه و عظمتش نفس گیر بود. پوزخندی روی لب های ر

 آورد: اش جاری شد. در فکر فرو رفته بود که صدای نگهبان او را به خود

 خانوم؟ این جا چیزی می خواین!؟_

 نگاه تحقیر آمیزی به سر تا پای نگهبان کرد و گفت:

 صاحب هاش کجان؟_

 نگهبان که از بی حرمتی زن کمی ناراحت شده بود گفت:

 .ست؟ اگه با کسی کار دارید بگید اگر نه..مگه موزه_

بیرون بهتر بی توجه به خودزنی های نگهبان داخل عمارت شد. داخلش، از 

 تر بود!و قشنگ

 .وسایل عتیقه، دکوری های زیبا و..

یکی از خدمه ها که لباس فرم پوشیده بود، با سرعت جلو آمد. با دیدن تیپ 

و قیافه اش، فکر کرد مهمان است. چون بیش از حد شیک پوش بود. از این 

 طور مهمانان زیاد تردد می کردند. به طرفش رفت و گفت:
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همان دعوتی هستید؟ نمی دونم چرا با من هماهنگ نکردن سالم خانم! م_

ورود شما رو. بفرمایید بشینید تا خانوم رو صدا بزنم. بفرمایید االن پذیرایی 

 می کنم.

 خدمت کار به سمت باال رفت که او گفت:

.. پذیرایی هم نمی خوام! ببینم، آقاتون .خواد اون زن رو صدا کنینمی_

 ..هست؟ نمرده؟ مریضی چیزی.

خدمتکار که با شنیدن این الفاظ از دهان او تقریبا در حال سکته زدن بود 

 گفت:

م ه نه خانوم خدا نکنه! خدا رو شکر صحیح و سالم هستن ایشون. االن_

 تشریف دارن. بگم بیان؟

 دندان غروچه ای کرد و خیلی متشخص روی یکی از مبل ها نشست:

 حتما این کار رو بکن!_

خیلی دل و دماغ دیدنش را ندارد. اما باید او را می خودش هم می دانست 

 دیدند.

خدمتکار باال رفت. او که رفت، دوباره نگاهی به عمارت کرد. در دلش 

حسرت می خورد. حسرت عجیب و چندین ساله! اما به یک باره این 

خودش را به نفرتی تازه اما کهنه داد. یک خدمتکار دیگر آمد جای حسادت، 

ش را پر کرد از انواع و اقسام میوه و شیرینی و نوشیدنی. و میز جلویی ا

خدمه به این نوع مهمان های زیاده خواه و پولدار بی حسرت عادت کرده 
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بودند اما او، از آن هایش نبود. دختری با حجاب کامل، صورتی زیبا و جا 

 افتاده اما همراه اخم کمرنگی پایین آمد و گفت:

 شناسم؟سالم. من شما رو می_

و بشناسی؟ من باید ر متعجب به دختر نگاه کرد. در دلش زمزمه کرد تو من

 ..تو رو بشناسم.

 دختر وقتی دید زن جوابی نمی دهد گفت:

 از دوست های مادرم هستید؟_

 پوزخندی زد و گفت: "دوست!؟ دوست مادر تو؟"با خودش فکر کرد : 

 من دوست هیچ کس توی این عمارت نیستم._

 :دختر سردرگم گفت

 پس چرا اینجایید؟_

 اومدم حقم رو پس بگیرم!_

دختر که از این همه سوال به وجود آمده در ذهنش عصبی شده بود، با 

 اش گفت:درونی همان خشم 

 مگه اینجا داد سراست که شما حقت رو می خوای؟_

صدای تق تق راه پله بلند شد. و بعد صدای همان خدمه که به شخصی می 

 گفت:
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 همین جا نشستن.بفرمایید آقا. _

زن از جایش بلند شد. کیفش را در دست گرفته بود. مرد پایین آمد و چشم 

چرخاند تا ببیند چه زنی با او کار دارد. وقتی او را دید، نفسش گرفته شد. 

 چه نفس گیر شده بود!

 زیر لب زمزمه کرد:

 فرشته!_

 فرشته پوزخندی زد و گفت:

که بدبختش کردی. به خاک و؟ همون زنی ر آره خودمم. شناختی من_

سیاه نشوندیش! فکر کردم برای همیشه من رو از آلبوم ذهنت پاک کردی! 

 حاال من اومدم با یک انتقام بزرگ حاج علی فرهمند.

 علی با تعجب به فرشته نگاه کرد. چه می گفت این زن زیبا؟

 فرشته رو به دختر داد زد:

 و آنالیز می کنی؟ر کی هستی تو مثل مار من_

 مریم نفس زد:

 بابا این کیه؟_

علی با حال بدش دستش را جلوی مریم گرفت. صدای داد هایشان زکیه را 

با آمدنش، فرشته به قد و باالی فربه اش نگاه کرد. بعد  هم پایین آورده بود.

 به علی! اشاره ای به زکیه کرد و با تلخندی گفت:
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 من رو به این فروختی؟_

 زکیه گفت:

 زنیکه؟ تو کی هستی؟گی  چی می_

 فرشته با بغض و خشم داد زد:

تو کی هستی؟ تویی که زندگیت رو روی زندگیِ من ساختی! منی که سی _

و چند سال بدبختی کشیدم. فالکت کشیدم! در به دری کشیدم. تو خونه 

ای که حق من بود نبودم. تو زندگی که سهم من بود نبودم. نتونستم بچه 

 رو یا نه؟ اه رگ کنم. می فهمی اینای که مال خودم بود بز

، علیرضا و حتی یکی دو تا از نگهبان ها هم در عمارت جمع ههمه خدم

برده بود. زکیه  ششده بودند و با تعجب به بحثشان نگاه می کردند. علی مات

 و علیرضا هم همین طور!

 فرشته اشک هایش را پاک کرد و گفت:

رو گرفتم. امیررضام رو گرفتم. حاال  اما عیب نداره. عیب نداره چون انتقامم_

 همین جام. باید بودنم رو حس کنید. مثل سایه وحشت!

 عقب عقب رفت. ناگهان گفت:

 می دونی ثبات انتقامم چیه؟_

 با خوشحالی گفت:
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شه. و تو خبری نداری چون بهت مربوط پسرم. پسرت! داره دوماد می_

م ه ه؟ عروستشه کمتر از یک ماه دیگه عروسیشنیست. باورت می

شاید دلم  ... دختر مرحوم مصطفی بهرامی! شاید..آشناست. الدن بهرامی.

 برات سوخت و بهشون اجازه دادم چند ماه یک بار بیان و ببیننت!

 به سمت زکیه برگشت و گفت:

رو برات آرزو می کنم. چون رنجی که من کشیدم،  . بدترین ها.و اما تو._

 ...توسپرمت به خدا. اون می دونه و ناله و نفرین هم داره! اما می 

فرشته تعللی نکرد و با سرعت عمارت را ترک نمود. علی با شوکی که به او 

وارد شده بود، روی زمین افتاد که باعث نگرانی همه شد. شاید نفرین 

 فرشته، این عمارت را گرفته بود و شاید هم نه!

. 

. 

. 

. 

. 

. 

با لبخند به عروس زیبایش که از خوشحالی به زور روی صندلی آرایشگاه 

بند شده بود نگاه می کرد. مدام با دوست هایش می گفت و می خندید. سر 
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آرایشگر ها را به درد آورده بود. این همه خوشحالی نشان می داد در راه 

عشق، چه قدر مشکالت کشیده است. خدا جواب گریه های هر شب فرشته 

را داده بود. خیلی زود با فیروزه دوست شده بود. از دردهایشان گفتند. از بی 

.. و .کسی هایشان! اما حاال هر دو خوش حال بودند. با لبخند های الدن 

امیررضا! خوشحالی فرشته، با دیدن امیررضا در کت و شلوار دامادی تکمیل 

 ن!شده بود. امیررضا هم مادرش را زود بخشید. به خاطر الد

خاطر این که گذاشته بود ، پا به فرهمند؛ به به  بود فرشته خیلی لطف کرده

 عروسی پسرش بگذارد!
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