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 در اتاقی که به اندازه یک تنهاییست

 دل من

 که به اندازه یک عشقست

 به بهانه های ساده خوشبختی خود می نگرد

 به زوال زیبای گلها در گلدان

 باغچه خانه مان کاشته ای به نهالی که تو در 

 و به آواز قناری ها

 که به اندازه یک پنجره می خوانند

 آه سهم من اینست

 سهم من اینست

 سهم من

 آسمانیست که آویختن پرده ای آن را از من می گیرد

 سهم من پایین رفتن از یک پله متروکست

 و به چیزی در پوسیدگی و غربت واصل گشتن

  

 "فروغ فرخزاد"

از ظهری آرام؛ که باد پرده ی حریر یاسی رنگ اتاق را به بازی گرفته بود، با در بعد 
سر و صدای روشا و رادشین از خواب پریدم. بعد از کمی فکر کردن که منبع این 
صداها از کجاست؛ با اخم های درهم و موهای ژولیده در حالی که چشم هایم را با 

 پشت دست می مالیدم از اتاق خارج شدم.
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با گریه به حالت دو از پله ها باال می آمد و بین راه آب بینی اش را باال می  روشا
کشید که محکم با من برخورد کرد. جیغ بلندی کشید و گریه اش به هق هق تبدیل 

 شد.

خواب کامال از سرم پریده بود. توی آغوشم کشیدمش، کمرش را نوازش می کردم و 
 نجوا می کردم:آرام از پله ها پایین آمدیم. با خودم 

ماشاهلل چقدر سنگین شده و هنوز مامان سر غذا خوردنشون حرص می خوره. آخه  -
 مادر من، اگه این دختر بدغذاست و هیچی نمی خوره، پس چه جوری وزن گرفته؟!

چشمم به ترنم افتاد؛ بی خیال از سر و صدای اطرافش، مشغول ورق زدن ژورنال 
 مد بود!

 خواهرم رو به من عطا کن، مرسی." "خدایا کمی از این آرامش

با چشم دنبال مامان می گشتم که ترنم خانم، چشمش به جمالم روشن شد. با 
 لبخندی بر روی لب های خوش رنگش، به سمتم آمد و دو تا ب*و*سه به هوا زد.

 یکی از عادت های برجسته ی خواهر نازنینم؛ بوسیدن هوا به جای صورت است.

ای گرم خواهرم، سراغ مامان و رادشین را گرفتم. قبل از بعد از دریافت بوسه ه
 اینکه ترنم جوابم را بدهد؛ مامان، که رادشین پشتش پناه گرفته بود را دیدم.

 مامان جلوی روشا آمد و مقابل پاهایش زانو زد. عروسکش را به دستش داد:

با این دستمال سری که به موهاش بستم دیگه کوتاهی موهاش توی چشم  -
 ست.نی

فکر کنم حالت صورتم شکل عالمت تعحب بود چون مامان در حالی که کامال می 
 ایستاد برایم توضیح داد:

 رادشین با قیچی موهای عروسک روشا رو کوتاه کرده. -

برای شیطنت خواهرزاده های وروجکم ضعف کردم. ترنم خیلی ریلکس سمت میز 
 رفت و ژورنال را برداشت؛ دنبال صفحه ای می گشت:
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 تبسم جان... عزیزم بیا این رو ببین. برای مهمونی آخر هفته می خوام بگیرم. -

 با ذوق سمتش رفتم که صدای مامان از آشپزخونه آمد:

دخترها بیاین. این ساالد دست شما رو می بوسه. من می خوام بچه ها رو ببرم  -
 پارک، گناه دارند.

دم در رفت. از آنجا روسری و درحالی که مانتویش را تن می کرد؛ سمت جالباسی 
کیفش را برداشت. دست روشا و رادشین که از ذوق زیاد باال و پایین می پریدند را 

 گرفت و از خانه خارج شد.

من نیز بی خیال دیدن ژورنال شدم. به سمت سرویس بهداشتی رفتم تا آبی به سر 
 و صورتم بزنم.

االی سرم جمع کردم و به بعد از اینکه کمی مرتب و سرحال شدم موهایم را ب
 آشپزخانه رفتم. ترنم را مخاطب قرار دادم:

 شهروز کی میاد؟ -

 دیگه کم کم پیداش می شه. -

و صدایش نزدیک شد. رو برگرداندم و ترنم را در ورودی آشپزخانه دیدم. از این 
 مدل تکیه زدنش فهمیدم که خواهر کوچکم، باز التماس دعا دارد.

چکتربود ولی چهارسال زودتر از من ازدواج کرده بود. خیلی ترنم سه سال از من کو
سر این عشق آتشینی که سال اول دانشکده گریبانش را گرفته بود جنگید تا به 
هدفش رسید. کال درس را بوسید و کنار گذاشت. همان سال اول دوقلو باردار شد و 

دلخواهش را پیش اگر مادر شدنش را در نظر نگیرم می توانم بگویم که مسیر زندگی 
گرفت؛ اینکه مدل به مدل رنگ مو و آرایش عوض کند و تمام دغدغه اش، خرید 

 لباس و آماده شدن برای مهمانی هایش باشد.

کامال رفته بودم در حال و هوای چند سال پیش که دست های مانیکور شده ی 
ا لبخندی ترنم، جلوی صورتم چندبار تکان خورد و من را از عالم گذشته رها کرد، ب

 تصنعی جوابش را دادم:
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 همینجام. -

می دونی تبسم جان این سری بچه ها گفتن دوره ی همیشگی رو بریم ویالی  -
 شمال و...

 دستم را باال بردم و اجازه گفتن بقیه ی جمله اش را ندادم:

 پس به جای یه شب، دو سه شبی باید پذیرای فسقلی هات باشیم... -

 از تعجب، خندید. نزدیک تر آمد و هوا را بوسید:ترنم با چشمای گرد شده 

 عاشقتم خواهری که انقدر ماهی، و حرفم رو می فهمی. -

 هم زمان که دستش را از گردنم رها می کردم، گفتم:

ترنم! اشتباه نکن. من نگفتم که مواظبشونم. صبر کن جمله ام تموم شه؛ آخر هفته  -
 ن؛ و این چند روز کلی کار دارم.قراره مامان، بابای سعید از شهرستان بیا

 می دونی که بیان چند روزی هستند و تو مهمونی هاشون همراهیشون می کنیم.

 ترنم ابروهای قهوه ای رنگش را در هم کشید:

 اما... -

 وسط حرفش پریدم:

اما بچه هات به تفریح و اینکه کنار مادر و پدرشون باشند، احتیاج دارند. انقدر این  -
 از سر خودت باز نکن!بچه ها رو 

 ترنم صورتش را برگرداند و قری به گردنش داد:

 من خودم هنوز بچه ام. -

 خیارهایی که پوست کنده بودم را جلویش گذاشتم تا حلقه حلقه کند. ادامه دادم:

 مامان کوچولو، مسئولیت این فرشته ها با شماست. -

 صدای زنگ، مانع از تکمیل نصیحت کردنم شد.
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ه داشتم این بود؛ وقتی تو فاز نصیحت می رفتم، بدون اینکه طرف عادت بدی ک
مقابل را درک کنم، خودم را عالمه ی دهر فرض می کردم و یک بند، مشغول پند و 

 اندرز می شدم.

 با ورود شهروز، جو خانه شاد شد. شخصیت شهروز شاد و پر از انرژی هست.

 سالم تبسم جان. -

 ش شدم.با لبخندی برلب، پاسخگوی سالم

هنوز روی مبل ننشسته بودم که صدای در اومد مامان که روشا توی بغلش بود و 
رادشین که یکی از بندهای لباس سرهمی اش، از روی شونه اش به بازو ُسر خورده 

 بود، با خستگی پشت سرش تلو تلو می خورد، وارد هال شد.

جه به بچه هایش، به کمک مامان رفتم و ترنم، از آشپزخانه خارج شد و بدون تو
 سمت شوهرش رفت.

 من و مامان بچه ها را داخل اتاق خوابوندیم.

 البته رادشین بعد از کمی نق زدن که چرا مامان روشا را بغل کرده، به خواب رفت.

به ساعت نگاهی کردم. سراغ گوشی ام رفتم تا به سعید زنگ بزنم، که صدای زنگ 
 آیفون بلند شد، پس در را باز کردم.

 م و احوال پرسی کردیم.سال

خیلی ساده تر از زن و شوهرهای اطرافم. با بیرون دادن نفسم سعی کردم خودم را 
 آرام کنم و انقدر نسبت به همه چیز حساس نباشم.

"خب طبیعیه، کارش زیادتره" در صورتی که می دانستم؛ با این حرف ها فقط خودم 
 را گول می زنم!

م نمی تواند مثل مردهای اطرافم ابراز احساسات سعید اگر سرکار هم نرود، باز ه
 کند.
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وقتی به خودم آمدم که سر میز شام، همه از دستپخت بی نظیر مامان تعریف می 
کردند. برای اینکه مثل بقیه شاد و سرزنده خودم را نشان دهم؛ با لبخندی به لب 

 تایید کردم.

 موقع جمع و جور کردن آشپزخانه، از مامان پرسیدم:

 با و مهران کی از شیراز برمی گردند؟با -

 مامان با تعجب گفت:

 تبسم؟! سر میز که گفتم یکشنبه میان! چون قراردادشون مشکل داشته. -

 " آهانی" گفتم و ادامه دادم:

آره، اما منظورم این بود که نمی شد تلفنی رفع اشکال کنند و زودتر برگردند؟ دلم  -
 برای بابا تنگ شده.

با لحنی کامال لوس گفتم. مامان درحالی که من را توی آغوش گرم  جمله ی آخر را
 و نرمش می کشید، گفت:

 مگه برای بار اولشه؟ -

و من که دلیل بغض های این چند وقتم را نمی دانستم، لبم رو گزیدم تا اشک هایم 
 جاری نشوند و مامان مهربانم را نگران نکنم.

اخیر و شاید مثل همیشه، سکوت  موقع برگشت توی ماشین؛ مثل این چند وقت
 بود و سکوت و سکوت.

هنگام خواب با خودم مرور کردم از زمان کودکی خودم و ترنم، از حمایت ها و 
 مراقبت های مهران برادر بزرگ و مهدی برادر کوچک ترم.

 و از شیطنت های پایان ناپذیر من و خواهر و برادرهایم.

 هست. از محبتی که بین مامان و بابا بوده و

 از عشقی که مهران، نسبت به گلرخ خانمش دارد.
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 و صد البته که این عشق با، باردار شدن گلرخ هزار برابر شده است.

از تصور گلرخ که موقع ویارش، اول از خجالت سرخ می شد، بعد می رفت سمت 
 سرویس، لبخندی روی لبم آمد.

 از بس که این دختر با حیا و ماخوذ به حیا هست.

که هنوزه، برایمان جای سوال دارد که چطور این دو شخصیت؛ یعنی گلرخ هنوزم  
آرام و نجیب و چادر به سر، در کنار مهران شر و شیطون و قرتی و آتیش پاره 
 هست. چکار کرده که مهران قید آن همه دوست دخترهای رنگ و وارنگش را زده؟

تا می خواهم توی ذهنم  "خدایا مرسی بابت این خانواده ی شاد، سالم و مهربان، که
گله کنم، آنقدر چتر حمایت اطرافیانم را گسترده می بینم که فقط می توانم شاکرت 

 باشم."

 مرد من، سعید من، شاید ... آرزوی خیلی از زنها باشد.

مردی صبور، مهربان و با ایمان که تمام تالشش برای رفاه زندگی مان هست. تا 
 غش کند.حاال نشده چیزی را بخواهم و دری

البته باید گفت که توقعاتم کامال در حد معمول هست؛ نه مثل خواسته های غیر 
معقول ترنم که همیشه من و مامان بهش متذکر می شویم خیلی پرتوقع و ولخرج 

 شده. ولی کو گوش شنوا؟

ترنم از بچگی همیشه دنبال برندها بود و دوس داشت از بهترین پاساژها 
 .خریدهایش را انجام دهد

 بابا هم که جانش بود و ته تغاری لوسش!

این وسط فقط مهدی که یک سال از ترنم بزرگتر بود، بهش خرده می گرفت و مثل 
 موش و گربه بهم می پریدند.

ترنم به تقلید از مهدی، رشته معماری را انتخاب کرد. در همان سال اول با ازدواجش 
 قید رشته اش را زد.
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درسش تمام شده و توی شرکت مهندسی مشغول  مهدی هم یک سالی می شود که
 به کار هست. تا فرصتی گیر می آورد، پز موقعیت کاریش را به ترنم می دهد.

اما من، توی دانشگاه ریاضی محض خواندم. بعد از اتمام درسم همزمان با تدریس 
برای شاگرد خصوصی، برای کنکور ارشد خودم را آماده می کردم. آشنا شدن با 

 سیر تصمیماتم را تغییر داد.سعید، م

حاال که فکر می کنم به چند سال قبل؛ به یاد می آورم خواستگارهای رنگ و وارنگ 
و عدم تمایل من به آغاز زندگی مشترک؛ در صورتی که ترنم در آن زمان، زمزمه 
های عاشقانه اش آغاز شده بود. بعد از یک سال اشک ریختن، باالخره بابا و مامان 

نت شکنی ازدواج خواهر کوچکتر شدند. من کامال راضی و خرسند از راضی به س
 اینکه به تصمیمم اهمیت داده بودند، سخت مشغول درس خواندن شدم.

ترنم غرق خوشبختی که به دنبالش بود. همراهی شهروز در خریدهایش و بعد هم 
 شرکت در مهمانی های دوستانه اشون، نهایت آرزوی خواهر کوچکم بود.

 نمی خواستم که سقف آرزوهایم کوچک باشد. اما من

برای خوشبختی دنبال کسی نبودم که آن را به من هدیه دهد و بخواهم وابسته ی 
کسی باشم. عشق من؛ درس خواندن و درس دادن به شاگردانم بود. افق پیش رویم 

 را روشن می دیدم.

محروم کشورم  تصمیم داشتم بعد از اتمام درسم، داوطلبانه به یکی از روستاهای
بروم و عاشقانه آنچه از ریاضی می دانستم را در اختیار شاگردان زحمتکش آن 

 منطقه قرار بدهم.

بچه هایی که بچگی نکردند و از طفولیت مزه ی تلخ کار کردن رل به جای شیرینی 
 بازی کردن، به زور چشیده بودند.

نم، بغض به گلویم وقتی به این همه بی عدالتی که در حقشون می شود فکر می ک
چنگ می اندازد. تصمیم گرفتم که حداقل از خودم برای پایان دادن به این بی 

 عدالتی شروع کنم.
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وقتی ترنم در جریان فکر و ایده ی من قرار گرفت؛ آنقدر زیر گوش مامان و بابا خواند 
ی تا حرف من پیش آنها بی اعتبار شد و گفتند توی همین شهر تهران از دانش آموزان

که بضاعت مالی مناسبی ندارند، شهریه ی پایین تری بگیرم و خودم را آواره ی دیار 
 غربت نکنم.

صبح با صدای در، از خواب بیدار شدم. سعید نان تازه گرفته بود. با لبخند از من 
 خواست تا در آماده کردن صبحانه عجله کنم تا دیرش نشود.

از بگذارم اما سعید از قبل گذاشته و به آشپزخونه رفتم تا کتری را، روی اجاق گ
آبجوش آماده بود. چایی را دم کردم و به سمت سرویس بهداشتی رفتم. توی آینه 
به خودم خیره شدم، بینی ام را با دو انگشت گرفتم، کمی بزرگ بود و ترنم اصرار 
داشت برای عمل بروم. ولی من همین بینی خودم را دوست داشتم یا بهتر است 

 دم را گول می زدم که اینجوری بیشتر بهم میاید.بگویم خو

چند بار پلک زدم و به خودم امید دادم که حداقل رنگ چشمهایم با موهای کوتاه 
 قهوه ای رنگم تناسب دارد و چیزی از ترنم که عمل زیبایی کرده، کم ندارم.

ت ناگهان یادم می افتد که سعید منتظر من است. سریع به آشپزخونه می روم و پش
 میز می نشینم.

نمی دانم چرا این روزها انقدر حساس شدم و آرام بودن سعید در خوردن صبحانه 
 با، شر و شیطنت شهروز در قاپیدن لقمه از دست ترنم را مقایسه می کنم.

 چقدر دلم خواست.

 با خود می گویم شاید من همپای خوبی برایش نیستم.

 پس بهتر است روی خودم کار کنم.

قدر قشنگ و با دقت لقمه می گیرد، یکی از این لقمه هایش سهم من حاال که ان
 باشه، مگر چه می شود؟

زیر چشمی آمار لقمه اش را دارم. تا نزدیک دهانش می برد با صدای بلندی می 
 گویم:
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 من! -

سعید با تعجب به لقمه اش که در دهان من است، نگاه می کند. لبخند کجی می 
 گیرد.زند و لقمه ی بعدی را می  

و من دلم می گیرد از اینکه توقع داشتم غش غش بخندد و بگوید "قربون خانوم 
 کوچولوی گرسنه ام بشم من!"

و بعد مثل این فیلم ها من را روی پاهایش بنشاند و مربایی را که از قصد گذاشتم 
 دور لبم بریزد، با انگشتش پاک کند و بخورد.

 اه لعنت ب من!

 ای ببینم؛ در حالی که عاشقی سینه چاک ندارم. اگر بخواهم فیلم عاشقانه

مثل توپی که بادش خالی شده، بودم. مثل یخی که آب شده و کتلتی که وا رفته. 
 شاید هم حس کوهی را داشتم که ریزش کرده.

 احساسم به من می گفت:

خوب شد؟ خرد شدی؟ ضایع شدی؟ چه خوب بلدی خودت را کوچک کنی تبسم  -
م بر سرت. به تو هم می شود گفت زن؟ زن باید ناز کند. نه خانوم! خاک هفت عال

اینکه خودش را اینجور خفت بدهد تا دیده شود. آهی کشیدم و توی دلم گفتم"خیلی 
 خوب حاال، مگه چی شده؟". و سعی کردم خودم را به آن راه بزنم.

ه سعید متوجه ی حال گرفته ی من نمی شود و این برایم دردناک تر از هرچیز دیگ
 ای هست.

با خودم مرور می کنم که یک عاشق کوچکترین تغییر را توی چهره و رفتار معشوقش 
 می فهمد.

 و بعد با خود می گویم "یعنی سعید عاشقم نیست؟".

 از این فکر، قلبم به شدت مچاله می شود.

 خیره می شوم به مردی که دم در ایستاده و طبق معمول می پرسد:
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 ی نداری؟ خداحافظ.من رفتم تبسم جان کار -

 و تا به خودم بیایم، بدون اینکه جوابش را بدهم، در را پشت سرش بست و رفت.

 جلوی آینه می روم و به چهره ی ماتم زده ی خودم زل می زنم.

 "آیا توی این زندگی دارم حیف می شم؟"

من تشنه ی عشق هستم، مثل ترنم که شهروز عاشقانه سیرابش می کند. به یاد 
 عید حتی آن اوایل هم ذره ای احساسی رفتار کرده باشد.ندارم س

وقتی سعید را با بابای خودم مقایسه می کنم؛ می بینم چقدر شبیه اون نسل هست 
و خنده ام می گیرد از اینکه نکند سعید سن واقعی اش را به من نگفته باشد و مثل 

 کالهبردارها سرم کاله گذاشته باشد.

پراکنده کردن این افکار الکی دارم و برای مرتب کردن  با تکان دادن سرم، سعی در 
 تخت به اتاق خواب می روم.

 چرخی توی آشپزخانه می زنم. بازهم این سوال تکراری...

 "چی بپزم؟!"

پوفی می کشم و به هال می روم. تلفن را روی مبالی راحتی شکالتی رنگم، پیدا می 
 کنم.

ارهای روزانه، حال و حوصله ام بهترین شماره مامان را می گیرم تا با توجه به ک
 پیشنهاد را برای ناهار می دهد.

با توجه به اینکه کلی کار دارم؛ از قبیل رفتن به حمام و بعد هم مرتب کردن خانه، 
پیشنهاد پخت کته و خورش آماده را می دهد. امروز شاگرد خصوصی دارم که نمی 

ر یکی از سرایدارن موسسه هست تواند در کالس های موسسه شرکت کند. ثریا، دخت
و چون وضع مالی مناسبی ندارند، مجبور به کار کردن هست و نمی تواند پا به پای 
بقیه در کالس های آموزشگاه، شرکت کند. دختر ساده و زحمت کشی که با اینکه 
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هیکل ظریفی دارد ولی دستانش بزرگ و مردانه است و چهره اش از بی رحمی 
 آلود.روزگار، همیشه اخم 

همزمان که آب موهایم را با حوله خشک می کردم، لباس هایی که روی مبل ها 
 پخش بود را جمع می کردم که صدای زنگ آمد.

از آیفون، ترنم که عینک بزرگی روی صورتش بود را دیدم. با اینکه در را باز کردم 
 اما مجددا زنگ را فشرد.

 کرد:آیفون را برداشتم و تند و سریع شروع به گفتن  

 سالم تبسم جان. بچه ها را توی آسانسور می ذارم! -

و فرصت نداد تا حرفی از دهانم خارج شود، چه برسد به اینکه بخواهم مخالفت 
 کنم.

عصبی از این کارش؛ که بدون هماهنگی بچه های پر دردسرش را آورده بود، توی 
در آوردم و مانتوی دلم بد و بیراه نثار خودم و خودش کردم. سریع حوله ی حمام را 

 بلندم را تن زدم. شالی روی سرم انداختم و با عجله سمت در رفتم.

تا نگاهم به قیافه های معصوم بچه ها افتاد همه ی عصبانیتم فروکش کرد. با 
لبخندی بر روی لب، هر دو را در آغوشم کشیدم. بعد از اینکه حسابی آن ها را 

مانتویم را بلوز و شلوار یشمی رنگی عوض چالندم، راه اتاقم را در پیش گرفتم و 
 کردم و از اتاق خارج شدم.

روشا و رادشین مثل دوتا خرگوش کوچولوی ناز، گوشه ی پذیرایی منتظر من 
 ایستاده بودند.

 " آخ که خاله قربونتون بره عشقای من".

مشغول در آوردن لباس های فرشته های خوشگلم بودم که همزمان گفتند "گشنه 
 زیر گریه زدند...ایم" و 
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ای خدا! از دست این مادر با عاطفه چکار کنم؟ توقع داره بچه های سه ساله اش 
 خودشون را سیر کنند.

به آشپزخونه رفتم. شیرکاکائو و کیک را توی سینی گذاشتم. با رسیدن شاگردم، 
بچه ها را توی اتاقم بردم و با دادن دفتر و مداد گفتم که تا یک نقاشی خوشگل 

 ند، کارم تمام می شود.بکش

اصال متوجه نشدم به ثریا چی یاد دادم. چون دلم شور اون دوتا وروجک را می زد 
 که انقدر بی صدا بودند.

 حداقل اگر صدایشان می آمد، خاطرم جمع می شد که مشغول خرابکاری نیستند.

ن در اتاق را باز کردم؛ دو قلوها مشغول کشیدن نقاشی بودند و بی جهت نگرانشو
 بودم.

 بعد از راهی کردن ثریا، به اتاق رفتم. این دوتا وروجک تکون نمی خورند.

یهو دلم به شور افتاد. خدایا خودت رحم کن. این سکوت تن آدم را بدجوری می 
 لرزاند. یعنی باید منتظر کشف یک خرابکاری باشم!

 نگاهی سرتا سری به اتاق انداختم.

ش بود، نفسی از آسودگی خیال کشیدم و با خدا را شکر. انگار همه چیز سر جای
 خاطری جمع، در حال بیرون رفتن از اتاق چشمم به دیوار افتاد.

 بله! چه نقاشی روی دیوار کشیدند!

از سرم دود بیرون می زد. مثل این کارتون ها که شخص عصبانی دود از سر و گوش 
تصور کنم. روشا هایش بیرون می آمد. دقیقا می توانستم خودم را توی آن حالت 

 وسط افکارم پرید:

خاله جون من هی به راشی گفتم همین جا نداشی)نقاشی( کنیم ولی اون گوش  -
 نکرد و رفت رو دیوار. ولی من همین جا نشستم نگاه کن خاله جون.
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نگاهم سمت تخت و رو تختی که تازه انداخته بودم، رفت که حاال با مداد چشم و 
 در آمده بود. رژلب هایم به طرز افتضاحی

مانده بودم ماتم روتختی را بگیرم یا لوازم آرایش مارکم که کلی پول بابتشان داده 
 بودم. البته به نظرم پول هایم را هدر داده بودم؛

چون این لوازم را به سلیقه ی ترنم گرفته بودم. چقدر حیفم می آمد بابت پول هایی 
ی ترنم آرایش می کردم که این همه  که برای اینها داده بودم. آخر نه من، اندازه

 بخواهم لوازم گران و مارک بگیرم، نه اندازه ترنم ولخرج بودم.

 اشک تو چشم هایم جمع شده بود. نفس از این دوتا در نمی آمد.

سعید که صدایم می زد وارد اتاق شد. نگاهی به اطراف انداخت و زیر خنده رد. 
شا و رادشین باز کرد. این دوتا هم که روی دو پا نشست و دست هایش را برای رو

 دنبال پناه بودند با خوشحالی به بغلش پریدند.

ناگهان یادم افتاد که حتی کته هم درست نکرده ام. در پاسخ سعید که از ناهار می 
 پرسید، سرم را پایین انداختم:

 اصال یادم نبود. -

بود، بچه ها را توی بعد از صرف غذایی که سعید از رستوران سرکوچه سفارش داده 
اتاق مهمان خوابوندم و دو تا لیوان چای ریختم و چشم به سعید که روی کاناپه 

 دراز کشیده و چشماش بسته بود، دوختم. آهسته گفتم:

 چاییت یخ نکنه. -

 چشم هایش را باز کرد:

 مرسی. -

 همین!!!

 تری می کرد.فکر کنم اگر به قهوه خونه ی سرکوچه می رفت، از اصغر آقا تشکر گرم 
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از اینکه خودم را با قهوه چی سرکوچه مقایسه کردم، دلم گرفت. توی ذهنم پیش 
 بینی کردم که سعید از آن آقا بهتر و صمیمانه تر از من تشکر می کرد!

بعد از خوردن چای، دوباره به سرکارش بازگشت. سعید بر خالف قیافه و تیپ رسمی 
تلویزیون باشد، مغازه لوازم یدکی خودرو که دارد و آدم فکر می کند باید مجری 

 دارد. برای ناهار به خانه میاید و بعد از کمی استراحت، به سرکارش باز می گردد.

لیوان های چای را توی سینک گذاشتم. در فریزر را باز کردم تا تدارک یک شام 
 خوشمزه را ببینم. فکر کردم که الزانیا گزینه ی خوبی است و بچه ها هم عاشقش

 هستند و خودم هم بدجور هوس کرده ام.

بسته ی گوشت را بیرون آوردم تا یخش باز شود. نگاهی به بسته ی پنیر انداختم 
 و وقتی از کافی بودنش مطمئن شدم سرجایش قرار دادم.

 به بچه ها سر زدم؛ آروم و ناز خوابیده بودند.

 روتختی را جمع کردم تا سر فرصت به خشک شویی ببرم.

ید فکری برای دیوار می کردم. اما... دست من توان سابیدن این دیوار را حاال با
 نداشت.

 باید از مامان بخواهم شماره ی خانومی که برای کمکش میاید را بدهد.

بعد از مرتب کردن خانه توی کمد دنبال روتختی دیگری گشتم و بعد از بهم ریختن 
 کمد یادم آمد که اصال آنجا نیست.

 ر درد ُمردم. الهی برای خودم بمیرم که انقدر امروز کار کردم!وای خدا از کم

در حال دلسوزی کردن برای خودم بودم که صدای زنگ آمد. نگاهی به ساعت 
 انداختم، هفت بود.

بچه ها از صدای زنگ در، بیدار شدند. جلوی آیفون رفتند. در حالی که باال و پایین 
 بچگانه "ترنم جون" می گفتند.می پریدند، با ذوق و لحن قشنگ و شیرین 
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خواهر سرشار از عاطفه ام به بچه هایش یاد داده بود که "ترنم جون" صدایش 
 بزنند.

 هر چقدر این بچه ها عاشق ترنم بودند، به همان اندازه هم ترنم از آنها فراری بود.

ترنم عقیده داشت که خیلی زود بچه دار شده و بچه ها جلوی خوشی کردنش را 
 اند! به عبارتی همیشه در حال غر زدن بود.گرفته 

هرکی نمی دانست، فکر می کرد ترنم صبح تا شب مشغول رسیدگی به این بچه 
هاست و به خاطر راحتی بچه هایش چند سالی، قید مهمانی و مسافرت هایش را 
زده... در صورتی که اینطور نبود. ترنم شاید ده روز اول زایمانش، آن هم به خاطر 

جسمانیش، پیش بچه هایش توی خانه مانده بود. همان اول با اینکه شیر شرایط 
زیادی داشت، به بهانه های مختلف به آنها شیرخشک داد. همه ی مهمانی ها و 

 گردش و تفریحاتش بدون اینکه بچه هایش را همراهش ببرد، به راه بود.

 این طفل های معصوم یا مهد هستند یا پیش مامان.

 و پریدن بچه ها به آغوش ترنم، جیغ ترنم باال رفت: با باز کردن در 

 آی ولم کنید. موهام خراب شد. -

روشا و رادشین در حالی که سرشان را پایین انداخته بودند و لبهایشان آویزان مانده 
 بود، از ترنم فاصله گرفتند.

 ترنم صاف ایستاد و با لبخندی بر روی لب سمتم آمد:

 طول کشید. شرمنده تو رو هم اذیت کردم.وای که خسته شدم، چقدر  -

همزمان که جواب سالمش را می دادم، بچه ها را سمت تلویزیون هدایت کردم. 
 برایشان موز پوست کندم و گذاشتم روی میز تا بخورند.

 رو به ترنم گفتم:

 لطفا دیگه بدون هماهنگی این کار رو نکن. اصال نفهمیدم امروز چی درس دادم. -

 ی که مانتو و شالش را روی دسته ی مبل می انداخت:ترنم در حال
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وااا امروز شاگرد داشتی؟ تو رو خدا ببخشید. اصال فکر نمی کردم که کار داشته  -
 باشی.

 لبهایش را غنچه کرد؛ مثال از اینکه برنامه های من را بهم ریخته، ناراحت شده است!

تش را از موهایش بیرون سمتم آمد و با عشوه ای که جزو ذاتش شده بود، آرام دس
 کشید.

 تازه متوجه تغییراتش شدم.

 بازهم رفته بود آرایشگاه و این بار برای اکستنشن مو!

 اعتراف می کنم که موی بلندش خیلی بهش می آمد ولی به نظر من،

 انقدر واجب نبود که بچه هایش را گرسنه راهی خونه یکی دیگر کند.

م کردن ترنم به اینکه مادر خوبی برای بچه رفته بودم تو فاز نصیحت کردن و مته
 هایش نیست. برای همین خیلی جدی، ترنم را مخاطب قرار دادم:

 بخدا گناهه. چرا انقدر برای این طفل های معصوم کوتاهی می کنی؟ -

 مردم هزارتا دوا و درمون می کنند تا خدا بهشون بچه بده.

 توی دامنت گذاشته، قدر ندون. حاال که خدا لطف کرده و این دو تا فرشته اش رو

حس می کردم عالمه ی دهر هستم و باید ارشادش کنم. برای همین سرم را باال 
 گرفتم و توی چشمانش خیره شدم تا تاثیر حرفهایم بیشتر شود:

 خواهر خوبم، حواست بود چقدر دلتنگت بودند و تو محلشون نذاشتی؟ -

 ه نازتر هم شده بود من را نگاه کرد:ترنم با چشم های نازش که اخیرا با کاشت مژ 

 همچین میگی یکی ندونه فکر می کنه من براشون کم گذاشتم. -

 تبسم جان بردمشون بهترین مهد زیر نظر برترین مشاورها و روانشناس و مربی ها.

 بهترین لباس ها و اسباب بازی ها رو فراهم کردم.
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 دامه ی سخنرانی ام داشتم:وسط حرفش پریدم و این بار با حرکات دستم سعی در ا

 ادری چی؟ اینا رو با چه مقدار پول و از کدوم پاساژ می خری؟مهر و محبت م -

 ترنم خیلی جدی دستهایش را باال آورد و خیره به ناخون هایش شد:

 وااای این صورتی به اون رنگ صورتی لباسم نمیاد! -

کردم. به این فکر می و من هاج و واج به خواهری که توی دنیای خودش بود نگاه  
کردم؛ نصیحت و سخنرانی من را اصال گوش نمی کرده چه برسد که بخواهد عمل 

 کند!

با ورود شهروز و سر و صدای بچه ها که از فاز غم بیرون آمده بودند، لبخندی مهمان 
 لب هایم شد. چقدر خوب که شهروز شاد و سرحال بود و جو خانه را با نشاط کرد.

 به آشپزخانه رفتم و مشغول پخت الزانیا شدم.با خاطری جمع، 

 صدای ترنم از سالن پذیرایی به گوش می رسید:

شهروز خوبه سفارش کردم بهت که چقدر الزمش دارم. اونوقت تو یادت رفت؟  -
 واقعا که!

با اینکه توی آشپزخانه بودم، می توانستن بدون اینکه ببینمشان تصور کنم که ترنم 
ی تکون می دهد. هر حرف و جمله ی ترنم حرکت دست دستش را به چه حالت

خاص خودش را داشت. به طوری که اگر صدایش نمی آمد، از طرز حرکات دستش، 
متوجه می شدیم چی می گوید. البته این حرکات منحصر به خودش بود. اگر علم 
زبان اشاره را داشت می توانست به عنوان مترجم ناشنوایان عزیز مشغول به 

 کارشود.

شهروز مثل همیشه با زبان چرب و نرمش سعی در دلجویی از ترنم داشت. من 
همان لحظه به این فکر کردم که تا حاال نشده چیزی را از سعید بخواهم و فراموش 

 کند.

 و این یک امتیاز مثبت است.
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با رضایت، لبخند زیبایی زدم و توی افکار خودم بودم که چقدر به سعیدم سخت 
هربونم با اینکه زبان چربی ندارد ولی به قدری برایش مهم هستم تا می گیرم. مرد م

 نیازهایم را یادش بماند. و این یعنی خوشبختی.

روانشناسی در برنامه ی تلویزیونی می گفت: مردها دوستت دارم را به زبان نمی 
 آورند بلکه با کارهایشان نشان می دهند.

 امان از دست این مردهای مغرور ...

 خانوم. کجایی؟!سالم  -

برگشتم و با همان لبخند روی لبم به سعید سالم کردم و خرید ها را از دستش 
 گرفتم.

لبخند من به سعید هم سرایت کرد و چقدر شیرین بود این لبخند، روی صورت 
 خسته ی مرد من.

شام را دور هم خوردیم. بعد از رفتن بچه ها، خسته روی مبل افتادم که سعید، 
 دی" گفت و محو تلویزیون شد."خسته نباشی

آنقدر خوابم می آمد که بدون مسواک زدن و فکرهای الکی و تشکیل دادگاه نظامی 
 تو مغزم علیه بی احساسی سعید به خواب رفتم.

صبح با توقع اینکه سعید صبحانه را آماده کرده باشد؛ دست و صورتم را شستم. 
 خوشحال و شاد به آشپزخانه رفتم.

 ر شدی!_ چه عجب بیدا

 نتوانستم لحنش را بفهمم. تعجب بود؟

 تمسخر بود؟

 فقط خواسته بود چیزی بگوید و این جمله از دهنش در آمده؟ بدون نیت و غرضی؟!

 توی صدم ثانیه داشتم جمله ی ساده ی سعید را تحلیل می کردم که
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 نگاهم افتاد به میز خالی از صبحانه و گازی که کتری روی آن نبود!

 ی رفتن بود. ابروهایم به صورت غیر ارادی باال رفتند:سعید آماده 

 خواب مونده بودی؟ -

 نه منتظر بودم بیدار شی و صبحونه بهم بدی. -

 دلخور لب زدم:

 خب حداقل یه چایی می ذاشتی. -

 چایی بدون صبحونه؟ نمی خورم دیرم می شه. خداحافظ!-

 اول صبحی حالم را گرفت و خیلی ناراحت شدم.

شد امروز را که خسته بودم، صبحانه را آماده می کرد؟ خب شاید تا مگر چه می 
 چایی دم می کشید، من هم بیدار می شدم. مگر صبحانه درست کردن کاری دارد؟!

اول رفتم توی فاز غر زدن و بعد هم غم و غصه خوردن. شروع به نجوا کردن با 
 خودم کردم:

 یز صبحونه ای که نمی چینند.دیدی دوستم نداره. شوهرهای مردم براشون چه م -

 اونوقت من... بغض گلویم را فشرد.

 آخر چرا، مسئله ای به این کوچکی انقدر برایم مهم است؟!

چرا کوچکترین حرکات سعید را زیر ذره بین می برم و تا آخرین حد بزرگش می 
 کنم؟

 نکند دارم سخت می گیرم؟

کارهای خانه کمکی نمی کنند.   تقریبا فهمیده ام که خانواده ی مرد ساالر سعید در 
 پس چرا من از او توقع دارم؟!

 پس چرا اوایل سعید این طور نبود؟
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 ندای درونم من را خطاب قرار می دهد و می گوید:

 نوم، منتها شما انقدر حساس نبودی!از اولم همینجور بود خااا -

 جواب ندا را نمی دهم.

ر توی ماکروفر گذاشتم. نیمرویی برای کتری را از آب پر کردم و یک بسته نان از فریز 
 خودم پختم تا جان غصه خوردن داشته باشم.

باالخره باید خودم را تقویت می کردم تا مغزم کار کند و بتوانم کشف کنم دور و 
 اطرافم چه خبر هست؟

با شکم گرسنه که نمی شد به گفت و گو با ندای درونم که به شدت طرفدار سعید 
 هست، بروم.

خوردن صبحانه، آشپزخانه را به همون حال رها می کنم. به این دلیل که بعد از 
 اصال حوصله کوزت بازی ندارم.

ظرفهای دیشب را هم باید جا به جا می کردم و اصال حسش را نداشتم. دوست 
داشتم با این آشپزخانه ی شلوغ، روی کاناپه جلوی تلویزیون خودم را ولو کنم و 

 توی فکر و خیال بروم!

 خودم مرور کردم؛ تا دیشب که رابطه امون خوب بود. با

 با رد شدن عبارت " رابطه ی خوب" پوزخند تلخی زدم.

 رابطه ی خوب!

 تعریف من از رابطه ی خوب چی بود؟

 چه توقعی داشتم و چی شد؟

 چقدر رمان عاشقانه خواندم و فیلم هندی دیدم؟

و او هم فقط در حال منت چقدر در رویاهایم برای شریک آینده ام ناز می کردم 
 کشیدن بود؟!
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سعید درونگراس؛ باید البالی کارهایش دقت کنم تا بفهمم فالن کاری که انجام داده 
 به خاطر من بوده است.

 پس چه شد که من سعید را انتخاب کردم؟!

 شاید درونگرایش را پای حجب و حیایش می گذاشتم.

د، دور و بر من بود، چه واژه ای اگر سعید مثل شهروز که مدام دور ترنم می چرخ
 استفاده می کردم؟ خودم هم خنده ام گرفت.

 دوباره رفته بودم توی فاز قضاوت کردن. حالم را نمی فهمیدم.

 کمی پر از بغض بودم.

 اصال از ازدواجم پیشمان بودم!

 اگر مجرد بودم این حجم از ناراحتی که االن دارم را آ موقع داشتم؟!

 .مسلم است که نه..

در خانه ای که همه بهم توجه می کردند و کوچکترین تغییری در رفتارم را می 
 فهمیدند و سعی در برطرف شدن علتش داشتند.

 خالصه که چقدر دوستم داشتند و درکم می کردند.

چقدر مهم بودم که خالصانه وقتشان را در عین پرمشغله بودنشان، در اختیارم قرار 
 می دادند.

 رانی که انقدر نازکش داشتم.چقدر خوب بود دو

 اما حاال چی؟!

 سعید من را می فهمد؟ درکم می کند؟ برایش مهم هستم؟!

 چرا انقدر فرق بین آدمهاست؟

چرا منی که به جنس محبت خانواده ام عادت کرده بودم، نمی توانستم خودم را با 
 روحیات سعید وفق بدهم؟
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 م؟چرا کارم رسیده به جایی که همش مقایسه می کرد

 مگر نه اینکه سعید هم مثل من عاشق خانواده ش بود؟

پس چرا نمی توانست آنجور که مهران عاشقی رد توی خانواده یاد گرفته و تقدیم 
 گلرخ می کرد، همون جور رفتار کند؟

نکند برایش عادی شده ام که به چشمش نمی آیم، تا بخواهد نیازهای احساسیم را 
 ببیند و جواب دهد؟

 حتاج توجه و محبتش هستم، از من دریغ می کند؟چرا وقتی م

 مگر اینطور نیست؛ زن ها خودشون را لوس می کنند، قهر می کنند،

شوهرهایشان برایشان جان می دهند؟ بعد از منت کشی، چه آشتی شاعرانه ای 
 دارند؟

 چطور انقدر قشنگ جنس لطیف زن را درک می کنند؟

لی اشان وابسته به توجه و دقت زن ها مثل گل هستند؛ که شادابی و سرحا
 باغبونشان هست... از غصه ی زیاد در حال ترکیدن بودم.

از اینکه شخصیتم بخواهد وابسته باشد؛ که محتاج توجه کسی باشم، که بلد نیست 
 چطور با این همه حس زنانگی من کنار بیاید، بدم میاد.

 باز یک طرفه به قاضی رفتی تبسم خانوم!

دو روز دیگر می بینمت که می گویی سعید بهترین مرد دنیاست، و خدا را بابت مرد 
 مهربونی که بهت عطا کرده، شکر می کنی.

 واقعا که. تکلیفت با خودت معلوم نیست! -

 این جمله ی آخر را ندای درونم با تحکم بهم گفت و ادامه داد:

 ی کار داری.بلند شو که کل -
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امروز ناهار مورد عالقه ی خودم را درست کردم و اصال توجهی به اینکه سعید 
 خورشت قیمه را دوست ندارد، نمی کنم.

لبخند پلیدی رو لبم نقش می بندد، گویا می خواهم از آدمی جنایت کار، انتقام 
 بگیرم.

خورشت  به خودم یادآوری می کنم که سیب زمینی های سرخ شده را حتما داخل
 بریزم تا سعید نتواندناخونک بزند و خودش را جوری سیر کند.

ذات خبیثم بیدار شده بود و اینجور منو قانع می کرد که سعید حق نداشت صبح با 
 اینکه زودتر بیدار شده بود صبحانه را آماده نکند.

 به حرف ندای درونم که به طرفداری از سعید می گفت:

 ی می کنی؟تبسم مگه بچه ای، لجباز -

 پاسخی ندادم.

وقتی ظهر سعید با لبخند وارد شد کمی عذاب وجدان گرفتم. عذاب وجدانم زمانی 
بیشتر شد که به آشپزخانه رفت و دید فقط یک نوع خورشت روی اجاق گاز هست 

 که حاضر نیست حتی به آن لب بزند.

مه ی خودم را آماده کرده بودم جواب اعتراضش را بدهم که دیدم سعید با ه
 خستگی اش، بدون هیچ حرفی از خانه بیرون رفت.

 من می خواستم حالش را بگیرم که دوباره حال خودم گرفته شد!

 ماتم گرفتم...

 یعنی چی؟ این چه کاری بود؟ یعنی قهر کرد؟!

چرا من این همه نقشه می کشم تا حالش را بگیرم، اونوقت اون بدون هیچ نقشه 
حتی آب خوردن، حالم را می گیرد. حس انجام هیچ ای، در یک هزارم ثانیه به را

 کار دیگری ندارم، همراه با گرفتن حالم، انرژی برایم باقی نمی ماند.

 وای خدای من...
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همیشه خانجون می گفت مردها شکمشان چقدر برایشان مهم است و یکی از 
 راههای به دست آوردن دل مردها، خوب آشپزی کردن است.

جای اینکه غذای مورد عالقه اش را آماده کنم که خستگی آن وقت من ساده، به 
 اش از تنش بدر شود. او را گرسنه از خانه فراری می دهم.

 یعنی خاک تو سرت تبسم!

 فردا که مامان جونش بیاید و برایش غذاهای مورد عالقه اش را بپزد،

 حق نداری از اینکه قربان صدقه ی مامانش برود، ناراحت شوی.

 ت؟ نکند به جایی برود و...حاال کجا رف

میان افکار و حرص خوردن هایم غوطه ور بودم که در باز شد و سعید با نان باگت 
 و بسته ای در نایلون وارد شد.

 به آشپزخانه رفت و صدابم زد:

 تبسم؟ چرا ناهار نخوردی؟ -

 من که سرم را پایین انداخته بودم، به آشپزخانه رفتم:

 وقت نشد برای تو چیز دیگه ای آماده کنم هوس قیمه کرده بودم؛ و -

 توی دلم خودم را توبیخ کردم:

 اره جون خودم! خوبه که فریزر پر از خورشته. -

 و سعید در حالی که بسته ی ساالد الویه را باز می کرد گفت:

 بهترین کار رو کردی. -

منده و من چقدر شرمنده شدم از این بچه بازی که در آورده بودم. و مدت این شر 
 بودنم چقدر کوتاه بود و انقدر تخس بودم که نذاشتم ذره ای از ندامتم رو بفهمد.

می خواستم اعتراضم را نشان بدهم؛ چرا بدون اینکه چیزی بگوید از خونه بیرون 
 رفته است.
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اما سریع حرف مارال خانوم، همسایه روبرویی یادم امد " هیچ وقت نقطه ضعف 
شما از چیزی ناراحت می شین بعدا دوباره برای  ندین دستشون، مردها بفهمند

 حرص دادنتون انجامش میدن ".

 سعید جان نگفتی میری فروشگاه. خرید داشتم ها! -

 ندای درونم بهت زده بهم گفت:

 ماشاهلل تبسم خانوم، می بینم بدجور راه افتادی! -

 ادم.از این حرف ندا، لبخند فاخرانه ای زدم و مثل ترنم، قری به گردنم د

 سعید درحالی که از ساندویچش می خورد جواب داد:

باشه عزیزم. بگو شب که میام می خرم. از آدم خسته و گرسنه چه توقعایی داری  -
 ها. اون لحظه من فقط فکر می کردم که با چی خودم رو سیر کنم.

 و من دوباره شرمنده شدم از این کار بچگانه ام.

که توی قهر و دعواهاتون، غذاخوردن و خوابیدنتان مشاور تلویزیون صدبار گفته بود  
 عین قبل باشد.

 اما من یادم می رفت. و عجیب که مثل بچه ای لجباز می شدم،

که دلم توقع داشت سعید نازم را بکشد و قربان صدقه ی این اخالق مزخرفم برود. 
ر بود مثل رمان هایی که خوانده بودم؛ دختر هرچی ناز می کرد پسر نازش را خریدا

 و همه اش می گفت:

 قربون اون ناز کردنت، اخم نکن اینجور خانومم، منو بکش اما نگاهت رو ازم نگیر! -

من با این چنین شخصیت هایی توی رویاهایم زندگی می کردم که هر چی پس 
زده شوند، عاشق تر از قبل جلو می آیند اگر هم لج بازی کنند که طرف قربان صدقه 

 انم کوچولویشان لج کرده!اشون می رود که خ

 اصال چرا راه دور بریم؟ مثل شهروز.
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ترنم مرکز توجه شهروز هست. کافی است خم به ابروی ترنم بیاید، شهروز تا علت 
 اخم خانومش را منهدم نکند، بی خیال نمی شود.

اما سعید به قول خودش سعی داشت من را بزرگ کند و با بی تفاوتی هایش مقابل 
 ه نوعی این اخالق بد را از سرم بیاندازد.لجبازی من، ب

نمی دانم چرا همین که بی تفاوتیش را می دیدم انگار که آتشم زده باشند، بیشتر 
می سوختم و نقشه های خبیثانه ای در ذهن می کشیدم و لجبازی ام کش پیدا 

 می کرد.

بهتره  خانجون همیشه بهم متذکر می شد که تا ابد سعید انقدر مقابلم اروم نیست.
است کمی بزرگ شوم و دست از کارهای بچگانه ام بردارم. غرور مرد برایش خیلی 
مهم است. من باید کوتاه بیایم و توقعاتم را کم کنم. با خودم می گویم، چقدر خوب 

 سعید توانسته خودش را توی دل همه جا کند.

نها زندگی خانجون، مادربزرگ پدری ام می شود. در خانه اش توی شهرستان تک و ت
می کند. زنی بامزه و شیرین زبان و عاقل. عاشق شخصیت مستقلش هستم که 

 برعکس هم سن و سال هایش، وابسته به فرزندانش نیست.

سعید آماده بود تا به سرکارش برگردد که با بلند شدن صدای گوشی اش سرجایش 
 ایستاد و تماس را برقرار کرد.

 شاخکهای کنجکاویم فعال شد.

 مادر من چه خبر کجایین؟سالم  -

-.... 

 آهان باشه... االن راه میفتم بیام دنبالتون. -

-...... 

 نه بابا چه کاری؟ بیکار بودم اتفاقا. -
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 بعد از قطع تماس رفت و در را پشت سرش بست.

 بعد انگار که چیزی یادش امده باشد سریع در را باز کرد:

 رو آماده کن.تبسم جان من دارم می رم دنبالشون، چایی  -

 و من فقط دور خودم چرخیدم؛ یا خداااا خونه ی درهم!

 با این لباس های نامناسب! ذهنم قفل شده بود و نمی توانستم کاری کنم!

 وااای چکار کنم؟ االن می رسند! دو دور دیگرکه چرخیدم به خودم تشر زدم:

 اه بس کن دیگه. دختر گنده خجالتم نمی کشه! -

 ها و رو جمع کن و بریز توی کمد دیواری. اول بدو خرت و پرت

 بعدش هم لباس عوض کن و یه آرایش دو دقیقه ای...

وای دوباره که داشتم دور خودم می گشتم. سعی در متمرکز کردن افکارم 
داشتم...اول لباس عوض کنم بهتر است. در حالی که داشتم به سمت اتاق خواب 

و... در همین زمان که من فقط  می رفتم، یاد سینک ظرفهای نشسته می افتم
توانسته بودم لباس عوض کنم بدون اینکه آرایشی داشته باشم، صدای زنگ آیفون 

 میاید.

 با لبخندی از خجالت آشفتگی خودم و خونه به استقبال می روم.

بابا رضا با همان جذبه ی همیشگی اش که یادگار دوران سرهنگی ایشان هست، 
حوال پرسی کوتاه، در حالی که خانه را با دید کلی از نظرش وارد شد. بعد از سالم و ا

 می گذراند وارد هال شد.

 مامان مریم مثل همیشه شاد و مهربون وارد شد و حسابی ماچ و بوسه بارانم کرد.

بعد از نشستن و خوردن چایی و کمی جابه جا شدن، به مامان کمک کردم تا چمدان 
 را در اتاق مهمان بگذارد.
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ا که بابا رضا و مامان مریم کنارمون هستند، سعید خیلی شاد و سرحال تر این روزه
 از قبل هست.

ظهرها وقتی برای ناهار به خانه می اید چرت نمی زند و کامال سرحال در خدمت 
 خانواده اش هست.

 نمیخواهم حسودی کنم!

 چی می شد سعید همیشه همینجور بود؟ همین قدر شاد و سرحال و پر از زندگی...

 من اندازه ی خوشحالی سعید، ناراحتم.

 اندازه ی انرژی که دارد، خسته ام.

 اندازه ی خنده های از ته دلش، پر از بغضم.

 و من شده ام نقطه ی مقابل سعید!

چرا سعید بلد نیست همه ی این حال خوشی را که االن دارد، در جمع دو نفره 
 خودمان هم داشته باشد؟

 ندن باید نفرات دیگه ای هم باشند؟!یعنی همیشه برای خوش گذرا

 اصال چرا ما تفریحات دو نفره نداریم؟

 یعنی با من به او خوش نمی گذرد؟!

 یعنی من نمی توانم همراه مناسبی برای گذراندن اوقات فراغتش باشم؟

این همه فکرهای جورواجور، انرژی زیادی ازم می گیرد و خسته ام می کند و در 
 آخر سردرد می گیرم.

 قدر دلم لک زده برای مسافرت دو نفره...چ

 آخرین باری که به سفررفتیم، مثل همه ی دفعات قبل

 مسافرتی خانوادگی بود.
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ما حتی مثل ترنم هم مسافرت های دوستانه نمی رویم. دل از خانواده نکنده ایم، 
 آن وقت من توقع مسافرت دو نفره دارم.

 چقدر دلم گرفته...

جمع خانواده ام هستم، سعید این حس ها را تجربه یعنی وقتی که من هم در 
 کرده؟

 یعنی میان این همه محبت، شده بی دلیل دلش بگیرد؟

 ندای درونم به صدا در می آید:

 نه بابا! بچه شدی تبسم؟! سعید و این فکرها؟ -

و چقدر سخت است تا جلوی خانواده اش نقش بازی کنم و همه ی این حسی که 
 دارم را پنهان کنم!

با لبخندی بر روی لب از اتاق بیرون میایم تا دسته جمعی؛ به خانه ی وحید، برادر 
 بزرگتر سعید برویم.

وحید با اینکه شش سالی از سعید بزرگتر هست، مجرد است و به قول خودش حاال 
 حاال ها دم به تله نمی دهد!

 سعید مثل ترنم سنت شکنی کرده و زودتر از برادرش ازدواج کرده بود.

اید هم سنت شکنی نکرده و این رسم فقط مربوط به خواهرهاست نه برادرها، ش
چون در بعضی خانواده ها، از جمله خانواده ی خودم، ازدواج خواهر کوچکتر، 
بستگی به ازدواج خواهر بزرگتر دارد. شاید در مورد پسرها، این رسم وجود نداشته 

 باشد.

و به تنهایی زندگی می کند. آخر هفته  وحید آپارتمانی را نزدیک محل کارش، خریده
 را ترجیح می دهد با دوست ها و همکارانش مهمانی برود تا اینکه با ما باشد.

وحید مدیرعامل یک شرکت مهندسی هست. از نظر قد و قیافه چیزی از سعید کم 
 ندارد. وقتی به آپارتمان وحید می رسیم، شهین خانم در را باز می کند.
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وحید را به عهده دارد. بعد از سالم و احوال پرسی، مامان مریم  شهین خانم آشپزی
 خطاب به وحید می گوید:

مادر جون ما زود اومدیم تا دیگه به شهین خانوم زحمت ندی، خودمون یه چیزی  -
 آماده می کردیم.

وحید در حالی که صفحه شطرنجش را می چید تا همراه بابا، بازی کند، یکی از 
 ه گونه هایش را چال می اندازد، می زند:همان لبخندهایی ک

این چه حرفیه مادر من؟ می دونی چند وقته نیومدین اینجا؟ حاال هم که اومدین  -
 می خوایین همه اش تو آشپزخونه باشین؟

ادامه ی تعارفات و قربان صدقه هایشان را نمی شنوم و برای تعویض لباس، از 
 مایی اتاق، همراهی ام کند!سعید می خواهم تا من را به بهانه ی راهن

دوست ندارم در ذهن وحید، زن داداش فضولی باشم که به همه جا سرک می 
 کشد.

به آشپزخانه می روم. در حالی که برگی از کاهو های شسته شده ی داخل آبکش 
 برمی دارم، رو به شهین خانوم می کنم:

 چه خبر؟ -

 قای مهندس.شکر خدا خانوم جون، می گذره. خدا خیر بده به آ -

خیلی هوامون رو داره. از وقتی سامان پسرم، رفته توی شرکتشون اوضاعمون خیلی 
 بهتر شده...

 خیلی دیگه مونده تا دیه رو تسویه کنید؟ -

نه خانوم جون، قربون محبتتون. این جور که هم من، هم سامان درآمد داریم،  -
 انشاهلل تا سه سال دیگه تمومه.

 جونم صحبت می کنم که یه گلریزان بین فامیال راه بندازه.انشاهلل. من با آقا -
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اشک تو چشمای شهین خانوم جمع می شه و آب بینی اش را با گوشه ی روسری 
 اش پاک می کند:

 خدا عوض خیر بهتون بده. -

چقدر این زن تپل و سفید که قد کوتاهی دارد، در نظرم دوست داشتی میاید که بی 
 وش می گیرم:اختیار جلو رفته و در آغ

 غصه نخور شهین خانوم. خدا بخواد به زودی آقا صفدرت آزاد می شه. -

 برای اینکه از این حال و هوا درش بیاورم، اشاره ای به سبد کاهو می کنم:

 ساالد رو من درست می کنم. -

 وای نه خانوم، بفرمایین بشینین، چایی و شیرینی میل کنید. -

 گفتم که بعد چایی برمی گردم.در حالی که به بیرون می رفتم  

 با خنده سرش را تکون می دهد.

 پشت میز شطرنج بابا و وحید خیلی متفکرانه، مشغول بازی بودند و

مامان و سعید روی کاناپه ی جلوی تلویزیون، صحبت می کردند. وقتی مامان من 
 را دید جایی بین خودش و سعید برایم باز کرد.

 تشان را قطع کردم، برای همین ناراحت شدم.احساس کردم که با آمدنم، صحب

 بعد از خوردن چای با گفتن اینکه می روم پیش شهین خانوم، بدون

 اینکه منتظر جواب باشم ترکشان کردم.

در تمام مدتی که مشغول درست کردن ساالد بودم غرق در فکرهایم بودم، اینکه آیا 
ند زودتر پیش زن و بچه هایش با گلریزانی که بابا راه بیاندازد آقا صفدر می توا

 برگردد؟ شهین خانوم یک پسر کوچکتر هم که محصل هست، دارد.

 صدای سعید من را به خودم آورد:

 به به! چه ساالدی. -
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 از تعریفش لبخندی زدم و منتظر شدم تا ادامه ی حرفش را بزند.

 ادامه می دهد:

م که، بیان پیش ما، آخه مامان می گه چند روزی اینجا می مونن، خیلی اصرار کرد -
روزها که وحید می ره شرکت، تنها می مونن. حاال تو هم بهشون بگو شاید حرف 

 تو رو گوش کنن.

 تنها به گفتن باشه اکتفا می کنم.

سر میز شام، مامان موضوع ماندنشان در خانه ی وحید مطرح کرد؛ آرام در گوش 
 مامان پچ زدم:

سر می ره. تشریف بیارید خونه ی ما، آخر  آقا وحید روزها نیستند، حوصلتون -
 هفته هم آقا وحید میان پیش ما.

 مامان لبخند زیبایی زد:

ممنون دخترم. به اندازه کافی مزاحمت شدیم. چند روزی هم اینجا بمونیم، بعدش  -
 می ریم.

 جمله اش هنوز تمام نشده بود که صدای اعتراض پسرهایش بلند شد:

 کجا؟!  -

 تازه اومدین! -

بابا رضا که تازه غذایش را تمام کرده بود، بعد از اینکه با دستمال چربی دور لبش ر 
 پاک کرد، خطاب به پسرانش گفت:

 اگه مایل هستید، چند روزی رو بریم شمال. -

 سعید زود جواب داد:

 آره حتما. -

 وحید نگاهی بهم انداخت و رو به سعید گفت:
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 شاگرداش مونده باشه. شاید زن داداش کار داشته باشه و درس -

توی دلم می گویم چه قدر خوب است که برادرشوهرم حواسش به کارهایی که دارم 
هست. برایم احترام قائل هست. همانقدر هم از بی حواسی شوهرم به خودم دلگیر 

 می شوم.

سعید که انگار یادش افتاده، همسری هم دارد که شریک زندگیش هست، نگاهی 
 بهم می اندازد:

سم، یه چند روزی به شاگردهات مرخصی بده، این جوری دعای خیرشون هم تب -
 پشت سرته.

 و شروع کردن به خندیدن!

 این خنده به نظرم یکی از بی مزه ترین خنده های حرص درآر سعید بود!

من که همیشه عاشق خنده هایش بودم، چه شده که این خنده اش انقدر آزار دهنده 
 است؟!

و مشغول غذا خوردنم شدم. البته بیشتر بازی می کردم. نمی اما، من سکوت کردم 
 خواستم عکس العمل بچگانه ای نشان بدهم. یا مسبب سفر نرفتنشان من باشم.

بعد از کلی کلنجار که در چند ثانیه ی کوتاه توی ذهنم کردم، لیوان آب را سر کشیدم. 
 در حالی که لیوان را روی میز می گذاشتم، گفتم:

برنامه هاتون اکی باشه، منم برنامه ریزی می کنم و برای شاگردم کالس اگه همه  -
 جبرانیش رو می ذارم.

 وحید بعد از شنیدن نظر من:

اتفاقا منم چند روزی مرخصی طلب دارم. فردا کارهای عقب مونده رو انجام بدیم  -
 و پس فردا عازم شیم.
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و خواسته ام را که میلی به  با بغضی که توی گلو داشتم از اینکه نتوانسته بودم نظر 
رفتن این سفر یهویی ندارم؛ بگویم، به زور لبخندی زدم. بشقابم را بر داشتم و به 

 سمت آشپزخونه راه افتادم.

 خوب شد که از جایم بلند شدم وگرنه همانجا سیالب اشک هایم راه می افتاد.

غضم را با توی ماشین سکوت کردم و از بغض سر میز شام، خبری نبود. همه ی ب
خوردن چای فرو داده بودم. سعی کردم که به اعصاب خودم مسلط باشم و در 

مناسب حتما با سعید صحبت کنم. بهش بگویم توقع داشتم نظرم را بپرسد  فرصتی
 و برای من ارزش قائل باشد.

می توانم آن صحنه را تصور کنم؛ سعید با لبخند روی لبش جوابم را می دهد: مگه 
 ؟ اگه سختته نمی ریم.حاال چی شده

با اینکه این حرفها هنوز پیش نیامده، ولی من دارم پیشاپیش حرص می خورم! 
 نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم تا ذهنم را خالی کنم و به این چیزها فکر نکنم.

به بیرون نگاه کردم. هنوز افکار قبلی از ذهنم خارج نشده که با خودم فکر کردم 
د تا از زن ها از زندگی راضی هستند؟ چند تا از شوهرها، توی این شهر بزرگ، چن

 همه جوره حامی زن هایشان هستند؛ طوری که آب در دلشان تکان نخورد؟

از آهی که کشیدم به خودم میایم، و خیلی جدی به افکارم ایست می دهم که بس 
 است، به اندازه ی کافی امشب، تخلیه انرژی روانی شده ام.

 م؛ همزمان با رانندگی، افکارش رو بلند تکرار می کند:متوجه سعید می شو

" فردا صبح یه سر برم مغازه، سفارش های مشتری ها رو انجام بدم و برای بقیه ی 
سفارش ها چند روز تاخیر بزنم، بعدش برم برای معاینه فنی ماشین، بعدش هم 

 خرید"

 رو به من می کند:

 تبسم؟ چی باید بگیرم؟ -
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 ی کنم:بی تفاوت نگاهش م

 هرچی دلت خواست. -

 دستت درد نکنه، این چند روز حسابی خسته شدی، می دونم االنم خوابت میاد. -

 در درونم فریادی بلند می کشم: یعنی بازم نفهمید که من ناراحتم؟!

 نفهمید علت ناراحتیم، طرز رفتارشه؟اینکه حس من رو نمی فهمه؟

 ؟اینکه بدون نظر من، برنامه مسافرت می چینه

 دوباره داشتم از درون حرص می خوردم و غر می زدم.

 ندای درونم به مقابلم می آید:

 تبسم خانوم از کجا بفهمه؟ تو که همه اش لبخند روی لبهات بود! -

تو که عشق شمالی. خوب سعید هم خواسته این جوری آب و هوایی عوض کنی، 
 لیاقتت همینه بشینی کنج خونه، بپوسی!

 رده و می گویم:دهن کجی به ندا ک

پس می خواستی اخم کنم؟ اونم جلو خانواده اش؟ که بگن زن سعید، چقدر اخالق  -
بچگانه و لوس داره. و دلشون به حال پسرشون بسوزه؟ بعدشم، آره عشق شمالم، 

 ولی یه شمال دونفره، عاشقانه.

 م:انگار که توی این زمان نیستم، بادم خالی شده و آرام به ندای درونم می گوی

مثل همه رمان هایی که توی دوران مدرسه ام خوندم. لبخندی روی لبم می آید  -
 و ادامه می دهم:

اینکه توی کلبه ی جنگلی، کنار آتیش شومینه، مرد زندگیم، گیتار به دست و خیره  -
 به من، عاشقانه برام بخونه.

هد و نا امید ندا حالت عق زدن را در می آورد و بعد سری به تاسف برایم تکان می د
 از من، دنبال کارش می رود.
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 پوزخندی به رویای بچگانه ام زدم و آهسته چشم هایم را روی هم گذاشتم.

 توی راه، همه اش در حال چرت زدن بودم و سعید هم می گفت:

 بخواب تا برسیم سرحال باشی و بریم ساحل. -

 من هم از خدا خواسته، با لبخندی روی لب، چرت می زدم.

خوب که یادش بود من عاشق این هستم تا پایم به شمال برسد، به ساحل چقدر 
 رفته و به دریا سالم کنم.

خوبی ویالی پدر سعید نزدیک بودنش به ساحل بود. ولی ویالی بابای خودم سمت 
جنگل بود. قبل از گذاشتن وسایل، سعید به خانواده اش اطالع می دهد که تا ساحل 

. نگاه جدی بابا، در لبخند مهربان مامان و وحید محو می رویم و زود برمی گردیم
شد و ما به سمت ساحل راه افتادیم. اندازه ی بچه ای که ذوق پارک رفتن داشته 
باشد، ذوق داشتم. از خوشحالی زیاد، روی پا بند نبودم. عمیق هوا را می بلعیدم و 

کنارم بود.   مست می شدم از هوای تازه و مرطوب. سعید هم با لبخند روی لبش،
کاش زمان در همین لحظه، کمی توقف می کرد؛ توقع زیادی که نداشتم، همین که 
پر از حس های خوب بودم و سعید هم کنارم بود. توجه اش به من بود و دلیل 
لبخندش من بودم. مرد مغرور من، در این لحظه، شبیه مردهای رمانتیک و عاشق 

 سی که در کنارش، آرامش داشتم.بود. خدا را شکر می کردم برای داشتن ک

 روی شن های ساحل پاهایم را دراز کردم و خیره به دریا شدم.

 دختر و پسری کمی آن طرف تر از ما مشغول بحث بودند؛

 صداهایشان میان امواجی که به ساحل می آمد، کم و زیاد می شد.

 از حرکات دست پسر فهمیدم که چیزی را برای دختر توجیح می کند.

 را برمی گردانم سمت سعید؛ با گوشیش مشغول فرستادن پیام بود. نگاهم

بلند شدم و برای قدم زدن به لب ساحل رفتم. سعید هم دنبالم آمد و آهسته و 
بدون حرف، کنار هم شروع به قدم زدن، کردیم. تمام حس های خوبم، با این فکر 
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ی پرد. ندای که چرا وقتی سعید کنارم هست، گوشی اش را سایلنت نمی کند، م
 درونم با تعجب می گوید:

 خدا شفات بده که انقدر توهم نداشته باشی، تبسم متوقع! -

در حال قدم زدن روی شن و صدف های کنار ساحل، آرام تو افکارم غرق شدم؛ چرا 
زندگیم هیچ هیجانی ندارد؟ االن که اوج جوانی و طراوتمان هست، مثل پیرمرد و 

ی کنیم، پس دوران پیری را چطور می خواهیم بگذرانیم؟ پیرزن ها کنار هم زندگی م
 اصال به پیری می رسیم؟ چرا داریم دچار روزمرگی می شویم؟

پوزخندی می زنم، در شروع زندگی هم همین جور بودیم. سعید آرام هست و اهل 
هیجان نیست. در نتیجه همه ی شور و هیجانم، در آرامشی که سعید داشت، محو 

جاذب قوی، همه ی انرژی من را، به خودش جذب می کرد. سعید می شد. مثل یک 
مثل خاک گلدانی می ماند که لیوان آبی را که من برای سرحالی اش به پایش می 

 ریزم، بدون گذاشتن هیچ ردی، می خورد و حتی کمی خیس نمی شود.

حتما توقع من زیاد هست، وگرنه سعید مشکلی ندارد که بخواهم شکایتش را به 
 ببرم. جایی

باید چشمم را به خوبیهایش باز کنم. خوبیهایی که شاید به چشم من نیاید، چون 
به آنها عادت کرده ام. ولی همین رفتار و اخالق سعید، آرزوی خیلی از زنهایی هست 
که شوهرانی بداخالق دارند. نمونه اش خواهر سهیال، شاگردم که هیچ دل خوشی 

 از زندگی اش ندارد!

را از جیب شلوارش در آورد و از من عکس می انداخت. کلی ژست  سعید گوشی اش
گرفتم و با خنده و شوخی مدل های ژستام را تغییر می دادم و سعید با حوصله 
همراهیم می کرد. بعد از چند تا عکسی که ازم می گیرد من نیز از او عکس گرفتم 

وی عکس ها شروع به و آخرسر هم دو تایی، چند تا سلفی انداختیم. از قیافه های ت
خندیدن کردیم. بعد از اتمام عکس گرفتنمون و خارج شدن از ان جو شاد و صمیمانه 
ای که به مدت چند دقیقه بود، توجهم را به اطراف می دهم. انقدر غرق در عکس 
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گرفتن بودیم که نفهمیدیم امدیم این ورتر. نزدیکتر شدیم به ان دختر و پسر. از این 
 ختر را می توانستم واضح تر ببینم.فاصله قیافه ی د

 دقیق شدم و چشم هایم را ریز کردم. آره میشناختمش، ناهید بود!

 همکالسی دوران مدرسه ام.

با ذوق برای سعید می گویم. میخواهم با حالت دو بروم و بغلش کنم که با سیلی 
که به صورت ناهید می خورد، من از جا پریدم و یک لحظه هنگ کردم. اهورا 

شیمان جلویش ایستاده بود و تا می خواست در آغوشش بگیرد، ناهید با دستش پ
 راه برگشت را نشانش می دهد تا تنهایش بگذارد.

می خواستم پیش ناهید بروم، سعید هم مثل من جا خورده ولی زود به خودش 
 مسلط شده و می گوید:

 فکر کنم االن دوست نداره که تو این حالت ببینیش. -

را قبول داشتم و می خواستم تا رویم را برگردانم که نگاه ناهید چشمانم حرف سعید 
را اسیر خودش کرد. بی هیچ حرفی جلو رفتم و تو آغوشم گرفتمش و اجازه دادم تا 

 خودش را خالی کند.

به سعید اشاره کردم تا برود. و او بدون هیچ حرفی، آهسته به سمت ویال برگشت. 
قط کمی آرام شد، سمت کافه ای که میز هایش لب ساحل بعد از اینکه ناهید کمی، ف

 چیده بود، سفارش کیک و قهوه دادم.

خیلی خوشحالم می بینمت ناهید، چند وقت پیش سراغت رو از مامانت گرفتم،  -
 گفت انقدر سرگرم زندگیت شدی، که زیاد بهشون سر نمی زنی.

ه حرفم بدهد، لبخند محوی روی لب های ناهید نشست، بدون اینکه جوابی ب
 دستش را روی دستم گذاشت :

خیلی دلم برات تنگ شده تبسم. کاش بچه بودیم، صبح ها می اومدم دنبالت و  -
 باهم می رفتیم مدرسه.
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 به رویش خندیدم و گفتم:

ای خانوم زرنگ، تو که اون موقع ها از خدات بود که بزرگ شی و مدرسه تموم  -
 شه و از شرش خالص شی.

 ، ناهید هم به خنده افتاد و همزمان دوتایی گفتیم:از خنده ی من

 یادش به خیر! -

 و شروع کردیم خاطراتی را با ذوق تعریف کردن و خندیدن.

 سفارشمان را میان خنده و ابراز دلتنگی خوردیم.

 به ناهید گفتم که با خانواده ی شوهرم آمده ام. لبخند تلخی زد:

 منم برای مچ گیری شوهرم! -

 ازه ی فنجون روی میز، گرد شد و زمزمه کردم:چشمانم اند

 چی میگی ناهید؟ مچ گیری برای چی؟ به چی شک کردی؟ -

از اینکه بی مقدمه بهم گفت برای چه آمده، شوکه شده بودم و سکته ی کامل را 
 وقتی زدم که ناهید خیره به انگشتای قفل شده اش که روی میز بود، گفت:

 برنز سرتا پا پروتز و عمل! و مچش رو گرفتم. با یه دختر  -

هر کاری کردم نتوانستم گریه ی ناهید را بند بیاورم. همه ی نگاه ها روی ما بود. 
 دستمالی بهش دادم و آرام بلندش کردم و سمت دریا رفتیم.

ناهید تو بغلم زار می زد و من هم پا به پایش گریه می کردم. دریا هم از غم ناهید 
 را با خشم به ساحل می کوبید. خروشان شده بود و امواجش

نمی دانم چند دقیقه گذشت که گریه ناهید تبدیل به هق هق شد. سمت سرویس 
 بهداشتی رفتیم تا آبی به سر و صورتمان بزنیم.

گوشی همراهم نبود، گوشی ناهید را برداشتم و دیدم چقدر تماس بی پاسخ از اهورا 
 داشت. گوشی را سمتش می گیرم:
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 ینکه سایلنت بوده متوجه نشدی.چک کن، مثل ا -

 پوز خندی زد:

یه عمر متوجه نبودم. اتفاقا االن متوجه ام که نمی خوام دیگه صداش رو بشنوم.  -
 و با بغض رویش را برگرداند.

به سعید زنگ زدم و وقتی مطمئن شدم توی ویال هستند، گفتم که همراه ناهید می 
 آیم.

ای برای خانواده اش آماده کند تا دلیل حال با این حرفم خواستم سعید، پیش زمینه 
بد ناهید را بدانند که با شوهرش بحث کرده. بعد از اینکه تماس را قطع کردم؛ ناهید 

 تشکر می کند و می گوید که اصال حال خوشی برای دیدن کسی ندارد:

تبسم من که باهات تعارف ندارم، برای مطمئن شدن از شکی که داشتم، اومدم  -
 هورا. حاال هم اینجا کاری ندارم.دنبال ا

 با صدای تحلیل رفته اش ادامه می دهد:

 فقط می خوام برگردم. -

من نمی ذارم اینجوری بری، تو حالت خوب نیست! قول می دم کسی مزاحمت  -
 نشه...

 میان حرفم می پرد و با صدای ضعیفی می گوید:

 حالم خوب نیست تبسم! -

 و از حال می رود.

 روم. من نیز وا می

اصال تا حاال پیش نیامده که کسی جلوی من حالش بد شود! چه برسد به اینکه غش 
کند. استرس می گیرم و با ترس به اطرافم خیره می شوم که یاد سعید توی فکرم 

 مثل ستاره ای درخشان چشمک می زند، نفسی می گیرم و به او زنگ می زنم.
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ی ریخت زل زده بودم که سعید به قطرات سرمی که توی انژیوکت دست ناهید، م
 ضربه ی آهسته ای به بازویم زد و اشاره کرد تا از اتاق بیرون برویم.

 آرام پیشانی ناهید را بوسیدم و گفتم االن برمی گردم.

سعید به دیوار راهروی بیمارستان تکیه زده و دستانش را توی سینه اش جمع کرده 
 بود. با دیدن من صاف ایستاد:

 رش خبر ندادی؟چرا به شوه -

 سعید، قضیه مثل اینکه بیشتر از یه بحث ساده اس! -

 زن و شوهرن، تبسم لطفا دخالت نکن تو کارشون. -

سعید من هنوز اصل قضیه رو نمی دونم که بخوام دخالت کنم، ناهید جواب اهورا  -
 رو نداد و می خواست مستقیم برگرده بره خونه که فشارش افتاد.

 نداخت:بغض به گلویم چنگ ا

 دیدی دکتر گفت افت فشار عصبی بوده، الهی بمیرم براش. -

 توی ماشین هر سه سکوت کردیم و ناهید بدون مخالفت همراه ما به ویال آمد.

مامان مریم برای استقبال، از پله ها پایین آمد. بعد از بوسیدن ناهید و خوش 
 آمدگویی به داخل ویال راهنمایی کرد و گفت:

 برای گرفتن شام رفتند.بابا و وحید  -

لباس راحتی به ناهید دادم و بعد از خوردن شیر و عسلی که مامان درست کرده 
 بود؛ کمک کردم تا ناهید روی تخت دراز بکشد.

چون دکتر برایش آرامبخش تزریق کرده بود، سریع به خواب رفت. و من غرق نگاه 
اهید تاثیر فوق العاده کردن به ناهید زیبای دوران کودکی ام شدم. چشمای آبی ن

 ای در زیبایی اش داشت.
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به طوری که همیشه ترنم با حسرت می گفت چرا چشمانش رنگی نیست و هر 
لنزی هم بخرد باز زیبایی چشمان ناهید را ندارد. همیشه ناهید را چشم قشنگ صدا 
می کرد. با تکان دادن سرم، از خاطرات شیرین گذشته بیرون آمدم و بعد از اینکه 

می سر و وضعم را مرتب کردم به جان موهایم افتادم که از رطوبت شمال، فر شده ک
 بودند و اختیارشان دست من نبود.

 با نا امیدی با کش، موهایم را محکم بستم و از اتاق بیرون رفتم.

سر میز و البته در سکوت، کته کبابی که عاشقش بودم را می خوردیم ولی به قدری 
 یزی از مزه اش نمی فهمیدم.فکرم مشغول بود که چ

ناهید مانتو پوشیده از اتاق خارج شد. بعد از اینکه زیر لب سالم گفت، سمت در راه 
افتاد. بی اختیار بلند شدم و در حالی که دورتا دور میز به چهره های متعجب بقیه 

 نگاهی انداختم، به سمت ناهید رفتم:

 کجا عزیزم؟!  -

 ک کردین؟باید برم. ماشینم رو کجا پار  -

 ابروهایم از شدت تعجب باال می پرد:

 مگه با ماشینت اومده بودی؟ -

هنوز اثرات آرامبخش تموم نشده و ناهید به زور چشمانش را باز نگه داشته بود. با 
 دستش شقیقه اش را مالش داد:

 نمی دونم، شاید! حتما با ماشین اومدم! -

 شم انداخت:بعد در حالی که زیر گریه زد، خودش را توی آغو

 یادم نمیاد تبسم...یادم نیست. -

با اینکه قد من نسبت به ناهید کوتاه تر هست، سعی کردم روی پنجه ی پا بایستم. 
آرام کمرش را نوازش کردم و با راهنمایی مامان به آشپزخونه رفتیم و پشت میز 

 نشستیم.
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 مامان شربت زعفران را تند و تند هم زد و به دست ناهید داد:

 منون میل ندارم.م -

 میل ندارم چیه؟ بخور مادر رنگ به روت نمونده، بخور دخترم. -

و ناهید مطیعانه چند قلوپی خورد و لیوان را به من که باالی سرش ایستاده بودم، 
داد. از روی میز، دستمالی برداشت و بعد از پاک کردن اشک هایش، آب بینی اش 

 را پاک کرد.

 ماکروفر گرم کرد و روی میز گذاشت. مامان غذای ناهید رو داخل

 ناهید ملتمسانه نگاهم کرد:

 نمی تونم بخورم. -

مامان مریم بدون هیچ حرفی، صندلی کنار ناهید را عقب کشید و روی آن نشست. 
 با چنگال تکه ای کباب به دهان ناهید گذاشت:

 اگه نمی تونی، چندتا تکه اش رو خالی بخور. -

م بود؛ وگرنه من حریف ناهید نمی شدم، و دور از جانش خدا را شکر که مامان مری
مدتی که پیش من بود اگر از غصه ی اهورا چیزی نمی شد، حتما از ضعف بدنی 

 خودش و ناشی بودن من در پرستاری تلف می شد!

بعد از اینکه مامان از خوردن ناهید مطمئن شد، خیلی ماهرانه آشپزخانه را به بهانه 
 بعد از دقایقی، برای قدم زدن به ساحل رفتند. بردن چای ترک کرد و

 من ماندم و دوست دوران بچگی ام که جلوی چشمانم داشت از غصه آب می شد.

به خودش می پیچید، حالش اصال خوب نبود، نمی توانست یک جا بنشیند؛ بلند 
می شد و راه می رفت و گریه می کرد، با خودش حرف می زد. وقتی که ساکت بود 

 عمیقی می کشید که اشک را به چشم های من می آورد. چنان آه
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بیشتر از این نتوانستم این حال بدش را تاب بیارم، اشک هایم را با پشت دست 
پاک کردم. رفتم و تو بغلم گرفتمش؛ خواستم بهش دلداری بدهم. حاال که او ساکت 

 شده بود، من زیر گریه زدم!

دلداری دادنت"، حواله ام کرد. دوباره ندای درونم یک "خاک تو سرت تبسم با این 
 مشغول آرام کردن گریه ی ناهید شدم.

نمی دانستم چه باید بگویم؟ چکار کنم؟ چه جور آرامش کنم تا حالش خوب شود. 
 ذهنم اصال کار نمی کرد.

این همه نشسته بودم پای برنامه های مشاوره و با دقت گوش می کردم، که االن 
 دچار فراموشی شوم؟

 که گذشت ناهید خودش به حرف آمد:کمی  

 آخه چرا؟ مگه من چی کم گذاشتم براش؟ -

 در حالی که اشک هایش را پاک می کردم، گفتم:

 تو مطمئنی که سوتفاهم نبوده؟ -

 دماغش را باال کشید:

خیلی وقته شک کرده بودم بهش، زیر نظرش داشتم تا امروز... تا امروز صبح که  -
 ازم تبریزه. به مقصد فرودگاه خونه رو ترک کرد.گفت برای بستن قرارداد ع

توی دلم باخودم گفتم شاید شکم الکیه و بی جهت انقدر حساسم، ولی یه چیزی از 
 درون، مثل خوره من رو می خورد.

 برای اینکه از شک در بیام تصمیم گرفتم تا فرودگاه دنبالش برم.

دیدم ماشین آژانس ایستاد وسط راه از شکی که به عشقم داشتم، پشیمون بودم؛ که 
و اهورا ازش پیاده شد. به سمت یه ماشین مسی رنگ شاسی بلند که اسمش رو 

 بلد نیستم، رفت.
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دوباره به خودم نهیب زدم شاید از همکاراشه و قراره باهم برن فرودگاه؛ که دیدم 
د در سمت راننده باز شد و یه دختر الغر قد بلند با عینک دودی ازش پیاده شد و بع

 از بوسیدن اهورا رفت سمت شاگرد و اهورا هم جای راننده نشست.

 با غمگین ترین صدایی که تا امروز شنیده بودم، ادامه داد:

 می فهمی تبسم، اون خیلی راحت، اهورا رو بوسید! -

از تصور اینکه من هم دختری را در حال بوسیدن سعید ببینم، تنم مور مور شد. بغض 
م می کرد. خدایا چقدر سخت است جای بنده هایت بودن. توی گلوم داشت خفه ا

چقدر بد است که زنی به شوهرش شک کند و با چشم های خودش، ببیند که 
شوهرش، پذیرای بوسه از غریبه شده. زنی که عاشقانه شوهرش را می پرستیده با 

 این صحنه روبرو شود.

عاشق پیشه نیست،  سرم داشت منفجر می شد. من همیشه از اینکه سعید مثل بقیه
 شاکی بودم.

یکی از این بقیه ها، همین اهورا بود. زمین و زمان را برای داشتن ناهید به هم 
دوخت. چقدر وصف عاشقی کردنشان بین دوست و فامیل و آشنا پیچیده بود و 

 حاال...

 خدایا خودت کمک کن.

 ناهید ادامه داد:

دیم و وقتی رفتم زنگ در رو زدم، دنبالشون اومدم، که سر از ویالی شمال در اور  -
 قیافه اش دیدنی بود.

می خواست مانع ورودم به ویال بشه. می گفت زشته همه همکاراش مرد هستن و 
 برای چی پاشدم راه افتادم دنبالش؟

 ناهید به چشمانم نگاه کرد و گفت:

 یعنی اون موقع من رو، چی فرض کرده بود؟ آه، خدایا چقدر من ساده بودم! -
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ید چشمان خوش رنگش را ازم گرفت و خیره به رو برو در حالی که چهره اش ناه
 گرفته بود، برایم تعریف کرد:

تو یک آن، جنون گرفتم. نمی دونم چی جوری و با کدوم زور پسش زدم و داخل  -
شدم. خوب که همه جا رو گشتم، دختره رو با یه لباس کوتاه در حالی که تو تراس 

 شده بود پیدا کردم. پشت اتاق خواب، قایم

کرده بود. حالم داشت از این   نامردیهمه چیز مثل روز روشن بود، شوهرم به من 
 زندگی بهم می خورد، از سادگیم، از اعتمادم.

از اینکه اگه دنبالش نیومده بودم و با تصور اینکه اهورا رفته سفر کاری، هیچ وقت 
انقدر دیر فهمیدم دور و  خریت خودم رو نمی فهمیدم. خاک تو سر من احمق! که

 برم چه خبره.

 محکم با دست، روی سرش کوبید و زیر گریه زد. میان هق هق اش گفت:

 تبسم، من با گوش خودم، صدای خرد شدن قلبم رو شنیدم. -

از ویال اومدم بیرون و اهورا دنبالم داشت توجیه می کرد. بدون اینکه بخوام، یه ریز 
زی نمی شنیدم، فقط قیافه ی اون دختر جلوی داشت حرف می زد و من اصال چی

چشمم بود، چند دقیقه ای که گذشت و اهورا فکر می کرد، سکوت من به معنی خر 
شدن دوباره ی منه، هرچی از دهنم دراومد بارشون کردم که عصبی شد که چرا 

 بهش شک دارم! و زد توی گوشم.

اشت و سرش را کج دستش را، روی گونه اش، همانجا که سیلی خورده بود، گذ
 کرد. از بس گریه کرده بود، صدایش خش دار شده بود.

چقدر از این زمانه دلم گرفت. ناهید قشنگ من، که در بچگی همه حسرت زیبایی 
و زندگی اش را می خوردند، وقتی هم که ازدواج کرد همه حسرت عاشقی کردنشان 

 را خوردند. حاال این گونه با احساس و غرورش بازی شده.

من که از بیرون ماجرا، به حرف های ناهید گوش کردم، داشتم دیوانه می شدم، 
 چه برسد به ناهید حساسم، که خودش وسط ماجرا بوده.
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دلم می سوخت، نه فقط برای ناهید... برای همه ی زن هایی که صادقانه 
احساسشان را تقدیم می کنند و به جایش از طرف مقابل، دو رویی می گیرند. انگار 
هر چه خوب تر باشی، زمانه از اینکه به بدترین صورت، زمینت بزند راضی تر می 

 شود. شاکی بودم از همه ی مردهای بی صفت و بی چشم رو!

 ادامه داد:

االن نمی دونم چکار کنم؟ کار درست چیه؟ به خانواده ام چی بگم؟ به خانواده ی  -
 خودشم بگم؟ چی جوری بگم؟

 ت سر هم ردیف می کرد و با خودش حرف می زد.همینجور سوال هایش را پش

 گل گاو زبانی که دم کرده بودم را به دستش دادم:

 فردا صبح می ریم خونه. -

قرار بر این شد تا من، سعید و ناهید برگردیم و مامان و بابا به اتفاق وحید چند روز 
 دیگر بمانند.

قبول نکرد. وقتی فهمید خیلی به سعید اصرار کردم تا مسافرتش را خراب نکند ولی 
کرده، سخت توی فکر فرو رفت و بعدش شروع کرد به بد و بیراه   نامردیاهورا 

گفتن، حتی می خواست همراه وحید برود و فک اهورا را پایین بیاورد. این روی 
سعید را تا به امروز ندیده بودم، با اینکه مخالف رفتارهای غارنشینی و خشونت 

 ه اهورا رو بزنن کمی، فقط کمی، دلم خنک می شد.بودم، ولی از تصور اینک

ولی خب ما چکاره بودیم، وقتی خود ناهید نمی خواست. می گفت که دیگر نمی 
 خواهد به این ماجرا فکر کند.

توی ماشین ناهید سرش را به شیشه تکیه داده بود و چشمانش بسته بود ولی 
 چکید. قطرات اشک، از بین پلک های بسته اش روی گونه اش می

 فکرم به دوران مدرسه و شیطنت های ناهید رفت. چقدر این دختر شاد بود و االن...
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نمی توانستم برای لحظه ای خودم را جای ناهید بگذارم. خیلی سخت بود تصور 
 کند.  نامردیاینکه عشقت بهت 

از توی آینه به ناهید خیره شدم. با اینکه خیلی گریه کرده و چشم ها و صورتش 
 و هیچ آرایشی روی صورتش نبود، باز هم خیلی زیبا و جذاب بود. پف داشت

 اخالقش را می دانم، یعنی با او بزرگ شده بودم. ناهید یک فرشته ی مهربان هست.

نگاهم را از ناهید گرفتم و آفتاب گیر را پایین دادم. از توی آینه اش به صورت خودم 
 زل زدم.

م مثل ناهید خیره کننده نیست. مثل ترنم من یک دختر کامال معمولی ام. زیبایی ا
 هم عرضه ندارم به مدد لوازم آرایشی، کمی چهره ام را زیباتر کنم.

ساده بودم و سادگی ام را دوست داشتم. اخالقم نیز باید اعتراف کنم، فوق العاده 
 بچگونه است.

ه ام یهو... دلم هری می ریزد پایین. سعید واقعا من را دوست دارد؟ منی که قیاف
 معمولی و اخالقم گاهی اوقات تند است؟

از گوشه ی چشم نگاهی بهش می اندازم، مشغول رانندگیش بود، ولی سنگینی 
 نگاهم را حس کرد:

 چی شده؟ -

 توی دلم از اینکه حواسش بهم بود، ذوق کردم. لبخندی زدم:

 یه جای خوب نگه دار صبحونه بخوریم. -

 انی هایش حل می شوم.با لبخند میگوید حله و من در مهرب

اصال دوست نداشتم با دیدن بدبختی کسی، قدر خوشبختیم را بدانم. با این حال 
 شاید این اتفاق باعث شد که من انقدر ناشکری نکنم.

 روی تخت لب رودخانه نشستیم و مشغول خوردن چای بودیم.
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 ناهید پاهایش را بغل کرده و به رودخونه ی پر از تالطم زل زده بود.

 ید بهم اشاره می کند که همین اطراف قدم می زند.سع

ترجیح دادم سکوت کنم تا اشک ناهید را دوباره جاری کنم. از خواب رفتن پاهایم 
متوجه گذر زمان می شوم. آرام پاهایم را دراز کرده و با دست ماساژش می دهم. 

د از تحویل نگاهم را از روی پاهایم باال آوردم که سعید را گوشی به دست دیدم. بع
گرفتن گوشی، ترنم با صدای جیغش گفت که چرا جواب گوشی خودم را ندادم. 
تازه یادم افتاد که شارژش تمام شده بود. به ناهید که خیره به رودخانه بود، نگاه 

 کردم و صدایم را پایین آوردم:

 چه خبر دیگه، مامان اینا خوبن؟ -

 ی خوان برن خرید سیسمونی.همه خوبیم، کی برمی گردی؟ مهران و گلرخ م -

 به سالمتی، مبارکه. -

 زنگ زدم ببینم کی می رسی تهران؟ که با بچه ها هماهنگ کنیم. -

 وای ترنم! االن خرید عروسی هم این همه آدم راه نمی افتند، حاال ما بریم چکار؟ -

 وااا چه بد اخالقی تو! نمی شه دو کلوم باهات حرف زد. -

موقع دلخوری لبانش غنچه می شد، لبخندی روی صورتم امد از تصور قیافه اش، که 
 و آرام گفتم که خبرش را می دهم.

سعید از بیرون غذا گرفت و ما را مقابل خانه ی ناهید پیاده کرد و رفت. چقدر از او 
 ممنون بودم که درک می کرد و بدون آنکه من چیزی بگویم، تنهایمان گذاشت.

ص ها، یک قرص آرامبخش به همراه لیوانی آب به رفتم سر یخچال و از جعبه ی قر 
 ناهید دادم. غذا را توی ظرف کشیدم و پشت میز نشاندمش.

بعد از راهی کردن ناهید توی اتاق خواب، یک بار دیگر عمارت قشنگش را از نظر 
 گذراندم.
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خانه ی بزرگ و شیک پر از وسایل لوکس و تجمالتی. به یکی از اتاق های مهمان 
 دم را روی تخت انداختم و نفهمیدم کی خوابم برد.رفتم و خو

از گردن درد بیدار شدم و بالشت زیر سرم را با حرص کنار انداختم. لعنتی، این 
بالشت بود یا پشتی؟ گردنم شکست. در حالی که گردنم را با دست گرفته بودم، از 

 جایم بلند شدم.

ید را که روی مبل نشسته کمی که خواب از سرم پرید، لوستر را روشن کردم و ناه
 بود، دیدم. از دستمالی که در دست داشت فهمیدم باز هم گریه کرده ...

آهی کشیدم و بدون حرف کنارش نشستم. سرش را روی شانه ام گذاشت و با 
 صدایی که از گریه ی زیاد گرفته بود، گفت:

 عاشقشم، من ... من... من نمی تونم تحمل کنم. -

 و زیر گریه زد.

یادم افتاد که قرار بود گوشی ام را بزنم توی شارژ. حتما تا االن سعید کلی زنگ یهو 
 زده و نگران شده.

 ناهید اشک می ریخت، انگار که این باران بهاری، قصد بند آمدن نداشت.

دلهره از بی خبری سعید و نگرانی از حال خراب ناهید باعث شد تا حالت تهوع به 
 سراغم بیاید.

هم به همه ی حس های بدم اضافه شد. توی این فکر بودم چکار احساس دلشوره 
 کنم که صدای ناهید رشته افکارم را پاره کرد:

 اهورا اینجا بوده. -

 آنقدر جا خوردم که حال خرابم یادم رفت:

 تو دیدیش؟ چی گفت؟ با چه رویی اومده؟ -

 آهسته پلک زد و از گوشه ی چشم نگاهی بهم انداخت و ادامه داد:
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دیدمش، از چمدونش که تو اتاق بود فهمیدم. نمی دونم؛ شاید اون شب که من، ن -
 تو ویالتون بودم برگشته و دیده نیستم. حتما داره دنبالم می گرده.

 ابروهایم را در هم کشیدم:

 از کجا انقدر مطمئنی؟ -

 آه بلندی کشید:

ه می دونه من به خاطر پدرم، به دلیل اینکه خیلی ازش حساب می بره، و هم اینک -
نمی خوام بابا اینا رو نگران کنم. پس با این حال خرابم پیش خانواده ام نمی رم. 

 آخه استرس و ناراحتی برای بابا مثل سم می مونه.

 لبخند تلخی زد و ادامه داد:

اهورا من رو مثل کف دستش بلده. من هیچ چیز ناشناخته و کشف نشده ای  -
 من رو می دونه.براش ندارم. همیشه حرکت بعدی 

 از روی مبل بلند شد و به سمت آشپزخانه راه افتاد.

سعی کرد صدایش را شاد نشان دهد، بعد از اینکه دماغش را باال کشید با خنده 
 گفت:

 تو رو خدا نگاه کن، بعد چند وقت اومدی، اینجوری دارم ازت پذیرایی می کنم. -

خوشحال شدم. به آشپزخانه رفتم خندید و برای لحظه ای از اینکه حالش بهترشده، 
و دیدم بی هدف در همه کابینت ها را باز کرده و بدون آنکه نگاه به درونشان 

 بیندازد، دوباره در را می بندد. نگرانش شدم و آرام پرسیدم:

 دنبال چی می گردی؟ -

 دور خودش چرخی زد و در حالی که انگشتش را به دندان گرفته بود، گفت:

 چای بذارم، دنبال کتری دیگه. اومم خب باید -



                 
 

 

 فاطمه نیساری| توقع دل  رمان

 

 

 

 

    www.1roman.ir   برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

55 

 

چشمانم از اشک پر شد. سعی کردم پلک نزنم تا اشک ها سر ریز نشوند. همان جور 
که چشمانم را گشاد کرده بودم تا مانع از اشک ریختن شوم، به طرف اجاق گاز راه 

 افتادم و کتری را برداشتم.

دادم و به ناهید  بعد از خوردن چای، صدای چرخش کلید آمد. آرام نفس را بیرون
خیره شدم. سریع با دست موهایش را مرتب کرد و این یعنی هنوز هم برایش مهم 

 است تا در نظر اهورا زیبا باشد!

اهورا وارد شد و من، کیفم را برداشتم. بعد از پوشیدن مانتو، بوسه ای نرم روی 
ب، سالمی گونه های گرم ناهید زدم و بدون اینکه نگاهی به اهورا بیندازم زیر ل

 دادم و رفتم.

  

 مشغول کرم زدن به دست هایم بودم که از توی آینه به سعید نگاه انداختم:

دیگه نفهمیدم چی شد. ولی خب ناهید به خاطر خانواده اش فعال موضوع رو  -
 علنی نمی کنه.

 سعید که مشخص بود، حسابی توی فکر رفته، با تکان دادن سرش گفت:

 انواده اش رو در جریان می ذاشت.به نظرم ناهید باید خ -

 نمی دونم واال، موندم تو کار ناهید. برق چشماش از دیدن دوباره ی اهورا... -

 سرم را تکان دادم تا افکارم را بیرون بریزم.

 نه امکان ندارد بتواند ببخشدش.

 روز بعد، مهران و گلرخ به همراه مامان و ترنم به دنبالم آمدند تا برای خرید برویم.

 وروجکات کجان؟ -

ترنم آینه اش را بست و داخل کیف دستی اش گذاشت. بعد از اینکه لب هایش را 
 بهم می مالید تا رژش پخش شود، گفت:
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 خونه ی عمه شراره شون گذاشتم. -

 گلرخ کمی به عقب مایل شد:

 ببخشید شما رو هم تو زحمت انداختیم، به مهران گفتم که مزاحمتون نشیم. -

عاشقانه ای به گلرخ انداخت و بعد از لبخند زیبایی که تحویلش داد،  مهران نگاه
 دوباره خیره به جلو، مشغول رانندگی شد.

 مامان در جواب عروسش گفت:

 این چه حرفیه دخترم؟ وظیفه است. -

 مهران مقابل پاساژی ایستاد و ما پیاده شدیم و او رفت تا ماشین را پارک کند.

 دستم را به دنبال خودش کشید و به آن سمت برد:ترنم با دیدن طالفروشی، 

 دستم کنده شد ترنم، آروم تر! خوبه برای بچه ی گلرخ اومدیما، یهو چت می شه؟ -

وای چه بد اخالقی تو! بیچاره سعید چی می کشه از دستت. خب چی می شه یه  -
 نگاه بندازیم تا مهران بیاد؟

دند و راه افتادیم سمت طال فروشی مامان و گلرخ که پشت سرمان بودند به ما رسی
و چون آیه نازل شده بود که ترنم هرجا توقف می کرد باید خریدی داشته باشد، 

 دستبند خوشگلی خرید.

ترنم جلوتر از همه راه افتاده بود و به مغازه ها سرک می کشید و مانع ورود ما به 
 بعضی مغازه ها می شد.

 .اینجا اصال برند نداره، بریم جلوتر -

و بدون هیچ اعتراضی دنبالش بودیم. باالخره جلوی مغازه ای ایستاد و رضایت داد 
 و وارد شدیم.

 مهران با لبخند به گلرخ نگاه کرد و نظرش را می خواست.

 من و مامان هم به حرفهای ترنم گوش می دادیم:
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 اینا مدلشون خیلی شیکه، عالیه! پانیذ از این برند داشت راضی بود. -

یل به سلیقه ترنم گرفته شد و گلرخ فقط با لبخند تایید کرد و گفت به همه وسا
سلیقه ترنم ایمان دارد. ترنم هم قری به گردنش داد و بعد از چشمکی که به گلرخ 

 زد با دست برایش ب*و*س فرستاد و خطاب به من گفت:

 کاش بعضیا یاد بگیرن.  -

ض شد. بعد از اینکه مهران چقدر خوب بود که بیرون آمدم و حال و هوایم کمی عو
 اقالم انتخابی را سفارش داد همگی سمت خونه ی من راه افتادیم.

گلرخ را فرستادم توی اتاق تا استراحت کند و بقیه روی کاناپه جلوی تلویزیون 
 نشستند.

قهوه ساز را به برق زدم و قهوه ریختم و با کیک شکالتی که از یخچال بیرون آورده 
 شتم و رفتم تا لباس هایم را عوض کنم.بودم روی میز گذا

به سعید زنگ زدم تا ناهار را از بیرون بگیرد. و با خیال راحت کنار ترنم و مامان که 
 در اتاق دراز کشیده بودند، ولو شدم.

 ترنم در حالی که با گوشی در دستش مشغول چت بود، شروع کرد:

 ان هستی!پاشو ناهار درست کن، چه اومده استراحت. مثال میزب -

 آرام ضربه ای به بازویش زدم:

 هوس کردم خواهر جونم غذا بپزه. -

 اوووه، حتمااا. -

به مامان که بلند شده بود تا به آشپزخانه برود، گفتم که سعید از بیرون غذا می 
 گیرد:

 تبسم؟ وقت داشتیم که، خودمون یه چیزی آماده می کردیم. -

 ترنم هم سرجایش نشست و رو به من گفت:
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 خیلی بی فکری تبسم! -

من و مامان در حالی که ابروهایمان را باال داده بودیم، متعجب به چهره جدی ترنم، 
 خیره شدیم و منتظر ادامه حرفش بودیم.

ترنم خیلی جدی، بعد از چک کردن گوشی، آن را کنارش گذاشت و مقابلمون ایستاد 
 و توی چشم هایم زل زد:

 داریم؟ خب نباید می پرسیدی چی میل -

و خیلی سریع از دستم فرار کرد و من هم با خنده دنبالش راه افتادم. و مامان هم 
 هیس کنان گفت:

 آروم تر. گلرخ یه وقت نترسه. -

چند روز بعد ناهید زنگ زد و وقتی فهمید تازه شاگردم رفته، گفت که به دیدنم می 
 آید.

و شالش را در آورد، کنارم  وقتی وارد شد توی آغوشم کشیدمش و بعد از اینکه پانچ
 روی مبل نشست.

می خواستم بلند شوم تا به آشپزخانه بروم که دستم را گرفت و کنار خودش نشاند. 
 با لحنی که نمی توانستم حالش را بفهمم گفت:

 از اهورا نمی پرسی؟ -

 بدون اینکه هیچ فکری برای پاسخ دادن بکنم، سریع جواب دادم:

 .نمی خوام ناراحتت کنم -

 برای تو نگم، به کی بگم؟ دارم می ترکم تبسم. اگه باهات حرف نزنم، دق می کنم. -

 دستانش را گرفتم و کشاندمش توی بغلم:

بگو قربونت برم، بگو عزیز دلم، بگو دردت به جونم. تنها کاری که ازم بر میاد اینه  -
 که به حرفات گوش بدم.
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 بعد از اینکه آهی کشید شروع به تعریف کرد:

اهورا اون روز خیلی قسمم داد، گفت که پشیمونه. گفت انقدر از عشق بینمون  -
به من  نامردیمطمئن بوده که اصال فکر نمی کرده نزدیک شدن به یه زن دیگه، 

باشه. از قصدش برای کمک به اون زن و بعدش هم نزدیکتر و صمیمی تر شدنشون 
 گفت.

 اهورا اینجور برام تعریف کرد:

ار بودم این خانم میاد، اول فکر کردم از ارباب رجوعاس که اشتباهی روزی که سرک -
به اتاقم اومده. بدون اینکه بخوام بهش توجهی کنم گوشی رو برداشتم و از منشی 

 خواستم تا خانم رو راهنمایی کنه.

تو فاصله ای که منشی بیاد، زن بهم گفت با خودم کار داره و ازم خواهش کرد تا 
م. کارهای زیادی داشتم و عصبی از این حرکتش، منشی که به حرفاش گوش بد

 وارد اتاق شده بود رو مرخص کردم و به زن گفتم تا زودتر کارش رو بگه.

نگاهی بهش انداختم؛ از این زنهای کامال مد روز بود. تیپش برند بود و چشمای 
ی سیاهش و صورتی که زیادی برنز کرده بود بیشتر توی چشم بود. خودش رو یاس

معرفی کرد و گفت که دنبال کاره. چون تیپش مثل مدال بود بهش گفتم که ما اینجا 
تبلیغات نداریم و دنبال مدل نیستیم. این حرف توی ذهنم گذشته بود ولی به زبونم 
اومد و یاسی شنید و خنده ای شیرین کرد. شیرینی این خنده، زن رو برام جالب 

 کرد.

 رفت و ادامه داد:ناهید دستم رو تو دستای سردش گ

انقدر اهورا از من تعریف می کرد که همیشه فکر می کردم هیچ کس دیگه نمی  -
 تونه به نظرش بیاد. من فکر می کردم اولین و اخرین زن زندگیشم.

 تلخ ترین پوزخندش را زد و ادامه داد؛ اهورا برام گفت:

هش کار دادم و هیچ وقت نفهمیدم یاسی برای چی اومد به شرکت ما و من چرا ب -
 اجازه دادم زندگیش رو برام بگه.
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 به اینجای حرفهای اهورا که رسید نگاهی بهم انداخت:

منم خب عاشقشم، اگه کوتاه نمی اومدم چکار می کردم؟ اگه آبروداری نمی کردم  -
 و به خانواده ام می گفتم، قلب مریض بابا طاقت نمی آورد.

زل زدم. دست های سردش، اشک های  تو دریای چشم هاش که بارانی شده بود،
 حلقه زده توی چشم هاش و لرزش صداش، و آشفتگی حرکاتش نگرانم کرد.

 خیلی آرام گفتم:

آخه ناهید خوشگلم، تو اینجور که خودتو از بین می بری. اگه عاشقشی پس کال  -
این قضیه رو فراموش کن. می تونین یه شروع دوباره داشته باشین. بدون اینکه به 

ذشته و اشتباهی که کرده فکر کنی، می دونم خیلی سخته که بخوام خودم رو گ
جای تو بزارم و به جات حرف بزنم. می دونم این بزرگترین و حساس ترین تصمیم 

 زندگیته.

آرام پلک های خوشگلش را روی هم گذاشت. حتما هزاربار این حرفها و شعارهای 
 عمل کردن کجا؟من را به خودش گفته بود ولی خب حرف کجا؟ 

 با بغضی که پشت تک تک کلماتش پنهان کرده بود، ادامه داد:

تبسم! خیلی سخته. تکلیفم با دلم معلوم نیست. اهورا رو، در عین داشتنش، ندارم.  -
 مثل یه مسکن که اثرش تموم می شه، موقت خوبم تا وقتی که یادم نیاد.

 نگاهش را از من گرفت:اشکی از چشم هایش می چکد، بدون اینکه پاکش کند، 

درد داره وقتی کنارشم و عاشقشم و لحظات خوبی داریم، اما گذشته مثل یه سایه  -
ی ابری سرد، نمی ذاره منی که محتاج آفتابم، از گرمای خورشید لذت ببرم. مثل اثر 
اون مسکنی که می ره، عمر منم با عذاب دردی که موقت ساکت می شه، داره می 

و برای بخشیده شدنش می بینم و شادم از لحظاتی که داریم، ره. تالش اهورا ر 
ولی... ولی ناخوداگاه و بدون اینکه بخوام، یاد اون روز کذایی می افتم. و همه چیز 

 توی وجودم ویرون میشه.

 دستش را روی قلبش گذاشت:
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این لعنتی، تیکه تیکه شده، اهورا با کاراش می خواد این قلب هزار پاره رو بهم  -
سبونه. ولی به نظرت این قلب شکسته ی چسب کاری شده، می تونه مثل قبل بچ

 بتپه؟!

می دانستم چقدر براش سخت است، از خدا خواستم که هیچ زنی جای ناهیدم 
 نباشد، غرور و اعتماد و عشقش خرد نشود.

ناهید به من گفت که هنوز تکلیفش با دل شکسته اش مشخص نیست. از اهورا 
می رود و سرساعت میاید و در خانه، دیگر سراغ گوشی و... گفت که سر ساعت 

نمی رود. از هدایای رنگ و وارنگی که اهورا به خاطر جبران به پایش ریخته بود، 
گفت. از حسرتی که در چشم دخترهای فامیلش بود، که فکر می کنند ناهید 

 خوشبخت است و چیزی در زندگی اش کم ندارد.

 ناهید آرام خندید:

 خوای یه چای بهم بدی؟نمی  -

بلند شدم و دست این دوست مهربان را که خودش از درون خرده بود ولی ظاهرش 
 را به خاطر دل بقیه حفظ می کرد، گرفتم و به سمت آشپزخانه رفتیم.

بعد از خوردن چای و شیرینی، صحبت هایمان گل کرد و از قدیم و از شیطنت های 
بازی" اما و ای کاش و اگر" شدیم. که ای مدرسه و درس خواندن گفتیم و درگیر 

کاش زمان به گذشته بر می گشت و عاقالنه تر، تصمیم های مهم زندگی را می 
 گرفتیم.

بعد از کمی حسرت خوردن، به خود آمدیم که شب شده بود. ناهید با عجله به 
 سمت منزلش راه افتاد.

درش را گذاشت،  مامان با دستپاچگی همیشگی اش سراغ قابلمه رفت و نا امید
 شعله ی گاز را کمی زیاد کرد:

نه خیر! این حاال حاالها دم نمی کشه، دلم خوشه دو تا دختر دارم که غذا رو  -
 آماده می کنن تا ما از پارک بیاییم.
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به سمت ظرف شویی رفت و حرصش را سر آبکش خالی کرد، با کوباندنش روی 
 سینک!

از دیر آماده شدن غذا نبود. وقتی این نگران نگاهش کردم؛ همه ی حرص مامان، 
گونه به جان سینک می افتاد و به من و ترنم غر می زد، یعنی اوضاع جالبی را در 

 پیش نخواهیم داشت.

سعی کردم فکر مامان را بخوانم که نگاهم به ترنم افتاد. بی خیال با ژله بستنی که 
 من تزیین کرده بودم، مشغول سلفی گرفتن بود!

 م به کارهای ترنم بخندم یا نگران مامان باشم. آبکش را از مامان گرفتم:نمی دانست

 من ظرفا رو می شورم، برو یکم استراحت کن. -

 آبکش را از دستم کشید:

 الزم نکرده، برو چایی بریز... -

هنوز حرفش تمام نشده بود که شیر آب را بست و روی صندلی نشست. با دستانش 
 سرش را گرفت.

 و طرف مامان ایستادیم. مامان با خودش زمزمه کرد:من و ترنم د

 چطور به باباتون بگم، امیر! کی باورش می شه جوون مردم... بیچاره پریناز... -

 یهو زیر گریه زد.

از میان حرف های بی سر و ته مامان، با شنیدن اسم شوهر عمه ام، آب دهانم را 
 ان دوختم و پرسیدم:قورت دادم. نگاهم را از صورت متعجب ترنم، به مام

 _ چی شده مامان؟

هق هق مامان شدت گرفت. در حالی که نگاهش به در آشپزخانه بود، دستانش را 
 بهم مالید و آهسته لب زد:
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_ بیرون که بودم خانجون زنگ زد بهم، موندم چطور به پرویز بگم. داماد کوچیکشون 
 مرده!

 ش گرفت.ترنم جیغ خفه ای کشید و سریع دستاش را جلوی دهان

 _ امیر؟ چیزیش نبود که؟ آخه چرا؟ چطور؟

 _ کشتنش.

 ترنم نتوانست سرپا بماند، همانجا روی زمین نشست.

 هاج و واج، با دهانی باز به مامان زل زدم.

بعد از چند روز، اجازه کفن و دفن داده شد. پیر و جوان همه اشک می ریختند و 
را می شنید این جمله را بر زبان می ناله می کردند. بدون استثنا هر کس این خبر 

 آورد:

کدوم آدم بی رحمی تونسته، این مرد بی آزار رو به فجیع ترین شکل ممکن، به   -
 قتل برسونه؟

 باور مرگ امیر خیلی سخت و دردناک بود.

 دردناک تر از مرگ امیر، فاش شدن نام قاتلش بود.

 رژه رفت.تمام این چند روز مثل فیلم سینمایی از جلوی چشمانم 

  

 " چند روز قبل "

  

بین راه عمو زنگ زد و گفت مستقیم به خانه ی خانجون برویم چون همه آنجا 
 جمع هستند. از اینکه چرا مراسم خانه ی عمه برگزار نمی شد، متعجب شدیم.

وقتی رسیدیم؛ خانجون خودش را بغل بابا انداخت و شروع کرد به گریه و زاری 
 کردن:
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 ویز، بیچاره شدیم. خدا خودش کمک کنه.بدبخت شدیم پر  -

 بابا در حالی که آرام پشت خانجون را نوازش می کرد، گفت: 

مادر من، هیس! گریه نکن، تو همیشه الگوی مقاومت بودی، اینجوری  آروم باش -
 به پری دلداری می دی؟

خانجون خودش را عقب کشید و به عمو هرمز خیره شد، انگار که می خواست 
 ند. بابا، با تعجب به اطراف نگاه کرد:حرفی بز 

 پری کجاست؟ حتما خیلی بی تابی می کنه، جونش بسته بود به جون امیر. -

 هنوز حرف بابا تمام نشده بود که عمه پریسا زیر گریه زد.

نگرانی حس مشترک همه ی ما بود. عمو خطاب به زنش گفت تا سینی شربت را 
 دایتش کرد تا روی مبل بنشیند.دور بگرداند. عمو سمت بابا رفت و ه

 خانجون رو به عمو هرمز کرد و از او خواست تا ماجرا را برای ما تعریف کند.

عمو "ال اله اال الهی" گفت و دستی روی صورتش کشید و بعد از نفس عمیقی که 
 کشید خطاب به خانجون گفت:

 چطور بگم؟ هنوز هیچی معلوم نیست. -

 د و شهروز کرد.و با چشمانش اشاره ای به سعی

 مشخص بود که از تعریف ماجرا جلوی دامادهای برادرش، معذب بود!

 سعید متوجه شد و به شهروز گفت:

 بیا بریم جای پارک ماشین ها رو عوض کنیم. -

 و به بیرون اتاق رفتند.

 من و مهدی و ترنم جلوتر رفتیم. مهران به خاطر شرایط گلرخ،

 همراهمان نیامده بود.
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تنا _ دختر نوجوان عمو هرمز _ گفت که به حیاط برود و مراقب روشا و مامان به آ
 رادشین که به خاطر مرغ و جوجه ها به داخل نیامده بودند، باشد.

  

همه، حواس هایمان را به عمو هرمز دادیم. عمو دست روی سرش که وسطش 
 خالی از مو بود، کشید و با من و من کردن شروع کرد:

بهتر می دونه. ما هنوز تو شوکیم. پارسا هم رفته دنبال راستش، خدا خودش  -
 کارشون.

 بابا در حالی که، سعی داشت عصبانیتش را کنترل کند، شمرده، شمرده گفت:

 واضح بگو چی شده هرمز؟! -

 پری رو بردن. -

کجا؟ برای چی؟ حتما بردنش سوال و جواب برای پیدا کردن اون قاتل بی همه   -
 ا داره، بچه کوچک داره. همین جا سوال جواب کنند.چیز. خب می گفتین عز 

 عمو چشمانش را بست:

 _ به اتهام قتل بردنش.

زمان انگار متوقف شده بود، حتی نفس نمی کشیدیم، با بهت و ناباوری خیره به 
 لبهای عمو، منتظر بودیم تا بگوید شوخی کرده.

وخی نبود. شاید اصال، اما قیافه ی عمو، از همیشه جدی تر بود. و اینجا هم جای ش
 گوشهایمان ایراد پیدا کرده بود.

بابا زودتر از ما خودش را جمع و جور کرد و جلوی خانجون نشست و در چشمانش 
 خیره شد:

 هرمز چی می گه؟ چه اتفاقی افتاده؟ -

 خانجون به پنجره زل زد و شروع کرد به تعریف کردن:



                 
 

 

 فاطمه نیساری| توقع دل  رمان

 

 

 

 

    www.1roman.ir   برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

66 

 

می کوبید، اومد اینجا و وسط گریه دیروز، رعنا در حالی که با دستش، روی سرش  -
و زاری کردنش هوار می کشید که ای مردم، بچه ام رو کشت. دخترش فتانه، اومد 
جلو و مهدیسا رو انداخت تو بغلم. رعنا با هوار گفت قبل اینکه پلیس بیاد، خودش 
پری رو تیکه پاره می کنه. راستش چیزی از حرفاشون نفهمیدم، دلم مثل سیر و 

جوشید. مهدیسا رو که از گریه کبود شده بود، آروم کردم و سپردمش سرکه می 
 دست همسایه و سریع رفتم خونه ی پری.خانجون با هق هق ادامه داد:

پلیس جلوی در بود و نمی ذاشت کسی بره داخل... یه برانکارد که مالفه ی روش  -
 خونی بود، از خونه خارج شد.

تم رعنا آخر، زهرش رو به بچه ام ریخت. همون جا روی زمین نشستم، با خودم گف
از اول هم دلش با پری نبود و ازش نفرت داشت. فقط به خاطر اینکه امیر، با 

 دخترخاله اش که از بچگی به اسمش بوده، ازدواج نکرده بود.

تمام زورم رو ریختم توی زانوم که بتونم وایسم. خودم رو رسوندم به برانکارد و 
میر بود. نفس حبس شده ام رو خارج کردم؛ که دیدم پری رو مالفه رو زدم کنار. ا

 دستبند به دست می برند.

 نذاشتند برم جلو، نذاشتند حتی باهاش حرف بزنم. پارسا رفته ببینه چه خبره.

خانجون از اتاق بیرون رفت. مطمئنم رفته بود تا بیشتر از این کمر شکسته اش را 
 نبینیم.

چه آمدنی؛ تکیده و خسته. انقدر داغون بود که فقط باالخره عمو پارسا آمد. اما 
گفت پری تا مشخص شدن ماجرا، تو بازداشت می ماند و به اتاق سابقش رفت و 

 در را بست.

 خانجون سراغ دفترچه تلفن رفت:

 اینجور که نمی شه، بچه شیرخوار داره، کو اون شماره ی وکیله؟! -
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ا، من را به زمان حال آورد؛ همه برای صدای جیغ زدن و بد و بیراه گفتن های رعن
 مراسم خاکسپاری توی قبرستان سرد و بی روح جمع شده بودیم.

نگاهم به دختر چند ماهه ی عمه افتاد، سعی می کرد از بغل خانجون، خودش را 
به آغوش مادرش برساند. ) برای مراسم، عمه را با مامور اورده بودند(. عمه پریناز، 

 به دخترکش انداخت به طوری که من، بدجوری یخ زدم.سردترین نگاهش را 

خودم را از البه الی جمعیت باال سر خانجون رساندم و مهدیسا را ازش گرفتم. 
دخترعمه ی بانمکم بغض کرده بود و دستانش به طرف خانجون دراز کرده بود. 

ار جمعیت را کنار زدم و رفتم به سمت ماشین؛ شهروز و دو قلوهایش را دیدم و سو
 ماشین آنها شدم.

بچه ها از ذوق، روی صندلی باال و پایین می پریدند و مهدیسا با دیدن آنها لبش به 
 خنده باز شد.

 بخند مهدیسای خوشگلم، بخند و بی تابی نکن.

 صدای جیغ مادر امیر هنوز در گوشم می پیچید:

 خودم می کشمت، تیکه تیکه ات میکنم... زنیکه ی دیوونه. -

به سمت ما می آمد؛ شهروز سریع از ماشین پیاده شد و ترنم را که ترنم داشت 
 مشغول گریه کردن بود، آرام کرد.

 عمه را بعد از مراسم بردند.

خانه ی خانجون ماتم کده بود. کاری از دست کسی بر نمی آمد. همه چیز علیه عمه 
 بود، قتل عمد!

د کوتاه و در عین حال، اما وکیل خانوادگی ما، آقای صارمی که پیرمردی چاق و ق
فوق العاده باهوش و زرنگ بود، با تک تک افراد صحبت می کرد تا علت این کار 

 پریناز بی آزار را بداند تا بتواند کمکی برای کم کردن اتهام عمه انجام دهد.

 صحبت های عمه پریسا نظرش را جلب کرد:
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 پریناز رو دیونه کردن، پری که چیزیش نبود. -

 چشم هایش را ریز کرد و خطاب به عمه گفت:آقای صارمی 

پریسا خانم، منظورتون چیه؟ کی و چرا خواسته که پریناز رو دیوونه کنه؟ مگه  -
خواهرتون تحت نظر روانپزشک نبود؟ پرونده اش رو خوندم. ایشون مبتال به 
سایکوز* بودند. اگر ثابت بشه در لحظه ی قتل، این حالت رو داشتند، قتل عمد 

 نمی شه.محسوب 

  

  

* روانپریشی یا سایکوزیس به معنای وضعیت روانی غیرطبیعی ای است که در 
بکار « از دست رفتن توانایی تفریق واقعیت از خیال»روانپزشکی برای بیان حالت 

 رود.می

  

  

برق امید توی چشم های همه ی ما به قدری درخشنده بود، که آقای وکیل 
 باالفاصله اضافه کرد:

گفتم اگه ثابت شه. این افراد از نظر قانونی مجحور هستند. که اینکار خیلی   البته -
اشکال  …از نظر شدت و ضعف، دائم یا ادواری بودن و -سخته. دیوونگی یا جنون 

متعددی دارد به همین دلیل در بسیاری از موارد تعیین حدود و مسئولیت مجنون 
سی دقیق متخصصین داره. پس مشکالت زیادی به همراه داره و نیاز به کارشنا

 خواهش می کنم، همه چیز رو مو به مو برام تعریف کنید.

عمه آب دهانش را به زحمت قورت داد و در حالی که به شوهرش آقا محمد نگاه 
 می کرد، منتظر تایید او بود تا حرفش را ادامه بدهد.

 بدهد.آقا محمد آرام چشمانش را باز و بسته کرد؛ به این معنی که ادامه 
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 عمه نفسی گرفت:

ازدواج پریناز و امیر از همون اول با کلی بحث و حواشی همراه بود، ولی خب، ما  -
 خاطرمون از عشق بینشون، جمع بود که نگران ناله و نفرینهای رعنا نباشیم.

امیر به خاطر پریناز و حرفهایی که خانواده اش هر بار با دیدن پریناز حواله اش می 
 تا قید خانواده اش رو بزنه ولی پریناز مانع می شد. کردند، خواست

 عمه نگاه مهربانش را به خانجون دوخت و گفت:

آخه تربیت خواهرم بهش این اجازه رو نمی داد که پسر رو از مادرش جدا کنه.  -
 اونم امیر که تک پسر بود و بابا باالی سرش نبود.

رنگش گرفت و مانع ریزشش  عمه آهی بلند کشید و قطره ی اشک را از چشم عسلی
شد. هر قطره اشک مثل زنجیر وصل به قطرات بعدی هست و اگر اولین قطره جاری 
شود، گریه اش به راحتی بند نمی آمد و عمه نمی توانست با تعریف واقعیت، آقای 

 صارمی را به هدفش، راهنمایی کند:

شه. هیچ وقت  پریناز درد و دل و گالیه هاش رو به من می گفت تا کمی آروم -
 چیزی به امیر نگفت تا رابطشون رو خراب نکنه.

 مدت کمی که گذشت، پری حامله شد و عشق بینشون هزار برابر.

رعنا هم کمی از نیش و کنایه هایش رو کم کرده بود. پیشاپیش برای بچه ای که 
هنوز جنسیتش مشخص نبود، اسم شوهر مرحومش، یعنی عبداهلل رو انتخاب کرد. 

این اسم و اینکه اگر امیرش، برادر نداره، خدا بهش یه پسر داده، روی پا بند  از ذوق
 نبود.

بعد از جواب سونوگرافی و مشخص شدن اینکه بچه دختره، پریناز بد جوری بهم 
ریخت. تحت تاثیر هورمون های بارداری، حساس و زود رنج شده بود. وقتی هم 

هرش نیست آشفته تر شد. نمی که دید بچه ی داخل شکمش مورد تایید مادرشو
 دونم چرا انقدر پری دنبال تایید مادرشوهرش بود.



                 
 

 

 فاطمه نیساری| توقع دل  رمان

 

 

 

 

    www.1roman.ir   برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

70 

 

امیر خدا بیامرز، کلی باهاش حرف زد. اینکه عاشق دختره و شاکر خداونده که دعاش 
 رو مستجاب کرده، ولی هیچ چیز حال پریناز رو خوب نمی کرد.

 فکر می کنم از اینجا اضطراب و تشویشای پری شروع شد.

 صارمی رو به عمه گفت: اقای

 پری از اول تحت نظر دکتر قاصدی بود؟ -

نه اولش به توصیه ی دختر خاله ی امیر، پیش دوست روانشناسش می رفتند.  -
تحت نظر دوست رویا بود. این اواخر با بدتر شدن حالش بدون اینکه خانواده امیر 

تر قاصدی می پیش دک -چون به هیچ کس اعتماد نداشت  -رو در جریان بذاره 
 رفت.

 همون دختر خاله ای که از بچگی به اسم امیر بوده؟ -

 بله، امیر فقط همون خاله و دخترخاله رو داره. -

 ابروی صارمی باال رفت و با تعجب چیزی را یادداشت کرد و در همون حال گفت:

 مگه نفرمودین با فامیل شوهرش رابطه شون خوب نبوده؟ -

 د و خیره تو چشم های عمه پرسید:سرش را از برگه باال آور 

 پس چطور با همون دختر خاله میرن دکتر؟ -

از طرز نگاه کارآگاهانه ی آقای صارمی، که انگار می خواست از مجرم اعتراف بگیرد، 
نفسم حبس شد. به قدری نگاهش مطمئن بود که حتی لحظه ای به خودم شک 

 کردم.

جون بزرگ شده، با اعتماد به نفس، اما عمه پریسا، دختر جسوری که زیر دست خان
 جوابش را داد:

وقتی که پریناز باردار شد، خبر ازدواج رویا، خوشحالی رعنا رو تکمیل کرد. چرا که  -
خواهرزاده اش بخت خوبی نصیبش شده بود و دیگه خودش رو شرمنده ی 
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خواهرش نمی دید! روابطشون خوب شد. پری هم با رویا که مثل خودش تازه 
 ود، صمیمی شد.عروس ب

 فکر کردیم که دیگه پریناز رنگ آرامش رو می بینه ولی غافل از اینکه ...

با صدای زنگ موبایل آقای صارمی به ساعت نگاه کردم، باورم نمی شد چهار صبح 
 بود.

آقای صارمی بعد از عذرخواهی و گفتن اینکه فردا قبل از اومدن به اینجا، سری به 
 را ترک کرد.پزشک پریناز می زند، ما 

  

دو، سه ساعتی دراز کشیدیم و چرتی زدیم تا صبح که شهروز و سعید و مهدی را، 
راهی کنیم تا برگردند. هیچ کس، حتی خانجون حریف بابا نشد که برود و به 

 کارهاش برسد:

مادر جون، اینجا موندنت فایده ای نداره. شنیدی که صارمی چی گفت چه پریناز  -
 اشه تا دو سال نمی تونن کاری کنند، بچه کوچیک داره.مجنون باشه، چه نب

از اینکه خانجون، عمه ی خوشگلم را جلوی سعید و شهروز که غریبه بودند، دیوانه 
 خطاب کرده بود، خجالت کشیدم و سرم را پایین انداختم.

 سعید متوجه ی حالم شد و با لحن مهربونش سعی در پرت کردن، حواسم داشت:

 و سامون به مغازه میدم و اخر هفته میام.می رم یه سر  -

توی دلم لبخندی به مهربونی اش زدم و کمی هم شاکی شدم که چرا مستقیم نمی 
 گوید که نگران نباشم؟ 

 ندای درونم پاسخ داد:

 یعنی خاک تو سرت تبسم، اینجور گفت که بیشتر خجالت زده نشی. -

 و دستش را به حالت "خاک بر سرت کنم! " تکان داد.
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با رفتن سعید، دلم بدجور گرفت. این حس دلتنگی را هیچ وقت تجربه نکرده بودم. 
حالم اصال خوب نبود و بی خوابی های این چند روزه، مزید بر علت شد که گوشه 

 ی اتاق دراز بکشم و گریه کنم.

نفهمیدم کی خوابم برد که با صدای گریه ی روشا چشمانم را باز کردم. زمان و مکان 
م رفته بود که چشمم به صندوقچه ی خانجون که گوشه ی اتاق بود، افتاد و از یاد

همه چیز یادم آمد. از نبودن سعید، مثل دختر بچه هایی که عروسکشان را از آنها 
می گیرند، بغض کردم. نشستم و سعی کردم چروک لباسم را با دست کمی باز کنم، 

د روی طاقچه به خودم انداختم، که موفق نبودم. بعد از نگاهی که توی آینه ی گر 
از اتاق بیرون رفتم. صدای روشا از اتاق بغلی به گوش می رسید؛ به ترنم التماس می 
کرد که برود و با جوجه ها بازی کند. ترنم در حالی که بی تفاوت جلوی آینه داشت 

 زیرابروش را تمیز می کرد، هرازگاهی برمی گشت سمت روشا:

 گفتم که نه!  -

 روشا باال می رفت و این صحنه چند بار تکرار شد. و گریه ی

با دهانی باز خیره به این رابطه ی مادر و دختری، با تعجب فکر می کردم چرا ترنم، 
توضیحی راجع به مخالفتش نمی دهد تا روشا قانع شود. اصال گولش بزند تا روشا 

 هم بی خیال شود.

روده ام از گشنگی در آمد و بی می خواستم بروم توی فاز سخنرانی که صدای دل و 
خیال پند و اندرز دادن، مادر و دختر را تنها گذاشتم و راه آشپزخونه را در پیش 

 گرفتم.

حرفهای آقای صارمی، بدجور ذهنم رو مشغول کرد؛ اینکه روانشناسی که رویا معرفی 
جع کرده بوده، در دسترس نبود. شاید خیلی بدبین بودم، ولی حرفای آقای وکیل، را

به اینکه داروهایی که عمه مصرف می کرده خیلی بی ربط به افسردگی بوده و شاید 
اگر آن روانشناس پیدا می شد، می توانست دلیل جنون عمه را توضیح بدهد، و 
اینکه علت تجویز داروهای خودسر و بی ربط به بیماری اش برای چی بوده؟ و اصال 

 دارو را داده؟ چرا یک روانشناس، به خودش اجازه ی تجویز 
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متاسفانه رویا کوچکترین همکاری در مورد پیدا کردن آدرس آن روانشناس نکرد و 
گفت خیلی وقت هست که از او بی خبر است و تنها شماره ای که از او دارد، 

 خاموش است.

به اصرار ترنم و کارآگاه بازی اش، به بهانه ی آوردن لباس های مهدیسا به خانه ی 
 عمه رفتیم.

ا با جیغ و داد مانع از ورود ما به خانه ی پسر مرحومش شد. آخر سر با وساطت رعن
همسایه ها که رو به رعنا می گفتند اجازه بدهد وسایل نوه ی بی گناهش را برداریم، 

 به داخل خانه رفتیم.

بره به درک. هم خودش هم توله اش. من اون نوه ای رو که شیر زنیکه ی دیوونه  -
 .. خوا ... م.رو خورده نمی .

با عجله به اتاق عمه رفتیم و بعد از زیر و رو کردن کشوهایی که توسط پلیس 
پاکسازی شده بود، چیزی پیدا نکردیم و نا امید به سراغ اتاق مهدیسا رفتیم. ساک 
مهدیسا را از اسباب بازی و لباس هایش پر کردیم. و هنگام خروج از اتاق، گوشی 

خم شد تا گوشی که ُسر خرده بود زیر تخت را بردارد که  ترنم به زمین افتاد. ترنم
 مکثش طوالنی شد.

نگاه خیره ترنم را دنبال کردم و رسیدم به سررسیدی که زیر تخت بود. برش داشتم 
و دست خط عمه را شناختم. عمه عادت به ثبت خاطرات روزانه اش داشت. ما 

با بادی که به غبغب انداخته  خوشحال از اینکه ماموریت مهمی را به اتمام رساندیم
 بودیم صاف ایستادیم و سینه ستبر کردیم.

سررسید را توی ساک دستی بزرگ ترنم جا دادیم. هیچ وقت نمی توانستم با کیف 
های بزرگ ارتباط برقرار کنم و بی شک امروز به تاثیر بزرگی که کیف ترنم، در اجرای 

ف و وسایل مهدیسا را می گشت نقشه ی ما داشت، پی بردم. چون بی شک رعنا کی
 و بعد مجوز خروج می داد!

دل توی دلمان نبود که خاطرات اخیر عمه را بخوانیم و بتوانیم سرنخی از روانشناس 
 قالبی که رویا معرفی کرده بود، پیدا کنیم.
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روی نیمکت پارکی خلوت که فقط دو بچه مشغول تاب بازی و یک مرد میانسال 
اره گر آنها بود، نشستیم. بعد از خوردن آب میوه، شروع روی نیمکت مقابل ما نظ

به ورق زدن سررسید کردیم. اولین صفحه اش مربوط به هشت ماه پیش بود، اواخر 
بارداری عمه. انقدر قشنگ و شیوا نوشته بود که می توانستیم خودمان را توی 

 خاطراتش جا بدهیم.

ان بارداری خوبی نداشت و پر از همانطور که عمه پریسا گفته بود، عمه پریناز دور 
تنش و اضطراب بود. حس های عمه از آن دوران، اشک رو به چشم هایمان آورد. 
روزهای دردناکی که توسط شوهر درک نمی شی و خودت را مسبب این تنهایی ها 
می دانی. عمه ی قشنگم همیشه سعی داشت روابط امیر با خانواده اش را بهبود 

ب می کند، در صورتی که امیر به خاطر بی حرمتی هایی که بدهد فکر می کرد ثوا
 به زنش شده بود، قید خانواده اش را زده بود.

اما اصرارهای عمه، روابط بین پسر و مادر را خوب کرد و امیر از این ور بوم افتاد. 
مالقات هایش با رعنا بیشتر شده بود، حتی در روز چند بار تماس تلفنی داشتند و 

 و درشت ماجراهای خانه را برای مادرش شرح می داد.امیر ریز 

 خاطرات پریناز "

  

خیلی وقت بود که چیزی نمی نوشتم. اما االن اگر ننویسم، انگار چیزی در درونم 
سنگینی می کند؛ پس می نویسم برای دل خودم، تا بلکه کمی سبک شوم... از روزی 

به دیدن مادرش می رفت و  که وساطتت کردم و امیر با رعنا آشتی کرد، هر روز 
وقتی برمی گشت، از ناراحتی و تنهایی مادرش، آزرده خاطر بود. امیر می گفت که 

 رعنا با بغض به او گفته:

 هر روز به عشق تو غذاهای مورد عالقه ات رو می پزم تا بیایی و بخوری. -

تاثیر  امیر وقتی این ماجرا را برام تعریف می کرد، چشمانش پر از اشک بود. تحت
مهربانی مادرش بود. محبت های رعنا با ازدواج ما، فوران کرده بود. در صورتی که 
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قبل از ازدواج ما، خبری از این مهر مادری اش نبود و امیر از بی محبتی ها و بی 
 محلی هایی که رعنا نسبت به او داشت، پیش من درد و دل می کرد.

ز من دور می کرد. ولی چاره چه بود؟ راضی نبودم از زنی که شوهرم را این گونه ا
مغزم کار نمی کرد، از دیرآمدنهای امیر و اینکه توی خونه همه اش حرف از مهربانی 

 مادرش و اینکه چقدر به فکر امیر هست، دلم گواهی خوبی نمی داد.

من تازه عروسی بودم که شوهرم را برای خودم نداشتم. سایه ی رعنا توی زندگی 
و من نمی توانستم از گرمای وجود شوهرم بهره ای ببرم. در مقابل ام افتاده بود. 

محبت و مهربونی هایی که رعنا به امیر می کرد، من از نبودنش، غر می زدم و بهانه 
می گرفتم اما مستقیم به امیر نمی گفتم که چه مرگم شده، همین اخالقای تند، 

تنش بینمان داشته باشیم.  باعث شد تا اندک دقایقی هم که کنار هم بودیم، بحث و
وقتی دیدم که امیر مثل اوایل بهم توجه نمی کند، چیزی مثل خوره از درون به جان 
خوردن من افتاده بود. کاش به امیر می گفتم که چقدر به مالقات هایش با رعنا 
حساس شدم. کاش می توانستم و به او می گفتم که من از چه چیزی ناراحتم. ولی 

شاید برای اینکه فکر نکند حسود هستم، چیزی نمی گفتم. به قول نمی توانستم، 
پریسا؛ امیر تشنه ی محبت مادرش بود که رعنا می خواست برایش جبران کند و 

 بهتر بود من دخالت نکنم، چون از چشم امیر می افتادم.

و من در خودم هزار بار می شکستم تا رعنا و پسرش، با هم خوش باشند. گاهی با 
کر می کردم که من توی این زندگی اضافه هستم. زندگی که با ورود من، خودم ف

 رعنا در پی جبران گذشته ی بدون عشق به فرزندش بود.

دفتر را بستم و با نگاهی به اطراف فهمیدم که فقط ما در پارک هستیم و اصال 
متوجه خروج دوتا بچه ی پر سر و صدا نشده بودم. به طرف خانه ی خانجون 

همزمان با رسیدن ما، آقای صارمی هم رسید، خستگی و بی خوابی از چشمای  رفتیم،
 قرمزش مشخص بود.

خانجون چای را مقابل پیرمرد زیرک گذاشت و نزدیک ترین مبل به آقای وکیل را 
 برای نشستن انتخاب کرد.
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همه در سکوت منتظر بودیم و چشم از استکان چای مقابل آقای صارمی بر نمی 
 داشتیم.

ی صارمی، توت خشک را از کاسه ی گل قرمزی مقابلش به دهان گذاشت و چای آقا
 را داخل نعلبکی ریخت و خورد:

 امروز با خانم قاصدی قرار داشتم. -

 سرش را باال آورد و رو به خانجون کرد و ادامه داد:

پریناز حدود دو ماه پیش، توی مطب خانم دکتر پرونده باز می کنه. سرش را به  -
می چرخاند و حرفش را ادامه  -جایی که بابا و عمو هرمز نشسته اند -الف سمت مخ
 می دهد:

یعنی تو اوج بیماری پریناز. خانم دکتر با توجه به معاینات و شرح حال پریناز  -
عقیده داره که ناشی بودن روانشناسی که پری از ابتدا پیشش می رفته، در بدتر 

 شدن حالش، تاثیر داشته.

 آب دهانش را قورت می دهد و شمرده می گوید:آقای صارمی 

 قرصهایی که پری مصرف می کرده... اصال مناسب اون حال و دوران نبوده. -

نمی دانم چه چیزی در قیافه هایمان هست که با لحنی کامال ساده توضیح می 
 دهد:

ببینید، اکثر خانم ها پس از زایمان افسردگی می گیرند، خب این طبیعیه، فشار  -
یادی که توی دوران بارداری و بعدش زایمان و شیردهی که دارند، خستگی و بی ز

خوابی و ضعف بدن و یک سری دالیل دیگر، خب اگر همراهی و همدلی خانواده 
 همراهشون باشه از این بحران راحت عبور می کنند.

 سریع یادم به زایمان ترنم افتاد و ناز کشیدنهای شهروز و مامان و مادر شوهرش.
 چقدر خوب و راحت ترنم این دوران را پشت سرش گذاشت.

 صدای رسای آقای صارمی، من را به زمان حال می کشاند:
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برخی خانمها هم با کمک دکتر و دارو این شرایط را کنترل، و ازش عبور می کنند.  -
متاسفانه در مورد پریناز با انتخاب روانشناسی که تا االن مشخص نیست که اصال 

س بوده یا نه، وضعیتش روز به روز بدتر می شه و یکی از دالیلش، مصرف روانشنا
 اشتباه قرصهایی بوده که با توجه به شرایط پریناز، حالش رو وخیم تر می کرده.

خانجون با صدایی که می لرزید از وضعیت عمه پرسید که صدای زنگ تلفن بلند 
 شد و عمو پارسا تلفن را جواب داد:

 بله بفرمایید... من برادرشون هستم، اتفاقی افتاده؟بله؟ ... سالم  -

همه از جای خود بلند شدیم و به سمت تلفن رفتیم که عمو پارسا دستش را باال 
 آورد و مانع از نزدیک شدنمان شد.

 بله چشم االن میام. و گوشی را قطع کرد. -

موهای  حال خانجون خوب نبود، حال هیچ کداممان خوب نبود. عمو کالفه دستی در 
 کوتاه خرمایی رنگش کشید و بعد از بیرون دادن نفسش گفت:

 پریناز را توی آسایشگاه روانی بستری کردند. -

 خانجون گریه کرد و عمه پریسا با دست روی گونه اش چنگ کشید.

بعد از بستری شدن عمه، بالفاصله پزشکان درمان را شروع کردند اما متاسفانه به 
ریناز، روند درمان پیشرفتی نداشت. پرونده ی عمه دلیل عدم همکاری عمه پ

همچنان باز بود چون رعنا به شدت پیگیر قضایا بود و معتقد بود که با اینکه پری 
عقل سالمی نداشت، ولی با قصد قبلی و کامال در حالت عاقل بودنش مرتکب قتل 

 کرد.  شده. از طرفی عمه چون بچه شیرخوار داشت، تا دو سال نمی شد حکمی صادر 

 آقای صارمی برای دادن آخرین اطالعات رو به خانجون گفت:

جنون بعد از ارتکاب قتل توسط قاتل، موجب سقوط قصاص نمی شود بلکه طرف  -
را قصاص می کنند. لذا آنچه موضوعیت دارد در ارتفاع قصاص جنون هنگام قتل و 

 مقارن با آن می باشد.
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ز او خواستیم با زبان ساده تری برایمان مثل همیشه، چیزی از حرفاش نفهمیدیم و ا
 توضیح بدهد. نفس عمیقی کشید و شمرده و آرام گفت:

کسی که در زمان ارتکاب اعمال مجرمانه دچار اختالل روانی یا عصبی روانی باشه   -
که باعث زوال تشخیص یا کنترل بر رفتارش می شه از نظر جزایی مسئول نیست. 

به بررسی دقیق کارشناسان دادگاه و روانشناسان و  ابهامات پرونده زیاده و نیاز 
پزشکی قانونی داره. باید مشخص بشه که آیا وضع روانی پریناز در لحظه ی ارتکاب 

 جرم، تاثیری روی رفتارش داشته یا نه؟

عمه پریسا با هیجان و ناراحتی در حالی که با کف دست سعی در پاک کردن قطرات 
 گفت:اشکش داشت رو به آقای صارمی  

مشخصه که داشته، پری عاشق امیر بود، چطور می تونسته در حالت عادی دچار  -
 این کار بشه؟

 آقا محمد دستش را روی شانه ی عمه پریسا گذاشت و به آرامش دعوتش کرد.

آقای صارمی با دستمالی که از جیبش بیرون آورد، عرق روی پیشانی اش را گرفت 
 و با لحن مهربانی رو به عمه گفت:

 دخترم، دادگاه سند و مدرک و تایید کارشناس ها و پزشک ها رو می خواد. -

دستمال را مجدد در جیبش گذاشت و سرتا سری نگاهی به جمع ما کرد و از جایش 
 بلند شد:

توی دادگاه و پزشکی قانونی مشغول رسیدگی هستند، به خدا توکل کنید. با اجازه  -
 من برم.

تاری های پیش آمده، زندگی روال عادی خود را طی با همه ی ناراحتی ها و گرف
 می کرد و متتظر کسی نمی ماند. آخر هفته سعید همراه با مهران به دنبال ما آمدند.

 توی ماشین از اتفاقات اخیر برای سعید گفتم و بعد از کمی گریه کردن، خواب رفتم.
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اب بودم که سعید وقتی چشمانم را باز کردم که نزدیک خانه بودیم. هنوز گیج خو
وارد پارکینگ شد و من با بدنی خسته و کوفته از ماشین پیاده شدم و منتظر سعید 

 ماندم تا چمدان را از صندوق در بیاورد. سعید با تعجب نگاهم کرد:

 برو باال خسته ای، منم االن میام. -

می هم چنان ایستاده بودم و نگاه خیره ام روی سعید بود. در صندوق را بست و ک
نزدیکتر شد. نفس عمیقی کشیدم و عطرش را بلعیدم. یاد همه ی دلتنگی هایم در 
نبودنش افتادم و تمام عشقم را توی چشم هایم ریختم و با محبت نگاهش کردم. 
چشم های سعید از تعجب گرد شده بود. بدون آنکه، حرفم را سبک، سنگین کنم که 

فهمیدن عالقه ام به خودش مغرور بعدش بخواهم پشیمان شوم که مبادا سعید، از 
 و لوس و پر رو نشود، سریع بهش گفتم:

 دلم خیلی برات تنگ شده بود. -

انقدر این جمله را تند گفتم، که خودم هم متوجه نشدم. با این حال گوشه ی لب 
 سعید باال آمد و آرام لب زد:

 چی گفتی؟ -

ی در نادیده گرفتنش پشیمان از این ابراز احساساتم، که حس می کردم سعید سع
 داشت و غرورم خرد شده بود، شانه ای باال انداختم و با بی تفاوتی گفتم:

 هیچی. -

قبل از فروخوردن بغضم، عقب گرد کردم و به سمت آسانسور رفتم. سعید پشت 
 سرم آمد و گفت:

 منم خیلی دلم برات تنگ شده بود. -

ود و سعید را به خنده این دفعه نوبت من بود که چشم هایم از تعجب گرد ش
بیندازد. نه، مثل اینکه واقعا راست گفتند؛ دوری و دوستی! باالخره بعد از چند روز 
دوری، نطق ما به گفتن یک جمله ی ساده، که از نظر خودمان آخر ابراز احساساتمان 

 بود، باز شد.
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 آن روزها، مثل اوایل ازدواجمان شده بودم. مراقب حرف ها و حرکت هایم بودم
که مبادا باعث رنجش سعید شوم. حتی تو فکر این بودم تا کالس های آموزشگاهم 
 را کال کنسل کنم و شاگردی نگیرم. فقط و فقط من باشم و دغدغه های زندگی ام.

با تمام ناراحتی که از ماجرای عمه داشتم ولی سعی می کردم روی رفتار و حرکاتم 
تغییر بدهم، پس باید باهاش کنار می  تاثیری نگذارد. من شرایط را نمی توانستم

 آمدم تا بتوانم آرامش را در خانه ام حفظ کنم.

باید منبع انرژی مردی می شدم که تا همین چند روز پیش، نمی دانستم که چقدر 
 عاشقش هستم و نفسم به نفسش بند است و طاقت یک لحظه نبودنش را ندارم.

 من تازه قدر سعید را فهمیده بودم.

 گی آرامی که داشتیم.قدر زند 

قدر خانواده های خوبمان و احترام بینمان و قدر هزار چیز دیگر، که هیچ وقت به 
 آنها فکر نکرده بودم.

از اینکه در مورد زندگی ام انقدر بچگانه فکر می کردم شرمنده بودم و سعی در جبران 
 همه ی افکار گذشته ام داشتم.

م سیخ می کرد، تا حدی خبر داشتم زندگی عمه یاد آوری رفتارهای رعنا، مو را به تن
با خانواده ی همسرش دچار تنش و مشکل بود، اما هیچ وقت شدتش را نفهمیده 

 بودم.

بابا، افسوس گذشته را می خورد؛ خواهر کوچکش که در زیبایی و اخالق زبانزد همه 
ی بود، چه به سرش آمده که شوهری را که عاشقانه می پرستید، با ضربات چاقو

 آشپزخانه به قتل برساند و بعدش هم ...

روی مبل نشستم، تا لحظه ای ذهنم بدون کار می ماند، سریع برایم یادآور می شد 
 که عمه پریناز بی آزارم، چقدر بی رحمانه امیرش را کشته بود.

 حالم اصال خوب نبود. و آن مدت، همه اش کابوس می دیدم.
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سعید و زندگی مان سرگرم کردم. اگر فکرم  سعی کردم، بهش فکر نکنم. خودم را با
رو مشغول نمی کردم، ذهنم با مرور خاطرات تلخ، من را داغون می کرد. اصال نباید 
اون صحنه هایی که پلیس و بازپرس می گفتند، در نظرم می آمد. من از پس این 

 ذهن سمج بر می آمدم.

مردم و با هر بازدم، شروع کردم به دم و بازدم عمیق گرفتن. نفس هایم را می ش
فکرهای بد را از ذهنم دور می کردم. کمی که آرام گرفتم، بلند شدم و لیوان آبی را 

 یک نفس، َسر کشیدم.

 این اتفاقات نحس باید رخ می داد، و ما تازه متوجه حال بد عمه می شدیم.

اس تلفن زنگ خورد و من را از افکار ناراحت کننده ام بیرون آورد. در حالی که تم
را برقرار می کردم گوشی را بین سر و شانه ام نگه داشتم و در قابلمه ی خورش را 

 بر داشتم تا هم بزنم:

 جونم ترنم؟ -

 سر مست و خوشحال، زیر خنده زد و با لحن خودم ادایم را در آورد:

 جووونم؟ علیک سالم. تو که انقدر با ادبی پس سالمت کو دختر خوب؟ -

بزی در حال جوش روی انگشتم پاشید. سریع انگشتم را توی قطره ای از آب قرمه س
دستم جمع کردم و بعد توی هوا تکان دادم. سعی کردم هوارم باال نرود تا دوباره 

 سوژه ی خنده ی ترنم نشوم.

 چه خبر خوبی؟ وروجکات خوابن؟ صداشون نمیاد. -

ای غروب بیام نه بابا اونا بخوابن؟ مهد گذاشتمشون. زنگ زدم ببینم اگه خونه  -
 خاطرات عمه رو بخونیم.

 االن پاشو بیا. -

 قربونت ناهار با دوست هام بیرونم، بعدش میام. -
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در دلم، به حال قشنگی که ترنم با دوستانش داشت، غبطه خوردم و گفتم که 
 منتظرش هستم.

آخرین باری که با دوستانم بیرون رفتم را نمی توانستم به خاطر بیاورم! چون من 
ترنم، نتوانسته بودم دوستانم را برای خودم نگه دارم تا بخواهم با آنها وقت مثل 

 بگذرانم. کاری که قبال از نظر من بیهوده بود، االن برایم حسرت شده بود!

بعد از دم کردن برنج، دوش گرفتم و مثل اوایل ازدواج، دوست داشتم که قبل از 
 م.آمدن سعید موهایم را بابلیس بکشم و تغییری کن

سعید بعد از ورودش صدایم کرد و من با عجله به استقبالش رفتم. نگاهی به خانه 
 ی مرتب شده انداخت و بعد از اینکه بو کشید، به سمت آشپزخانه رفت و پرسید:

 بوی غذا از خونه ی ما میاد؟ -

سعی کردم تا نیمه ی پر لیوان را ببینم، سعید اصال اشاره ای به غذاهای آماده ای 
ی خوریم نکرده و فقط و فقط منظورش به عطر خوب خورشتم هست. فقط که م

نحوه ی بیانش مناسب نبود! نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم تا تبسم منفی باف 
 درونم، بیدار نشود.

 بله عزیزم، خورش قرمه سبزی پختم. -

سعید سراغ قابلمه رفت و درش را برداشت و هم زد. بعد از گذاشتن در قابلمه، رو 
 به من پرسید:

 مهمون داریم؟ -

وای خدایا، خودت شاهد باش که من سعی داشتم مثبت فکر کنم، ولی این حرف 
 ها و کنایه های سعید نمی.. گذا...رد.

 خشمم را به زور فرو خوردم و با لبخند عصبی روی لب گفتم:

 نه، چطور مگه؟ -
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که "هیچی" و به شانه هایش را باال انداخت و با ابروهایش منظورش را رساند  
 سمت سرویس بهداشتی رفت.

 ندای درونم دوباره به حمایت از سعید مقابلم آمد:

خب حق داره تعجب کنه، یا نیمرو می ذاری جلوش یا خورشت های آماده و  -
 فریزری.

ندا خانوم متحجر! علم پیشرفت کرده، وقتی غذاهای آماده و این همه امکانات و  -
 ی چی باید وقتم رو پای گاز تلف کنم؟!وسایل آشپزخونه هست، برا

 برای اینکه شوهرت مثل این ندید، بدیدهای نخورده نشه. -

خب این دفعه کامال حق را به ندا و سعید دادم و از موضعم، خیلی شیک و مجلسی 
 پایین آمدم.

بعد از اینکه صحبتهای ترنم در مورد دورهمی اش تمام شد، فنجون های خالی از 
 شپزخانه بردم و با ظرف میوه به هال برگشتم.قهوه را به آ 

 ترنم مشغول ورق زدن سررسید بود.

آهان ایناهاش، تا اینجا خونده بودیم. و سررسید را به دست من که کنارش نشسته  -
 بودم، داد. از ظرف میوه سیبی برداشت و گازی بهش زد، با دهن پر رو به من گفت:

 روزی یه سیب بردار. -

 را قورت داد و گاز دیگری به سیب زد. محتویات دهانش

نصفش رو بخور، نصف دیگه اش رو رنده کن بزار بیست دقیقه رو پوستت بمونه.  -
 می شه عین آینه، صاف و شفاف.

دستش را که به حالت آینه جلویم گرفته بود را آرام پایین آورد و روی پایش 
 گذاشت و مشغول خوردن سیبش شد.
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ک امامزاده هایی که از بچگی با مامان رفته بودم، رفتم و توی دلم به پابوسی تک ت
از آنها خواستم تا ترنم وارد بحث پوست و مو و زیبایی نشود، چون اگر واردش می 

 شد، تا فردا صبح یک ریز صحبت می کرد.

سری تکان دادم و سررسید را جلو آوردم تا مشغول خواندن شوم. نمی دانم کدتم 
رد که ترنم بدون هیچ اعتراضی در خواندن خاطرات امامزاده حاجت روایم ک

 همراهی ام کرد.

 انگار خود عمه نشسته بود کنار ما و داستان زندگی اش را روایت می کرد:

  

 " خاطرات پریناز"

  

روابط مادر و پسر خوب شد و خوشحال بودم از اینکه شاید این کار من، باعث بهبود 
ود. هر روز که امیر به دیدن مادرش می رفت، روابطم با رعنا شود، ولی اینطور نب

منتظر بودم تا بگوید که رعنا از او خواسته تا من هم قدم به منزلش بگذارم. چقدر 
خوش خیال بودم که انتظار داشتم پاگشایم کند. اما هیچ وقت امیر از من همچین 
 درخواستی نکرد. خودم پیش قدم شدم و بهش پیشنهاد دادم تا من را به دیدن
رعنا ببرد تا حضوری ازش دلجویی کنم، ولی امیر مخالف بود و اینجور بهم می گفت 
که رعنا حالش خوب نیست و میترسد با دیدن من، حالش بدتر شود. امروز بغض 
بدی توی گلویم چنگ انداخت. امیر خیلی بی رحمانه بهم گفت که من را توی بدی 

ه روی امیر نیاوردم و بغض و حال مادرش مقصر می داند. ولی خب مثل همیشه ب
 دلخوری ام را با شربتی که برای امیر آورده بودم و او نخورده بود، فرو دادم پایین.

بی صدا رفتم و میز شام را جمع کردم. امیر امشب خانه ی رعنا شام خورده بود و 
حتی خبری به من که می دانست منتظرش هستم، نداد. و من سعی داشتم، ناراحت 

 نشوم.
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ق آتشین بین من و امیر رو به سردی و خاکستر شدن می رفت. سعی من در عش
گرم نگه داشتن رابطه مان بی فایده بود؛ امیر یا سرکار بود یا پیش رعنا، وقت هایی 

 هم که خونه بود یا خواب بود یا در حال جواب دادن تلفن های رعنا.

کها پای تلفن از مسائل چیزی که باعث تعجبم می شد این بود که امیر مثل خاله زن
 روزمره بین خودمان، به مادرش می گفت.

من هنوز هم با همه ی دلخوری هایم عاشق امیر بودم. چون او را، امیر اوایل زندگی 
می دیدم. من این امیر فعلی را نمی دیدم، خودم را الکی توجیه می کردم که این 

 ز این کارها بر می دارد.اتفاقات، همه گذراست و امیر بعد از کمی زمان، دست ا

عصبی شده بودم و نمی توانستم دلیل حال بدم را به امیر بگویم. در نتیجه امیر 
بدون اینکه دنبال علت بدی حال من باشد، من را به بهانه گیری های الکی متهم 

 کرد. باز هم نتوانستم به امیر بگویم که دلیل حال بدم، نداشتن خودش بود.

هیچ جوابی برایش ندارم... چطور می توانم با این همه بغض  سوالی که این روزها
و دلتنگی و دلخوری، وقتی امیر نسبت به من بی تفاوت و سرد است، عاشقانه 

 بپرستمش و از بی توجهی هایش به خودم ذره ذره آب شوم؟

*** 

با صدای چرخاندن کلید، همزمان نگاهمان به ساعت افتاد. سعید وارد خانه شد و 
ر را پشت سرش بست. به تبعیت از ترنم از جایم بلند شدم و بعد از سالم آرام د

کردن به سعید به آشپزخانه رفتم. خطاب به ترنم صدایم را بلند کردم تا به گوشش 
 برسد:

 زنگ بزن شهروز و بچه ها بیان. -

 نه فدات شم، شام خونه مادر شهروزیم. اصال حواسم به ساعت نبود، دیرم شد. -

انه بیرون رفتم و نگاهی به خواهر خوشحال و خجسته ام انداختم که با از آشپزخ
 خونسردی تمام، در حال پوشیدن مانتو و شالش بود و با سعید صحبت می کرد.

 جلو رفتم و با دستم ترنم را به سمت در هل دادم:
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 بدو برو دیرت شد، منتظر چی هستی؟ -

 کرد:  ترنم گوشی اش را چک کرد، به جلو رفت و نوچ نوچ

 وای چقدر میس کال. یادم رفت گوشیم رو از سایلنت بردارم. -

به در رسیدیم. سعید با خنده و من با استرس دیر رسیدن ترنم به منزل مادرشوهرش، 
 بدرقه اش کردیم.

اضطراب و استرسی که گرفته بودم را با نفس های عمیقی که کشیدم، سعی در 
اوقات به بی خیالی اش غبطه می کنترلش داشتم. خوش به حال ترنم، گاهی 

خوردم. از نظر ترنم، با این استرس و حرص خوردن های من سر چیزهای الکی، 
 چیزی عوض نمی شد و فقط پوستم را خراب می کردم!

آخر هفته، خانه ی بابا جمع شدیم. گلرخ در حالی که کوسن روی مبل را پشت 
 کمرش می گذاشت رو به ترنم گفت:

 ام کرده. درد کمر بیچاره -

 ترنم در حالی که نگاهش به گوشی اش بود، جواب داد:

تازه اولشه جونم. وایسا ماه آخر انگار کمرت داره از هم جدا می شه، مگه می تونی  -
 انقدر راحت یه گوشه لم بدی؟

مامان سینی شربت را روی میز گذاشت و رفت کنار گلرخ نشست و با دستانش که 
 بود، مانع از جابجا شدن و صاف نشستنش شد: روی شانه های گلرخ گذاشته

 گلرخ جان، ترنم خیلی لوس ونازک نارنجی بود، اینطوری هام نیست مادر جون.  -

 لب گلرخ به زحمت به لبخند باز شد:

 الکی که بهشت زیر پای مادر نیست. باالخره سختی هم داره. -

ت خورد، با ترنم گوشی را توی جیب لباسش گذاشت و بعد از اینکه کمی شرب
لبخندی که دندون های سفیدش را به نمایش گذاشته بود، رو به مامان و گلرخ کرد 

 و خیلی با ناز و ادا گفت:
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نه قربونتون برم، اینجوری گفتند که ما خانما حق اعتراض نداشته باشیم و جرات  -
 نکنیم از خستگی بچه داری، اعتراض کنیم. هه بهشت زیر پامونه؟ حتمااا.

نقدر حق به جانب صحبت می کرد که لحظه ای تصور کردم که یکی از بچه ترنم ا
هایش را به کولش بسته و دیگری را توی بغلش گرفته و مشغول امور خانه داری 

 هست!

 لبخندی از این فکر روی لبم نشست که از دید ترنم دور نماند.

داند، چپ چپ نگاهی بهم کرد و در حالی که رویش را به سمت مامان برمی گر 
 گفت:

 معلوم نیست دوباره توی اون ذهن داغونش، چی تصور کرده. -

 کوسن مبل را به سمتش پرت کردم که چون حواسش نبود، به سرش خورد.

 آخی گفت و دستش را گذاشت روی سرش و لبانش را غنچه کرد:

 واقعا که تبسم! خیلی بدی. چطور دلت اومد بزنی تو سرم، نمی گی خنگ می شم؟ -

 با تاسف سر تکون داد و گلرخ خندید. مامان

 صدای مهران در آمد:

عمه خانم های مهربون، پاشید بساط شام رو آماده کنید، خانم و بچه ام گرسنه  -
 نمونند.

 گلرخ لبخندش را خورد. لبش را گزید و سرش را پایین انداخت.

 ترنم از روی مبل بلند شد و نگاهی به گلرخ انداخت و رو به مهران گفت:

خان داداش پاشو بیا اینجا که خانمت آب شد از خجالت، تا تبسم هم بره میز رو  -
 بچینه.

 دستش را به کمرش زد و صدایش را بلند تر کرد:

 زود باش تبسم، گرسنه ایم. -
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 و بدون اینکه کسی ببیندش، چشم غره ای به من رفت.

ه. ولی هر چه شاید ضربه ای که به سرش خورده، محکم بوده و بدجور ناراحت شد
هم که دلخور باشد، حق نداشت با لحن دستوری، با خواهر بزرگتر از خودش حرف 
بزند. نا خودآگاه اخمی کردم و خیلی جدی به سمت آشپزخانه رفتم. ترنم هم سریع 

 پشت سرم آمد و بهم تنه ای نمایشی زد و کنارم ایستاد:

 ببینمت. -

 خنده اش داشت: رویم را برگرداندم. ترنم سعی در فروخوردن

 خواهر عزیزم، دوباره تو ذهن مریضش تنهایی تجزیه و تحلیل و قضاوت کرده؟ -

 جوابی ندادم که ادامه داد:

 آره تبسم؟ ناراحتت کردم؟ حرفام رو جدی، برداشت کردی؟ -

هیچ کس به اندازه ی ترنم، به روحیات من آشنا نبود. شرمنده از اینکه چقدر 
م را پایین انداختم. ترنم خودش را توی بغلم جا کرد و درموردش بد فکر کردم سر 

موهایم را که روی پیشانی ام ریخته بود، با دستش، پشت گوشم گذاشت و گونه 
 ام را نرم بوسید. بی اختیار توی بغلم کشاندمش. آرام در گوشم گفت:

ببخش خواهری، نباید جلوی گلرخ اینجوری می گفتم که میز رو بچینی، هر چی  -
 ه تو خواهرشوهر بزرگه هستی و ابهت داری. باید می گفتم ...باش

 خودش را از آغوشم رها کرد و تن صدایش را بلندتر:

باید می گفتم نمی دونم چرا این تبسم، وظایفش رو فراموش می کنه، بهتره به  -
 فکر یه کلفت حواس جمع باشیم.

 ا به فرار گذاشت.و قبل از اینکه فرصت داشته باشم حرفهاش را آنالیز کنم پ

 "خدایا خودت شفاش بده."

 با همه ی بچه بازی هایش، خیلی خوب توانست تا ذهنم را آرام کند.
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 همینطور که ماست را در کاسه های کریستالی می ریختم، رو به مامان گفتم:

نمی شه که همه اش تو اتاق خودش رو حبس کنه، امروز که دیدمش خیلی الغر  -
 لم ریش شد برای بابا.و شکسته شده بود، د

مامان در حالی که دیس پلو را، روی میز برای گلرخ میگذاشت تا با زرشک و زعفرون 
تزیینش کند، نگاهش به ترنم افتاد که مرغ ها را با مشقت داخل مرغ خوری می 

 گذاشت:

یکم سلیقه داشته باش ترنم، همه ی ظرف رو کثیف کردی، پاشو برو ببین بچه  -
 هات کجان.

 رو به من گفت: بعد

چی بگم مادر، کاری هم از دست هیچ کس بر نمیاد. باباتم که نشسته یه گوشه  -
 و همه اش در حال غصه خوردنه.

کنار ترنم رفت و ظرف را از دستش کشید. بعد از نگاه کردن به ظرف، مرغ را داخل 
ز کابینت قابلمه برگرداند و ظرف را داخل سینک گذاشت. بدون توجه به غر غر ترنم، ا

 ظرف

 دیگری برداشت و خودش مشغول چیدن شد.

 حتی مهران با آن روحیه ی شادش، نتوانست لبخند روی لب بابا بیاورد.

بابا بعد از خوردن یه کاسه ماست، ببخشیدی گفت و از پشت میز بلند شد و بدون 
 توجه به اعتراض های ما، به اتاقش رفت.

خ که مثل همه ی ما، دست از غذا خوردنش، مامان آهی کشید و با لبخند رو به گلر
 کشیده بود گفت:

 بخورید، االن سرد میشه از دهن می افته. -

 بعد از مرتب کردن آشپزخانه، مشغول ریختن چای شدم.

 آخرین فنجون را توی سینی گذاشتم، رو به ترنم که منتظر ایستاده بود گفتم:
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 یا تا بقیه ی خاطرات رو بخونیم.آماده است، ببر. منم می رم اتاق باال، زودی ب -

باشه، پس بسپرم به شهروز، بچه ها رو ببره اتاق بابا، بخوابوندشون تا اینجوری  -
 بابا هم کمتر بره توی فکر و خیال.

لبخندی به مهربونی اش زدم و به طبقه ی باال رفتم. ترنم در اتاق را باز کرد و من 
افه توی دماغم پیچید. روی تخت، خیره شدم به لیوان های در دستش و بوی نسک

 جایش را کنار من باز کرد، لیوان ها را روی میز کنار تخت گذاشت:

 شروع کن که وقت کمه. -

  

 " خاطرات پریناز"

  

این روزها بی حوصله شدم، حتی حوصله ی پریسا و اون نصیحت هایی که 
 مشخص بود از زبون خانجون هست را هم ندارم.

 و... کلی واژه ی دیگر!ُمدارا، صبوری، درک 

 نگاهم به پریسا افتاد که نگران بود، از جایش بلند شد و گونه ام را بوسید.

قربونت برم پری، مواظب خودت و زندگیت باش. با آشتی کردن امیر و رعنا،  -
 ایشاال که برکت توی زندگیتون میاد.

 برکت؟ از وقتی آشتی کردن، برکت از زندگیمون رفته. -

 انگشت اشاره و انگشت شستش را گاز گرفت و آرام زد روی گونه اش:پریسا بین 

خاک عالم به سرم، این چه حرفیه خواهری؟ خدا قهرش می گیره. ثواب کارت رو  -
با این حرف ها از بین نبر، تو باعث آشتی کردن مادر و پسر شدی. مطمئن باش 

 خدا جواب این کار خوبت رو می ده.
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راری، نفسم را بیرون دادم و سعی در عوض کردن جو کالفه از این حرف های تک
 داشتم:

 ون همین جا، زنگ می زنم خانجون هم بیاد.حاال کجا بلند شدی؟ بم -

چادرش را، روی سر مرتب کرد. نگاه قشنگش را بهم دوخت و من را توی بغلش 
 کشاند:

 باشه یه وقت دیگه. خداحافظ عزیزدلم. -

ر کردم، تصمیم گرفتم، هر طور که شده خودم را امروز خیلی به حرف های پریسا فک
 توی دل رعنا جا کنم. اما چطور؟ وقتی اون حاضر نیست من را ببیند.

بعد از شام، چای و برشی از کیکی که امروز پخته بودم را برداشتم و رفتم جلوی 
تلویزیون و کنار امیر که مشغول تماشای فوتبال بود، نشستم. از گوشه ی چشم 

من و بعد سینی روی میز انداخت. نگاهش را به صفحه ی تلویزیون  نگاهی به
 دوخت و سریع مسیر نگاهش از تلویزیون به روی میز و برش کیک چرخید.

می دانستم که عاشق کیک های خانگی هست که می پزم، ولی خب توی این چند 
که وقت دل و دماغی برای اینکارها نداشتم. با صدایش به خودم آمدم، در حالی  

 گازی از کیک می زد، آروم چشمهایش را بست:

 هوووم. دستت درد نکنه، خیلی خوشمزه است. -

 چشمهایش را باز کرد و توی چشمانم زل زد:

 خیلی وقت بود، از این کارها نمی کردی. مزه اش رو یادم رفته بود. -

 از اینکه مثل پسر بچه های شکمو صحبت می کرد، خنده ام گرفت.

 رف گذاشت و با تعجب نگاهم کرد:کیک را توی ظ

 پری، می دونی چند وقته خنده روی لبات ندیدم؟ -
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میان خنده، بغض کردم. آره خیلی وقت بود نخندیده بودم، خیلی وقت بود پری 
سابق نبودم. آرام چشمهایم را بستم تا اشکم سرازیر نشود، بغضم را فرو خوردم و 

 پلک هایم را باز کردم.

تم کردم تا به حال بدم شک نکند، بدون اینکه به این فکر کنم لبخندی چاشنی صور 
که االن بهترین فرصت و موقعیت برای حرف زدن با امیر هست، که وقت بیشتری 
را کنارم بگذراند. که مثل قبل، زندگی جریان داشته باشد، احمقانه ترین خواسته ام 

 را به او گفتم:

ا ... ببخشید یعنی ... مامان رعنا من رو امیر، من ... من... من می خوام که رعن -
 به عنوان عروسش قبول کنه و بیاد خونمون و منم همراه تو به خونه اش بیام.

 نگاهی به ظرف کیک انداختم و ادامه دادم:

می دونی امیر، خب اینجا خونه ی پسرشه، خب... می خوام با اومدنش به اینجا،  -
... ببخشید ... یعنی مامان رعنا بزرگتر برکت هم به خونمون سرریز شه، خب اون 

ماست و من نمی تونم ببینم که ایشون از من ناراحتن، انقدر دلخورند که حتی پا 
به خونه ی ما نذاشتند. بیارش خونمون، مطمئنم که یه دل نه صد دل عاشقم می 

 شه.

ش امیر تحت تاثیر حرف هایم قرار گرفته بود و بدون اینکه تمرکزی روی جمله های
 داشته باشد، دستم را توی دستانش گرفت:

آروم باش عزیزم، مامان اون جوری هام که فکر می کنی نیست. این چند باری  -
که اومده بود اینجا، مشخص بود که از سلیقه ات خوشش اومده. گفت که توقع 

 نداشته عروسش انقدر کدبانو باشه.

ا من قهره، نمی خواست حتی جا خوردم، رعنا چند باری به اینجا آمده؟ اون که ب
ریختم را ببیند... امیر متوجه شد که چه حرفی زده و سریع سعی در رفع و رجوعش 

 داشت:

 خب چند باری که تو رفتی خونه ی مامانت، مامان رعنا اومد بهم سر زد. -
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اما من، وقتی رفتم خونه ی خانجون که تو، سر کار بودی و قبل از اومدنت،  -
 برگشتم.

 روی مبل بلند شد و با حالت عصبی بهم توپید: امیر از 

خیلی خوب حاال، انگار چی شده، میخوای مچ بگیری؟ گناه کرده مادرم خواسته به  -
 من سر بزنه تا شما از خوش گذرونیتون برگردید؟

از جایم بلند شدم، وقت این نبود که بخواهم گریه کنم، یا عصبی تر از امیر سرش 
شت بدون اطالع من، در نبود من، کسی وارد حریم شخصی فریاد بزنم، که حق ندا

ام بشود. آن هم کسی که شمشیر از رو برایم بسته و در نبودم تعریفم را می کرد؟ 
 سر از کارهای رعنا در نمی آوردم.

 باید برای امیر روشن می کردم که فکرها و کارهایش اشتباه بود:

ی، هفت روزش رو به مادرت سر من برای خوش گذرونی نرفتم. تو خودت هفته ا -
می زنی، اون وقت من بخوام هفته ای یه بار به مادرم که تنهاست سر بزنم، می 

 شه خوش گذرونی؟

صدایم را پایین آوردم. امیر نباید فکر می کرد که من از حضور مادرش ناراحت بودم. 
 باید می دانست ناراحتی من از کارهای پنهانی و افکار رعناست:

درت هم روی چشمای من، فقط کاش می گفتی بهم، دوست نداشتم، خونم قدم ما -
 نامرتب باشه، دوست نداشتم نباشم و نتونم پذیرایی کنم.

هه، طفلک مامان رعنا، راست می گفت بنده خدا، چقدر گفت تو بفهمی اومده  -
اینجا، داغ می کنی. ولی من بهش گفتم پریناز، فرشته است، بفهمه افتخار دادی از 

 خوشحالیش ذوق می کنه.

حق داشت ازم می خواست تو نفهمی که اومده خونه ی پسرش. اون همه اش 
 تعریف تو رو می کنه و تو شاکی شدی که چرا اومده اینجا؟

 توی چشم هایم خیره شد و انگشت اشاره اش را سمتم تکان داد:
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 ناخته.چقدر ساده بودم من. مامان رعنا راست می گفت، تو رو بهتر از من ش -

وا رفتم، همون جا روی زمین نشستم، من را شناخته؟ چطور وقتی با من حتی کلمه 
ای حرف نزده، توانسته من را بشناسد؟ یعنی دیگر چه چیزی در مورد من توی 
گوش شوهرم خوانده؟ پس همه ی تصوراتم درست از آب در آمد؟ تغییرات امیر به 

 خاطر حرف های رعنا بود؟

 ...امیر من منظورم -

 بس کن پری، خسته ام. -

به اتاق رفت و در را پشت سرش کوبید. از صدای کوبیده شدن در، از جا پریدم، نمی 
 دانستم اشکهایم را جمع کنم یا افکار آزار دهنده ی توی ذهنم را؟

با پشت دست صورتم را پاک کردم و چند باری شروع کردم به پلک زدن تا دید 
نظر گذراندم. توی نگاه کلی مرتب بود. ولی احتیاج به  تارم، شفاف شود. خانه را از 

 گردگیری و جارو کردن داشت.

نگاهی به ساعت انداختم، دو و نیم شب بود. فکری توی سرم چرخید؛ خونه را 
مرتب و تمیز می کنم تا اگر رعنا بیاید، ایرادی توی کارهایم نبیند. من باید نظر رعنا 

امیر، از من تعریف کند. آری این بهترین راه  را به خودم جلب می کردم، تا پیش
بود. حاال که امیر گوش به حرف مامانش داده بود، من باید می شدم نقل حرف 
های رعنا. با این تصور سراغ دستمال و شیشه پاک کن رفتم تا توی خلوت شب، 

 گرد گیری کنم.

  

*** 

  

وی تخت لم داده بود نگاه به اینجا که رسیدم، گردنم را باال آوردم و به ترنم که ر 
کردم. دستم را دراز کردم تا لیوان نسکافه ام را بردارم؛ از سرد بودنش متوجه گذر 

 زمان شدم.
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رویم را برگرداندم سمت ترنم، که دیدم خوابش برده. فقط منتظر بود من دست از 
خواندن خاطرات بکشم. بلند شدم و از اتاق بیرون رفتم. سکوت و تاریکی طبقه ی 

 ایین، خبر از خواب بودنشان می داد.پ

بدون اینکه پیش سعید بروم تا ببینم چیزی احتیاج دارد یا نه، سریع به اتاق برگشتم 
 و کنار ترنم خوابیدم.

از صدای پچ پچ، پلک هایم را باز کردم، نور اتاق چشمم را می زد. بعد از چند بار 
ودند و دست رو زیر چانه پلک زدن، روشا و رادشین که روی زمین دراز کشیده ب

گذاشته بودند و خیره به ما، آرام صحبت می کردند را دیدم. چشمهایم را کامل باز 
 کردم که دوتایی خودشان را به خواب زدند.

غلت زدم و ترنم را غرق توی خواب دیدم. آرام از روی تخت بلند شدم و رفتم کنار 
 دوقلوها دراز کشیدم.

هم می فشردند تا باز نشود، خنده ام گرفت. دوتایی پلک هایشان را به زور روی 
نشستند و چشم های عسلی خوش رنگشان را باز کردند. رادشین سریع دستش را، 

 روی لبم گذاشت و روشا با ترس به ترنم نگاه انداخت و آرام گفت:

 وای خاله، خدا رو شکر ترنم جون بیدار نشد. -

 فسش را بیرون داد.رادشین دستش را از روی دهانم برداشت و ن

با تعجب به ترنم نگاه کردم و در حالی که سرجایم می نشستم، آهسته به سمتشان 
 برگشتم:

 اگه مامانتون بیدار می شد، دعواتون می کرد؟ -

با باز شدن در اتاق، جواب سوالم را نگرفتم، مامان بود که آرام سرک می کشید. با 
 آمد: دیدن بچه ها نفس راحتی کشید و داخل اتاق

 مگه نگفتم توی حیاط بشینین تا من از بیرون برگردم؟ -
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روشا و رادشین سرهایشان را پایین انداختند و به معنای واقعی کلمه، خودشان را 
 مظلوم کردند. تاب نیاوردم و هر دو را توی بغلم کشاندم.

اول بوسه ای به موهای فر روشا و بعد موهای لخت رادشین زدم. به مامان سالم 
 صبح به خیری گفتم و بچه ها را از آغوشم در آوردم و آرام بلند شدم. و

بعد از شستن دست و صورتم رفتم تا سعید را برای صبحانه بیدار کنم، که شهروز از 
 اتاق خارج شد:

 تبسم، این باجناق ما رو چه کار کردی؟ روز تعطیل هم نداره. -

 سرم را کج کردم و گنگ نگاهش کردم، ادامه داد:

صبح دیدم داره آماده می شه. گفتم نگاه کن، دوماد خودشیرین! حتما می خواد  -
بره نون بگیره. بهش گفتم کنارش حلیم هم بگیره که فهمیدم مسیرش مغازشه و 

 می خواد بره سرکار.

جلوی آینه ی قدی هال، دستی توی موهای خوش حالتش کشید و از توی آینه 
 خیره بهم گفت:

سبیدین به مال دنیا، این از تو که عالوه بر آموزشگاه، توی چیه زن و شوهر چ -
 خونتون هم تدریس می کنی...

 رویش را از آینه گرفت و به سمتم برگشت:

 اینم از شوهرت که روز تعطیل، پا می شه می ره مغازه. -

 شانه ایی باال انداختم و با خنده بهش گفتم:

ما نمی رسیم. حتما سفارش داشته، واال ما شبانه روزی هم کار کنیم، به پای ش -
 وگرنه روز تعطیل مغازه اش بسته اس.

در آشپزخانه، گلرخ مشغول خوردن صبحانه بود. به رویش لبخندی زدم و رفتم تا 
 برای بابا که با بچه ها توی حیاط بود، چای بریزم.
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مامان هم طبق معمول، هنوز صبحانه را نخورده بودیم، مشغول پختن ناهار بود. 
ای به دست، باالی سرش رفتم و توی قابلمه را دید زدم؛ گردوهای چرخ شده توی چ

 آب قل قل می کردند.

 "آخ جون، فسنجونی" گفتم و به سمت حیاط رفتم. توی هال صدایم را بلند کردم:

 مهران، مهدی، ترنم... بسه دیگه بیدار شین. -

ا سعید تماس گرفتم. جواب بعد از اینکه صبحونه را خوردیم، سراغ گوشی ام رفتم و ب
نداد و منم طبق عادت با خود گفتم که، حتما دستش بند بوده است. پیامکی برایش 

 فرستادم تا هر وقت سرش خلوت شد، ببیند.

 "سالم، صبحونه نخورده کجا رفتی؟ برای ناهار بیا اینجا، همه هستیم. "

 به دقیقه نمی کشد که جواب داد:

 م دنبالت"." کارام زیاده، آخر شب میا

 سریع شماره اش را گرفتم:

 مشترک مورد نظر در دسترس نمی باشد. -

گوشی را مقابل چشمام آوردم و دوباره تماس را برقرار کردم، خیره شدم به نام 
 سعید.

 صدای اپراتور به گوشم رسید:

 مشترک مورد نظر در دسترس نمی باشد. -

توی وجودم بود، برای چی  شماره ی مغازه اش را گرفتم، جواب نداد. حس بدی
 این کار را کرد؟

کاش من رو هم می برد توی خونه، تا توی جمع خانواده ام، نخواهم نبودنش را 
 توجیه کنم.

 اه ... لعنتی. همیشه ی خدا باید اتفاقی بیفتد تا من حرص بخورم.
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 ندای درونم خواب آلود، خمیازه ای کشید:

 باز چی شده؟ -

 قا صبح بدون اینکه چیزی به من بگه رفته...چی شده؟ هیچی نشده. آ -

شهروز که بهت گفت وقتی شما هفت پادشاه رو خواب می دیدین، آقاتون رفته  -
 تا کارهای عقب مونده اش رو انجام بده.

 آخه روز تعطیل؟ -

کالفه موهایی را که توی صورتم آمده بود، پشت گوشم انداختم و با بیچارگی تمام 
 غر زدم:

 واب نمی ده. تلفن مغازه رو هم بر نمی داره.گوشیشم ج  -

 ندا خمیازه ی بلندتری کشید:

یعنی من تا حاال آدم به منفی نگری تو ندیدم. مگه با خودت قرار نذاشتی زود  -
 قضاوت نکنی؟ این جوری می خوای زندگی ایده آل بسازی.

، حتما راست می گفت، حق داشت. من نباید انقدر زود یک طرفه به قاضی می رفتم
 کسی کنارش بود که نمی توانست جوابم را بدهد.

 ترنم صدایم زد. سریع از آن حال و هوا بیرون آمدم و پاسخش را دادم:

 اومدم. -

آخر شب، سعید به دنبالم آمد. با هیجان و کلی حرف که برایش آماده کرده بودم؛ 
جواب سالمم،  از جواب ندادن تلفنش تا ماجراهای امروز سوار ماشین شدم. بعد از 

 ماشین را روشن کرد و هم زمان با چرخاندن فرمان، نیم نگاهی بهم انداخت:

 امروز خیلی خسته ام، سرم به شدت درد گرفته. -

 و این یعنی مهر سکوت بر لبانم، تا خاموش شوم و سر درد سعید را بدتر نکنم.
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در ناراحت شده آرام توی صندلی فرو رفتم و صورتم را سمت خیابون برگرداندم. انق
بودم که بدون اینکه پیگیر وضعیت سردردش باشم، به اتاق رفتم و بعد از تعویض 
لباس، خودم را روی تخت انداختم. خودم را قانع کردم که سعید این جور مواقع 
فقط دوست دارد توی سکوت باشد، و اگر من بخواهم قرص مسکن دستش بدهم 

 برهم می زنم. یا برایش قهوه ای درست کنم، سکوتش را

روی پهلو خوابیدم و چشم هایم را بستم. یاد قولی که به خودم داده بودم افتادم؛ 
من باید منبع آرامش شوهرم باشم. ناخودآگاه لبخندی روی لبم آمد و از روی تخت 

 بلند شدم.

 چراغ ها خاموش بود. لوستر قسمت نشیمن را روشن کردم، سعید نبود.

ا روی مبل سه نفره ی استیل آن سمت پذیرایی دیدم. با سرم را چرخاندم و سعید ر 
دستانش، سرش را گرفته بود. به آن قسمت رفتم و خواستم کلید لوستر باالی سرش 

 را بزنم که با صدای گرفته ای گفت:

 روشنش نکن. -

 آرام کنارش نشستم:

 مسکن بیارم؟ -

 ، خوردم.مرسی -

 ، پسم زد!استشدستم را آهسته روی سرش گذاشتم که با دست ر 

 با تته پته لب زدم:

 فقط ... خواستم پیشونیت رو ماساژ بدم. -

 ممنون. بخوابم خوب می شه. -

نمی دانستم نگرانش بودم یا بهم برخورده بود. هر چه بود حس خوبی نبود. بدون 
هیچ حرفی آهسته از روی مبل بلند شدم و سالنه سالنه خودم را تا توی اتاق 

 کشاندم.
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م چه قدر طول کشید تا خوابم برد. صبح از خواب بیدار شدم و ساعت روی نمی دان
میز کنار تخت را نگاه کردم. دوباره پلک زدم، تار بود. چشم هایم از کم خوابی می 
سوخت و به شدت سنگین بود. برای همین بی خیال دانستن ساعت، به خوابم 

 ادامه دادم.

صدای معترض معده ام را بلند کرد.  بوی املت بدجوری توی دماغم پیچیده بود و
 پلک هایم را باز کردم و با خودم گفتم چه عجب که سعید صبحانه آماده می کند.

نگاهی به ساعت انداختم و با تعجب سریع سر جای خودم نشستم. ساعت را توی 
دستم گرفتم و از تخت پایین آمدم و پرده ی اتاق را کنار زدم. آفتاب ظهر، شاهد 

 درست بودن ساعت بود. باورم نمی شد این همه وقت، گذشته باشد. خوبی برای

بعد از شستن دست و صورتم به داخل اتاق آمدم و لباس راحتی ام را با تاپ و دامن 
زرشکی رنگی عوض کردم. سریع برسی به موهایم کشیدم و با موس موهایم را 

 ند.حالت دار کردم و اجازه دادم تا رها باشند و اسیر کش مو نشو

 سالم بلند باالیی کردم و کتری را پر از آب کردم.

 سعید لقمه ی املت را قورت داد و نگاهی بهم انداخت:

 بدون ناهار خوابیده بودی؟ -

صندلی رو به رویش، را کنار کشیدم و سعی کردم با لوندی که از ترنم تقلید می 
تم، چند تار از کردم، جوابش ر بدهم. آرام پای راستم را روی پای مخالف انداخ

موهایم را که هنگام پر کردن کتری روی صورتم انداخته بودم را با ناز و ادا پشت 
 گوشم گذاشتم. لبخند ملیحی به صورتش پاشیدم و کمی گردنم را کج کردم:

 عزیزم، دیشب از نگرانی سر درد تو، نخوابیدم. -

 سرم را صاف کردم و خیره تو چشمانش ادامه دادم:

 هیچی، حتی صبحونه هم نخوردم.ناهار که  -

 و آهسته پلک زدم.
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لقمه ای املت برایم گرفت. با لذت خوردم و منتظر لقمه ی دومش بودم که ظرف 
 را جلویم گذاشت و از پشت میز بلند شد:

 من باید برم. خداحافظ -

 وایسا چایی بخور. -

 ساعت مچی اش را نگاه کرد و پا تند کرد:

 کار دارم، دیرم می شه.  نه دستت درد نکنه، جایی -

 پوفی کشیدم و بعد از دم کردن چای، به سمت ظرف حمله ور شدم.

همزمان با شستن ظرف ها، چون سعید برای پخت املت، کل آشپزخونه را کن 
فیکون کرده بود، تو فکر شام شب بودم که جبران املت ظهر را بکنم. همین طور که 

تم، فکر باقالی پلو با ماهیچه توی پیش دستی آب کشی شده را سرجایش می گذاش
 ذهنم آمد.

آخرین ظرف را که توی آب چکان گذاشتم، دستکش را از دستم در آوردم و سمت 
 فریزر رفتم. بسته ای ماهیچه در آوردم. اما باقالی نداشتم.

ماهیچه را با پیاز و چوپ دارچین گذاشتم تا بپزد و زیرش را کم کردم تا برای خرید 
 بروم.

ماده شدم و برای خرید به نزدیک ترین فروشگاه رفتم و بعد از چرخ زدن سریع آ 
 توی فروشگاه و برداشتن مواد خوراکی مورد نیازم، سمت صندوق رفتم.

با خستگی تمام بسته های خرید را روی زمین گذاشتم و با عجله سمت قابلمه رفتم، 
یخ ریختم تا بهتر هنوز آبش زیاد بود و وقت داشت تا بیشتر بپزد. روی زعفرون 

رنگش را پس بدهد. سراغ گوشی رفتم و دستور باقالی پلوی دو نفره را مجدد چک 
کردم تا ایرادی نداشته باشد. از روی دستور مو به مو انجام دادم. بوی خوبی توی 

 خونه پیچیده بود.
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نگاهی به خودم توی آینه ی قدی جلوی در ورودی انداختم و زنی خسته و ژولیده 
 دم.را دی

 سریع به سمت حمام دویدم.

بعد از شام، بر خالف عادت، ظرف ها را شستم و دستی به آشپزخانه کشیدم. سعید 
 متفکر جلوی تلویزیون نشسته بود، نگاهش روی صفحه بود، اما فکر و تمرکزش نه.

نمی دانستم دوباره اگر جلو بروم، من را مثل دیشب پس می زند یا نه، از طرفی 
نداشت تا سعید را این طور غرق توی فکر ببینم. بی حوصلگی دیشبش هم دلم طاقت 

را پای سر دردش گذاشتم. اگر من بودم حتما برخوردم بدتر بود. پس بهتر بود فقط 
 کمی درکش کنم.

تلویزیون را خاموش کردم. سعید هم چنان مات آن صفحه ی سیاه بود. سرفه ای 
بل دو نفره ی رو به رویش نشسته مصلحتی کردم و تازه متوجه من شد که روی م

 بودم. لبش با زور، به خنده باز شد و همین لبخند باعث جرات من شد.

از روی میز؛ توی پیش دستی، میوه گذاشتم و بلند شدم تا روی کاناپه ی سه نفری 
 کنار سعید، بشینم.

 قبل از نشستنم، سعید از روی مبل بلند شد:

 شب بخیر. -

 و رفت و خوابید!

 انم تا کی، ولی مدت خیلی زیادی همین جور وسط پذیرایی، خشکم زده بود.نمی د

 وقتی به خودم آمدم که دستانم از نگه داشتن ظرف میوه، خسته شده بود.

بدون اینکه کاری کنم، مستقیم رفتم توی اتاق و سعید را گوشه ی تخت دیدم. از 
 نفس های مرتبش، متوجه شدم خوابش عمیق شده.

را کنار زدم و با فاصله از سعید، دراز کشیدم. هر لحظه امکان پرت آرام روتختی 
 شدنم به پایین تخت بود، اما نمی خواستم حتی میلی متری به سعید نزدیک شوم.
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توی ذهنم، هزار جور فکرهای مختلف بود. معنی این دوری کردن سعید چه بود؟ 
می برد، دوست چیزی از بغض سنگین تر، توی گلویم سنگینی می کرد. خوابم ن

داشتم به پهلو بچرخم، در عین حال نمی خواستم با وول خوردنم، سعید بیدار شود. 
 حتما عکس العمل بعدی اش عوض کردن جای خوابش بود!

بی صدا از تخت پایین آمدم و به اتاق مهمان رفتم. در کتابخانه دنبال چیزی می 
پیش خودم قضاوت نکنم. کتابی  گشتم تا سرم را گرم کنم. تا الکی این رفتار سعید را

 برداشتم و بدون اینکه عنوانش را بخوانم، صفحه ای باز کردم.

چند بار پلک زدم، ظاهرا تا وسط صفحه خوانده بودم ولی حتی کلمه ای را نفهمیده 
 بودم.

مجدد آمدم از اول صفحه، سعی کردم کلمه به کلمه بخوانم تا تمرکز پیدا کنم؛ اما 
 کم کتاب را بستم و با دست هایی لرزان، سرجایش گذاشتم.بی فایده بود. مح

صبح با صدای بسته شدن در، بیدار شدم. خسته و بی حوصله بودم، همین طور که 
خمیازه می کشیدم، به آشپزخانه رفتم؛ سعید بدون خوردن صبحانه خارج شده بود. 

وباره میگرنش جعبه ی قرص ها و لیوانی که تا نیمه آب داشت، روی میز بود. حتما د
 عود کرده بود.

شانه ایی باال انداختم؛ بهترین کار این بود تا زمان ناهار صبر کنم. ما باید با هم 
صحبت می کردیم. نگاهی به ساعت انداختم و شماره ی ترنم را گرفتم. مهلت نداد 

 بوق بخورد، سریع جواب داد:

 به به، سالم به آبجی گل خودم. -

 ی ترنم، حالم را بهتر کرد:شنیدن صدای پر از انرژ

 سالم ترنم. خوبی؟ شهروز و دو قلوها خوبن؟ -

 فدات ناناز، شما چطورین؟ -

ما؟ قطعا حال من و سعید خوب نبود. اما گناه ترنم چه بود که بخواهم حال خوشش 
 را از بین ببرم؟
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 سعی کردم صدایم را پر از نشاط کنم:

 بریم آرایشگاه.عالی، خیلی خوبیم. زنگ زدم بیای با هم  -

 این چه حرفی بود که زدم؟ آرایشگاه؟ آن هم با ترنم؟

 از این حرف نسنجیده ام، آرام ضربه ای به پیشانی ام زدم.

 صدای جیغ زدن ترنم، باعث شد گوشی را با فاصله بگیرم:

 واو. چقدر خوب. آفرین باالخره داری نشون می دی که تو هم یه زنی. -

آرایشگاه رفتن خوشم نمی آمد. آن هم همراه با ترنم. حق داشت. من هیچ وقت از 
 که کال آرایشگرش می کوبید و از اول یک ظاهر دیگر برای آدم می ساخت.

قبل از اینکه بتوانم حرفم را پس بگیرم ترنم گفت به دنبالم می آید و تماس را بدون 
 خداحافظی قطع کرد.

 غییر بد نمی شدم.صبحانه نخورده جلوی آینه رفتم، به نظرم با کمی ت

آره، اینجوری خیلی بهتر بود. همان طور که زندگی ام به تنوع احتیاج داشت، بد 
نبود به خودم هم کمی برسم. لبخندی زدم و به سراغ لباس هایم رفتم. نیم ساعتی 

 گذشت و صدای زنگ آمد، از توی آیفون ترنم را دیدم که زل زده به دوربین:

 االن میام. -

 باز کن. کجا؟ در رو  -

 در را باز کردم و مانتویم را از تن در آوردم.

 ترنم شالش را که روی شانه اش افتاده بود برداشت و روی دسته ی مبل گذاشت:

وای خوب شد بهش زنگ زدم، گفت صبح نیستش. اگه می رفتیم می موندیم تو  -
 رو در بایسی، اون وقت همکارش کارمون رو انجام می داد.

 کرد و ادامه داد:  بینی اش را جمع

 اصال خوشم نمیاد ازش. -
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 خنده ای کردم و به سمت اتاقم رفتم:

 پس برم شلوارم رو عوض کنم. -

کجا؟ نگفتم که نمی ریم. گفتم صبح نیستش. تا دو ساعت دیگه می ریم. حاال هم   -
به جای اینکه دنبال فرار از زیبایی و آشتی کردن با دنیای زیبای زنانه شی، برو 

 ت عمه رو بیار بخونیم تا نازلی کارش تموم شه و برگرده سالن.خاطرا

  

  

 " خاطرات پریناز"

  

امروز خیلی خوشحال بودم؛ چون رویا، دختر خاله ی امیر عقد می کند و همان قدر 
هم نگرانم. رعنا کوتاه آمده و حاضر شده تا من همراه امیر بروم به خانه اش تا از 

 هرش برویم.آنجا همراه هم به منزل خوا

سراغ کمد لباس هایم رفتم و با استرس و وسواس نگاه می کردم. چی بپوشم که 
رعنا خوشش بیاید؟ هر چه نگاه انداختم و لباس ها را زیر و رو کردم، چیزی پیدا 
نکردم. نا امید دست های عرق کرده ام را روی دامنم کشیدم و از امیر برای انتخاب 

 لباس، کمک گرفتم. 

لرز، در حالی که زیر لب صلوات می فرستادم و صورتم را محکم با چادرم  با ترس و
 قاب گرفته بودم، پشت سر امیر وارد خانه ی قدیمی رعنا شدم.

 امیر مستقیم به آغوش رعنا رفت و بعد از روبوسی، کنار رفت تا من جلو بروم.

 هنوز نزدیک رعنا نشده بودم که خودش را عقب کشید:

 من سرما خوردم. ببخشید.وای یادم رفت،  -

به دستم که توی هوا مانده بود نگاه کردم و آروام زیر چادرم آوردم. سعی کردم 
 لبخند بزنم:
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 بال دوره انشاهلل. -

 رعنا، چشمانش را توی کاسه چرخاند و زیر لب با غرولند گفت:

 بال خودتی که تلپ افتادی توی زندگی پسرم. -

ه مادرش بگوید که من خودم را به کسی تحمیل به امیر نگاه کردم، می خواستم ب
نکرده ام. دوست داشتم به او بگوید که دختری که زیر دست خانجون بزرگ شده 
برای خودش چه قدر غرور و عزت نفس دارد. سکوتم را بگذارد پای احترامی که 
برای بزرگ تر از خودم قائل هستم. ولی امیر به جای این حرف ها، ففط آهسته 

ش را، روی هم گذاشت. انگار که می خواست بهم بگوید به دل نگیرم و پلک های
 چیزی نگویم.

آهم را توی سینه، خفه کردم. چادرم را محکم توی مشتم گرفتم تا از لرزش دستانم 
 کم کند. نمی دانم چرا زمان نمی گذشت. جو اینجا برایم خیلی سنگین بود.

 چی زیر چادرت قایم کردی؟ از کی رو گرفتی؟ -

 لبخندی روی لبم آمد، باالخره لبهای رعنا برای صحبت با من باز شد.

اما مدت زمان لبخند و این فکر احمقانه ام به ثانیه نکشید، رعنا بلند شد و با اخم به 
 سمتم آمد و چشم های ریزش را باریک کرد:

 از من که هم جنس خودتم، رو گرفتی؟ -

ده بود انداخت و با دست به او اشاره نگاهش را سمت امیر که از روی مبل بلند ش
 کرد:

 یا از این پسر ساده ی من؟ -

 با یه حرکت چادر را از روی سرم کشید و خنده ی تلخی کرد:

 دختر جون، اون موقع که بهت محرم نبود باید رو می گرفتی، نه االن که شوهرته. -
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را از روی سرم هضم حرفهایش برایم سنگین بود. من اصال یادم رفته بود تا چادرم 
بردارم. اصال فرصت نشستن بهم نداده بود. آن وقت این طور بی رحمانه به من 

 تهمت می زد؟ که قبل محرمیت، خودم را به امیر نشان داده ام؟

سرم درد گرفت. اگر خانجون یا آقا داداش هایم این حرف را می شنیدند. واویال می 
 شد.

میر زدم، روسری ام که از کشیدن چادر، دور سرم را باال آوردم و پوزخند تلخی به ا
گردنم افتاده بود، باز کردم و روی دسته ی مبل گذاشتم. چی فکر می کردم و چی 

 شد. مالقات اول با این حرف های زننده، راه به کجا می برد؟

امیر سمت رعنا که روی مبل نشسته بود رفت و پایین پایش روی زمین نشست، 
 ستانش گرفت:دست های رعنا را توی د

این چه حرفیه مامان، پریناز از گل هم پاک تره. تا بعد از عقد، همه ی دیدارهامون  -
 زیر نظر خواهر و مادرش بوده.

 رعنا خنده ی تلخی کرد و دست روی سر امیر کشید:

 پسرک مظلوم من، پس دوره ات کرده بودن این قوم؟ -

 و با غضب به من زل زد.

 ی دم نمی زدم. واقعا افکار رعنا این طور بود؟خون خونم را می خورد، ول

 امیر دست مادرش را از روی سرش برداشت و بلند شد:

بسه مامان، قرار شد بیایم و با هم برای مراسم عقد بریم. پریناز انتخاب منه. برای  -
 به دست آوردنش خیلی سختی کشیدم.

 ق می کردم.اگر هر زمانی، غیر از االن بود مسلما با این حرف امیر ذو

رعنا زیر لب " بی لیاقتی" حواله ی امیر کرد و به من چشم غره رفت. نگاهم را به 
 زمین دوختم تا رعنا از مقابلم رد شد و به اتاق رو به رویی رفت.

 امیر چانه ام را باال گرفت:
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 ببینمت. -

 با نگرانی بهم خیره شد:

 چرا اینجوری می کنی با خودت؟ داری می لرزی. -

 ، روی مبل نشاند. به آشپزخانه رفت و با لیوانی آب قند برگشت.من را

رعنا مانتو پوشیده و چادر به دست، از اتاق خارج شد و نگاهی به لیوان توی دستم 
 کرد. با تاسف برای امیر سر تکون داد:

 حاال چی شده؟ -

 چینی به ابرویش انداخت و با نفرت براندازم کرد:

 مریضه؟ -

 کن حرف خوبی بهش نزدی.  نه مامان، قبول -

 رعنا ابروهایش را باال انداخت و با تعجب باالی سرم ایستاد.

 اوهو... خانوم بهشون بر خورده؟ خب حرف حق تلخه. -

 پوزخندی زد:

 من تو حیاطم. منتظرم نذارین، زودی بیایین. -

 قبل از رسیدن به حیاط، دست امیر را گرفتم و با بیچارگی لب زدم:

 ونه، نمیام.من می رم خ -

 امیر کامل به سمتم برگشت:

 یعنی چی پری؟ اگه نیای بیشتر به این قهر و کینه، دامن می زنی. -

نگاهی به حیاط انداخت. رعنا توی تیر رس نگاه نبود، با خاطری آسوده قدمی جلو 
 آمد و با چشمهای سیاهش که انگار ستاره باران شده بود، توی چشمانم زل زد:
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اهش می کنم به خاطر عشق بینمون، تحمل کن. مادرم سنش پری نازم، خو -
باالست و زبونش تلخ. مگه یادت نیست بهت می گفتم چقدر با حرف ها و کارهاش 

 اذیتمون کرده؟

 یادم بود، هنوز صدایش توی گوشم بود که از بی مهری های مادرش می گفت.

 آهسته پلک زدم، امیر صدایش را پایین تر آورد:

 نم، به خاطر من تحمل کن.خواهش می ک -

مگر می شد؟ مگر می توانستم؟ مگر امکان داشت منی که انقدر تشنه ی محبت امیر 
 بودم، این گونه از من خواهش کند و قبول نکنم؟

 لبخندی به رویش زدم و راه افتادیم.

فتانه و فرزانه، خواهرهای امیر، با اکراه فقط بهم دست دادند و رفتند کنار امیر و 
شون، مشغول پچ پچ کردن شدند. جایی توی جمع آنها نداشتم. با راهنمایی مادر 

گلنار خواهر رعنا، برای مرتب کردن لباس هایم به اتاق طبقه ی باال رفتم. دوست 
داشتم تا ابد توی این اتاق بمانم و به طبقه ی پایین نروم، ولی صدای دست زدن 

نم را به سختی قورت دادم و با و کل کشیدن، خبر از ورود رویا می داد. آب دها
خواندن آیه هایی از قرآن که از خانجون یاد گرفته بودم، سعی در حفظ آرامشم 

 داشتم.

رویا بر خالف بقیه، استقبال گرمی از من کرد و صمیمانه در آغوشم کشید، کاری که 
 موجب اخم مادر و خاله اش شد.

یدم، سیرابم کرد و دلگرم به توی این جمع غریب، همین محبت اندکی که از رویا د
 ادامه ی ارتباطم با رویا شدم.

 رویا می توانست پل خوبی جهت رابطه با خانواده ی امیر باشد.

فرزانه و فتانه، کنار امیر نشسته بودند و مشغول میوه خوردن و اصال توجهی به 
غرغر شوهرهایشان که می گفتند بروند و بچه ها را از وسط حیاط جمع کنند، 

 اشتند.ند
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نیم ساعتی گذشت. عباس آقا، شوهر فرزانه، دست مجید پسر شیطون پنج ساله اش 
 را کشید و به بغل فرزانه انداخت:

 جمع کن این پدر سگ رو، زد بچه ی مردم رو ناقص کرد. -

فرزانه ایستاد، چشم های ریزش را به تقلید از مادرش، باریک کرد دست به کمر زد 
 و با تشر گفت:

 قه نمی تونی نگهش داری، مثال عقد کنون دختر خاله ام هستش.یه دقی -

 عباس آقا پوزخندی زد:

 عقد کنون دختر خاله ات، یا دق دادن این بنده خدا؟ -

 سرم را باال گرفتم، امتداد دست های عباس به من ختم می شد.

پرسشی نگاهم را به امیر انداختم. امیر هم مثل من متعجب بود. این وسط فرزانه 
 با صورتی قرمز با تته پته گفت:

 معلوم هست چی می گی؟ دق دادن کی؟ -

فتانه با لبخندی که مشخص بود به زور روی صورتش نگه داشته، دست مجید را 
 گرفت و سمت عباس رفت:

 بیا خاله، بیا بگو چی شد، با بابا بریم ببینیم چه خبره؟ -

 میر کرد:عباس با قیافه ی عصبی، لبخند یه وری زد و رو به ا

 خودت و خانومت رو از این حسودها دور نگه دار.  -

 دست مجید را از دست فتانه بیرون کشید و با صدای بلندی گفت:

 بریم باباجون، خاله و مادرت مراسم دختر خالشونه، تو دست و پاشون نباش. -

 امیر ایستاد و بی توجه به نگاه های کنجکاو فامیل رو کرد به فرزانه:

 چی گفت؟ شما چی تو سرتون می گذره؟شوهرت  -
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و نگاه اخم آلودش را سمت فتانه چرخاند. فتانه کنار امیر آمد و ظرف میوه های 
 پوست شده را سمتش گرفت:

عباس رو نمی شناسی، از نگه داشتن مجید کالفه شده، غرش رو به جون خواهرم  -
 می زنه.

 و خیلی شمرده گفت:امیر ظرف میوه را با دست پس زد، رو کرد به فرزانه 

 اتفاقا چون عباس رو خوب می شناسم، می گم که منظورش چی بود؟ -

 به من اشاره کرد و رو به خواهرهایش گفت:

 شما برای چی به پری حسودی می کنید، که... -

 صدایش را پایین آورد ولی از حرکت لبهایش فهمیدم که گفت:

 برای چی دقش بدین؟ -

فتانه، که پشتش به من بود، گردن کشید و من را نگاه فرزانه از گوشه ی شانه ی 
کرد و دوباره از دیدم پنهان شد و مشغول پچ پچ کردن شدند و صدایشان به گوشم 
نرسید. انقدر ناخنم را کف دستم فشار داده بودم که رد انداخته بود. گوشه ی لبم 

سط رعنا که همه را دندان گرفته و در حال کندنش بودم. اجتماع سه نفره ی آنها تو
 را به صرف شام دعوت می کرد، بهم ریخته شد.

سفره ای در حیاط برای آقایان و سفره ای دیگر در اتاق طبقه ی باال برای خانم ها 
پهن شده بود. با اینکه از وقتی آمده بودیم، کنار امیر نبودم ولی همین که در تیرس 

 نگاهم بود، آرام بودم.

رو شام، ضربان قلبم شدت گرفت و دست هایم خیس با جدا شدن آقایان برای س
عرق شده بود. با اضطراب به امیر چشم دوختم. نگرانی را از چشم هایم خواند و رو 

 کرد به مادرش:

 مامان، هوای پری رو داشته باش. -
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رعنا به اطراف و چشم های منتظر و کنجکاو فامیل نگاهی کرد و با لبخندی که به 
 روی من می زد، گفت:

 امیر جان، حواسم به عروس گلم هست. -

امیر با خاطری جمع، به حیاط رفت. رعنا دوباره نگاهی به چشم های مشتاق زن 
 های فامیل، کرد و ادامه داد:

 درسته که انتخاب من نبوده، ولی االن عروس منه و باید قبولش کنم. -

 خنده ای کرد و خطاب به زن هایی که نزدیکش بودند، گفت:

 گین، آخه مگه چاره ی دیگه ای هم دارم؟شما ب -

 لحنش را غمگین کرد:

 آقا عبداهلل که سایه اش از سرم کم شد، حداقل پسرم رو برای خودم نگه دارم. -

 با گوشه ی روسری، نم اشکش را گرفت.

 دو تا از زن های میانسال، به تاسف سری تکان دادند و با اخم به من خیره شدند:

 حیا داشتن، نه اینکه راه بیفتن و پسر رو از مادر جدا کنن.واال دخترای قدیم  -

دلم می خواست داد بزنم که امیر از مادرش جدا بود، از قبل با او مشکل داشت. ما 
 عروسی کردیم و من احمق ساده، باعث شدم با مادرش مدارا کند.

 اما بغض توی گلویم، مانع می شد. من نمی توانستم طرز فکرشان را عوض کنم.

 اه... همه ی این حرف و حدیث ها تقصیر امیر بود.

  

*** 

 صدای آالرم موبایل ترنم، متعجبم کرد.

 آالرام گذاشتی؟ -
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آره، نگاه کن، اگه آالرم نذاشته بودم تا شب می خواستی بدجنسی های رعنا رو  -
 بخونی، پاشو بریم که دیر می شه.

 ترنم بعد از پوشیدن مانتو، رفت جلوی آینه:

گم، اگه یه ذره سر و زبونی که خانجون داره، عمه داشت، اینجور رعنا سوارش می   -
 نمی شد.

شالم را، روی سرم مرتب کردم و از جا کفشی، کفش اسپرتم که همرنگ کیف و 
 شالم، سبز یشمی بود بیرون آوردم:

 مطمئنم که عمه هم دایره لغاتش به وسعت خانجونه، -

 در جا کفشی را بستم:

 سختی رو داشته. اما شرایط -

آرام در ورودی را بستم و دکمه ی آسانسور را زدم. ترنم آینه به دست، مشغول نگاه 
 کردن به خودش بود:

هر چی! چطور مثل این آدم های مظلوم و تو سری خور، می تونست مقابل این  -
 همه حرف ساکت باشه؟

یلی سفت بود، سوار آسانسور شدیم و در حالی که با شستم دکمه ی همکف را که خ
 فشار می دادم، گفتم:

وقتی بدونی خانواده همسر با ازدواجت موافق نیستن، باید پی خیلی چیزها رو  -
 به تنت بمالی. توی ایران، خانواده ی همسر خیلی مهم و تاثیر گذاره.

 ترنم ابروهایش را باال انداخت:

حاال شانس عمه این همه جوون بدون اجازه ی خانواده با هم ازدواج می کنن،  -
 ی ما، مادر شوهرش باید مادر فوالد زره شه؟

 از آسانسور پیاده شدیم و به سمت خروجی راه افتادیم.
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ترنم عینکش را روی صورتش گذاشت و بعد از اینکه قیافه اش را چک کرد، پایش 
 را روی پدال گاز گذاشت:

 خودمم امروز یا فردا باید می رفتم آرایشگاه. -

 انداخت و با لبخند ادامه داد: نیم نگاهی بهم

 چقدر خوب که باالخره تصمیم گرفتی بیای پیش نازلی. -

 و نگاهش را دوباره به خیابان دوخت:

 ماهه، انقدر خانومه. ببینی عاشقش می شی، کارهاشم که حرف نداره. -

 اما من ساکت بودم.

ایمان را بعد از ورودمان به سالن، دختری حدودا بیست ساله روسری و مانتو ه
 گرفت و ما رو به نشستن روی مبل دعوت کرد.

نازلی که زنی چهل ساله بود به استقبال ما آمد و بعد از بوسیدن ترنم، با من دست 
 داد:

 ترنم جون، می بینی که چقدر امروز شلوغه، کاش زودتر بهم می گفتی. -

 د:ترنم قری به گردنش داد و سالن را با نگاهی سرتاسری، از دید گذران

 وا نازلی، بگو بچه ها کار اینا رو راه بندازن. خودت بیا باال سر تبسم. -

نازلی خنده ای شیرین تحویل ترنم داد و با چشمکی که به من می زد، سمت صندلی 
 مخصوص راهنمایی ام کرد:

 خب تبسم جون، چکار کنم فدات شم؟ -

 نم ماند.با نگاهم به ترنم، سرش را سمت ترنم چرخاند و منتظر نظر تر 

 نازلی جون، یه کاری کن، مثل من معتاد به خودت شه. -

 و دوتایی زیر خنده زدند.
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از تصور اینکه بخواهم مثل ترنم، مصنوعی باشم، باالخره زبانم باز شد و آهسته لب 
 زدم:

 نه، نمی خوام خیلی زیاد دست کاری شه. -

 نازلی لبخندی بهم زد و گفت:

 باشه گلم، راضیت می کنم. -

قتی که مشغول مدل دادن به ابروهایم بود، ترنم مثل مادری که دخترش را اولین و
 بار به آرایشگاه آورده باشد، جلو آمد و دستی توی موهایم کشید:

 موهاشم پالتینی کن. -

 جیغ خفه ای کشیدم:

 نه. -

 خیلی خوب حاال. برا بار اولت همون بلوند خوبه. -

ف کرد و از توی آینه نگاهی بهم انداخت، روبه فر قسمتی از موهایم را با دستش صا
 نازلی کرد:

 موهاشم کراتینه کن، صاف شه. -

 میدونی که من رنگ و کراتینه رو توی یه روز انجام نمی دم. -

 ترنم انگشت به دهانش گرفت و بعد از چند ثانیه گفت:

 یه نوبت دیگه کراتینه کن، فعال رنگ براش واجب تره. -

 ه شد. نگران نگاهی به ساعت انداختم و با صدایی لرزون گفتم:با لبخند بهم خیر 

 چقدر طول می کشه؟ -

 ترنم به سراغ کیفم رفت و گوشی ام را بیرون آورد:

 زنگ بزن به سعید بگو تا غروب کارت طول می کشه. -
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گوشی را گرفتم و از ترس اینکه مبادا سعید تماسم را پاسخ ندهد، یا سرد صحبت 
 م یخ بزنم، از زنگ زدن پشیمان شدم و به دادن پیام اکتفا کردم.کند و جلوی ترن

 ترنم خیره به ناخنهایش از نازلی پرسید:

 ساغر رو ندیدم. -

 دستش را باال آورد و به ناخن هایش اشاره کرد:

 باید برام ترمیم کنه. -

واقعا که خیلی خسته کننده بود. مانده بودم چطور ترنم همیشه توی آرایشگاه 
ل تغییر و تنوع دادن به سر و وضعش بود. بعد از چند ساعت، که به نظرم مشغو

 خیلی طوالنی بود، کارم تمام شد.

  

با دیدن خودم توی آینه، بی اختیار لبم به خنده باز شد. رنگ موی جدید و مدل 
 ابرویم کلی باعث تغییرم شده بود.

 کردم.  خوشحال و خندان، کیفم را برداشتم و با رضایت کامل، حساب

دل توی دلم نبود تا سعید به خانه بیاید. از وقتی که ترنم من را به آپارتمانم رساند، 
هزار بار توی آینه خودم را چک کردم؛ شده بودم مثل دخترهای سیزده ساله ای که 
با ذوق، قیافه ی خودشان را توی آینه نگاه می کنند و از گرمی حس عشق، صورتشان 

 گلگون می شود.

نه ی کنسول، غرق توی رویا بودم که صدای چرخش کلید آمد. خیلی تند جلوی آی
 و فرز خم شدم و خودم را مشغول پیدا کردن چیزی، از توی کشو نشون دادم.

با شنیدن صدای پای سعید از پشت سرم، دست از زیر و رو کردن کشو کشیدم، 
رم را به چونه صاف ایستادم و محکم کشو را بستم. دستم را به کمر زدم و دست دیگ
 گرفتم، طوری که صدایم به گوش سعید برسد، با خودم زمزمه کردم:

 اه لعنتی، کجا گذاشتمش؟ -
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 دنبال چی هستی؟ -

خیلی سریع چرخیدم و دست هایم را، روی قلبم گذاشتم. نفسم را با کمی مکث 
 بیرون دادم:

 وای، ترسوندیم. -

 آمد: سعید با تعجب، سر تا پایم را نگاه کرد و جلوتر 

 چقدر عوض شدی! پس امروز آرایشگاه بودی؟ -

 آرام لبم را گاز گرفتم و نگاهم را به پارکت های شکالتی رنگ زیر پایم انداختم.

لکه ای سفید رنگ رویش بود، باید سر فرصت پاکش می کردم. حتما کار روشا و 
 رادشین بوده که بستنی به دست، خانه را متر میکردند.

، توی این موقعیت حساس، نباید به چیزهای الکی فکر می کردم. سرم را تکان دادم
 آهسته نگاهم را باال آوردم و با لبخند به چشم های سعیدخیره شدم:

 بهم میاد؟ -

 آره، ولی ... -

 خدای من این ولی گفتنش یعنی چه؟

بادم خالی شد، وا رفتم. مثل دختر بچه ای که عروسک مورد عالقه اش را از او گرفته 
 شند، لب ورچیدم:با

 ولی چی؟ -

 شانه ای باال انداخت:

حیف رنگ موهای قشنگ خودت نبود، که با این همه مواد شیمیایی، اینطوریشون  -
 کردی؟

 خمیازه ای کشید و سمت آشپزخانه رفت:

 می گفتی، غذا از بیرون می گرفتم، حتما وقت شام درست کردنم نداشتی؟ -
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دیدمش، نفهمیدم چی از توی یخچال برداشت.  در یخچال را باز کرد. چون تار می
پلک زدم و قطره ی درشت اشکم افتاد روی لکه ی پارکت. من کی بدون اینکه 

 مقاومت کنم، اجازه ی گریه کردن را به چشم هایم داده بودم؟

 من کی انقدر حساس و زود رنج شده بودم؟

ن ببرد، به سرویس از این همه ضعف بدم آمد، قبل از اینکه سعید پی به گریه ی م
 رفتم.

شیر آب را باز کردم و به صورتی که اشک هایی سیاه رنگ از چشمان غمگینش می 
 چکید، زل زدم.

صورتی که تا قبل از آمدن سعید، به شادابی دختر بچه های عاشق بود و حاال، به 
 شکستگی زنی رنجور.

با سیاهی، بد با دست محکم روی صورتم کشیدم. تلفیق صورتی، هلویی، قهوه ایی 
 رنگ ترین، هارمونی موجود دنیا بود.

 شیر آب را بستم.

 توی فکر فرو رفتم، همه از ظاهر جدیدم تعریف می کردند.

 برای خودم هم تجربه ی حس خوبی بود، زیبایی، تنوع...

 پس چرا سعید این گونه توی ذوقم زد؟

 سعید نکرد.حتی ندا هم با تاسف سری تکان داد و هیچ دفاعی از این رفتار 

مشتی آب سرد روی صورتم ریختم تا فقط کمی از التهابم را کم کند، دنبال جمالتی 
 آماده می گشتم تا در جواب سعید که از سرخی چشمانم پرسید، تحویلش دهم.

 بعد از کمی کلنجار رفتن با خودم، از سرویس خارج شدم.

رش برای خودش نگاهم به سعید بود پشت میز مشغول خوردن ژامبون بود، کنا
 خیارشور و گوجه حلقه کرده بود و سس های رنگارنگ را، روی میز ردیف کرده بود.
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خوبه، انگار مثل این چند روز بی حوصله نبود. دستی روی موهایم که به لطف 
سشوار صاف شده بود، کشیدم تا از مرتب بودنش خاطر جمع شوم، با اعتماد به 

 نفس جلو رفتم.

ه باید با سعید می زدم. همه ی حرف هایی را که از قبل آماده حرفهای زیادی بود ک
 کرده بودم.

حرفهایی که می خواستم دوری کردن این چند وقت سعید را از او بپرسم. چه 
 فرصتی از این بهتر که خود سعید با پرسیدن علت گریه ام، بحث را شروع می کرد؟

کند و با دیدن چشم های با هر قدم که بر می داشتم، منتظر بودم سعید نگاهم  
 قرمزم، لقمه اش تو گلویش بپرد و از جا بلند شود.

اما سعید خودش را مشغول خوردن نشان داد و حتی سرش را باال نیاورد که من را 
 ببیند.

 همین جور وسط آشپزخانه مشغول نگاه کردن به روی میز بودم.

 بدون اینکه نگاهم کند، پرسید:

 نمی خوری؟ -

قورت دادم و با حرص عقب گرد کردم. در کابینت را با شدت باز کردم آب دهانم را 
 طوری که درش با دیوار برخورد کرد و صدای بدی داد:

 سیرم. -

از گوشه ی چشم نگاهش کردم، منتظر بودم ببینم عکس العملش چیست؟ ولی در 
 کمال خونسردی، سس را روی ساندویچی که درست کرده بود، ریخت.

 داد: ندا سریع هشدار 

حق نداری حتی یه درصد به اینکه داره برات ساندویچ درست می کنه، احتمال  -
 بدی. فهمیدی؟

 چرا ندا نمی گذاشت برای دقیقه ای دلم را به این خیال، خوش کنم؟
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 یعنی انقدر حرکات سعید با من سرد شده، که وکیل مدافعش هم فهمیده بود؟

ی قرصها، مسکنی در آوردم تا حداقل  نفسم را با حرص بیرون دادم و از توی جعبه
 با سردرد نخوابم.

 گوشی را روی اسپیکر گذاشتم و مشغول گرفتن لقمه ای کره مربا برای خودم شدم.

صبح با دل ضعفه از خواب بیدار شده بودم و وقتی فهمیدم سعید هنوز نرفته و توی 
اختم و چشمانم آشپزخانه هست، از اتاق بیرون نرفتم. سریع خودم را روی تخت اند

 را بستم.

چه خوش خیال بودم که فکر می کردم سعید قبل از خروجش میاید و چهره ی 
 معصوم من را توی خواب نگاه می کند!

 با این حال نمی خواستم ببینمش، پس خودم رو به خواب زدم.

بعد از خروجش بدون اینکه دست و صورتم را بشویم مشغول خوردن صبحانه شدم 
 زنگ زد.که ترنم بهم 

 با صدای بلندش، لقمه ام را قورت دادم.

االن سرویس بچه ها اومد دنبالشون و راهی شون کردم مهد برن. گفتم قبل از  -
 اینکه برم بخوابم بهت زنگ بزنم.

 با دهن پر گفتم:

 دستت درد نکنه. -

 خفه نشی حاال، یه دقیقه چیزی نخور، جواب منو بده. -

 صدایش شیطون شد:

 حدس بزنم، که دیشب سعید خیلی سورپرایز شد.می تونم  -

 خنده ای کرد:

 درسته قورتت داد، نه؟ -
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سعید بر خالف تصور خودم و ترنم؛ درسته قورتم نداد. با بی تفاوتی اش ذره ذره 
 غرورم را خرد و زیر پایش له کرد.

بغض توی گلوم چنگ انداخت، با خوردن قلوپی از چایی شیرینم، سعی در فرو بردن 
ضم داشتم. باید موضوع بحث را عوض می کردم. ترنم نباید از ندیده شدن خواهر بغ

 بزرگترش، بویی می برد:

 راستی... بچه ها رو مگه قرار نبود امروز پیش مامان بزاری؟ -

جواب منو بده، نکنه همه ی عکس العمل سعید از اولی که دیدت، مثبت هجده  -
 بود که می پیچونی؟

 و ادامه داد: دوباره خنده ای کرد

خب البته بهش حق میدم، زن بی رنگ و لعابش، یه شبه بخواد انقدر خوشگل شه  -
 و...

 خنده هایش مانع از تکمیل جمله اش شد.

دستم را روی شقیقه ام فشار دادم، با یاد آوری رفتار دیشب سعید، صبحونه را 
 کوفتم کرد.

به گوشم نزدیک کردم. به گوشی را از روی اسپیکر برداشتم و توی دست گرفتم و 
سمت قهوه ساز رفتم تا برای خودم فنجونی قهوه ی غلیظ درست کنم. با چشم توی 

 کابینت دنبال قهوه بودم.

 خنده اش که کم شد دوباره ادامه داد:

 کجا رفتی تبسم؟  -

 بعد از ریختن مقداری قهوه توی دستگاه، در شیشه را بستم و توی کابینت گذاشتم.

 م:خیلی سرد گفت

 همینجام. -



                 
 

 

 فاطمه نیساری| توقع دل  رمان

 

 

 

 

    www.1roman.ir   برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

122 

 

 و دکمه ی قهوه ساز را فشار دادم و روی صندلی نشستم.

 آشپزخونه را از نظر گذراندم.امروز خیلی کار داشتم.

 خیلی خوب حاال، نمی خواد قرمز شی، دیگه بیشتر وارد جزییات نمی شم. -

 لبخند کجی زدم و با شنیدن تیک دستگاه، فنجونی از آبچکان برداشتم.

ی ترنم نمی فهمیدم. همه اش در حال فکر کردن به تصور گرم چیزی از حرف ها
ترنم از رفتار سعید بودم، رفتاری که حقیقت سرد بودنش را دیشب باهاش مواجه 

 شده بودم.

 بابا و مامان برای خبر گرفتن از حال عمه، به خانه ی خانجون رفته بودند.

 بود که عمو گفته بود.تلفنی از حال عمه و خانجون پرسیدم، اوضاع دقیقا همانی 

 عمه هیچ تغییری نکرده بود!

 چند روزی گذشت، برخورد من و سعید در حد یکی دو جمله بود.

 " غذا چیه؟ لباسام اتو داره؟ کلیدهام رو ندیدی؟"

جلوی آینه مشغول سشوار کشیدن موهایم بودم، در صدای سشوار غرق شده بودم 
تظار داشتم حاال که من تغییر کرده ام و و به رفتارهای اخیر سعید فکر می کردم. ان

با جان و دل برای زندگی مان مایه می گذارم، سعید هم حرکتی به خودش بدهد. 
بدون اینکه موهایم حالت بگیرد، سشوار را از پریز کشیدم و روی تخت نشستم. این 

 روزها سعید زودتر می رفت و شبها آخر وقت برمی گشت.

در مورد خودمان می زدیم هم، بین ما رد و بدل نمی  همون دو کالم حرفی که قبال
 شد.

 باز هم محاسباتم اشتباه از آب در آمده بود.

فکرم به جایی قد نمی داد، نگاهی به لباسهایی که آماده گذاشته بودم روی تخت، 
تا قبل از آمدن سعید بپوشم انداختم، جلو رفتم و توی دست هایم گرفتم و پارچه 

 ردم. عصبی به گوشه ی تخت پرتش کردم.ی لطیفش را لمس ک
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برای کی می خواستم لباس عوض کنم؟ برای سعیدی که وقتی از سرکارش میاید و 
 به استقبالش می روم، حتی نگاهی بهم نمی اندازد؟

 خستگیش را بهانه و از من دوری می کرد؟

کند؛   اوایل تغییراتم و به قول ترنم، زن زندگی شدنم، به او حق می دادم تا تعجب
چون با بی تفاوتی هایم در حق زندگی ام اجحاف کرده بودم. ولی این لطفهای بیش 
از اندازه ی من، انگار شد وظیفه ام و سعید به آنها عادت کرد. من شده بودم کنیز 

 بی جیره و مواجب سعید.

 از روی تخت بلند شدم.

تی سعید میاید و به اندازه ی کافی حرص خورده بودم، بهتره بود بیرون بروم و وق
 منتظر خدمات من است، یادداشتم را ببیند و برای نبودنم غبطه بخورد.

توی دلم به حال گرفته ی سعید ، پوزخندی زدم و با عجله سمت کمد لباسهایم رفتم 
 تا آماده شوم.

بی هدف توی پیاده روی خلوت راه افتادم دلم هوای ناهید را کرد. بعد از دوتا بوق 
 جواب داد:

 جونم تبسم؟ -

 ، سالم خوبی؟الو ناهید -

 فدای تو خوشگلم، تو چطوری؟ چه خبر؟ -

 صدای موج دریا توی گوشم پیچید. لبخندی روی لبم آمد:

 مرسی خوبم، کجایی دختر؟ -

 فورت ویلیج -

 کجا؟!  -

 سواحل جنوب غربی ساردینیا -
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کال همتون   چه بی خبر رفتی ایتالیا، عزیزم انشاهلل همیشه به شادی و گردش، -
 رفتین؟

عزیزم یکم از امکانات استفاده کن، تماس تصویری می گیری و می چسبونی به  -
 گوشت؟

 خنده ام گرفت. حق داشت، رابطه ی خوبی با تماس تصویری نداشتم.

گوشی را مقابلم گرفتم. ناهید عینک آفتابی روی صورتش بود و باد موهایش را به 
تش دور کرد، پدر و مادرش جزو تماشاگرهای بازی بازی گرفته بود. گوشی را از صور 

 گلف بودند، به آنها گفت من تماس گرفتم و برایم دست تکان دادند.

 چشم هایم را ریز کردم تا ببینم کیا مشغول بازی هستند، پرسیدم:

 اهورا با کی داره بازی می کنه؟ -

 با نادر. -

 پس کجاست؟ آخی پس حسابی داره خوش می گذره. ببینم زن داداشت -

 مرسانا رفته برنز کنه. توی دیدم نیست تا تو رو از این صحنه مستفیض کنم. -

 خنده ی بلندی سر دادم:

 الزم نکرده. همون نادر جانش فیض ببره بسه براش. -

 بعد کمی حال و احوال تماس را قطع کردم.

  

بعد  چقدر خوشحال شدم که حال ناهید خوب بود و خنده ی روی لبش واقعی بود.
از مدتها واقعا شارژ شدم از اینکه توانسته بود با خودش کنار بیاید و اهورا رو ببخشد 
و فرصت جبران به او بدهد. چقدر خوب تر که اهورا واقعا پشیمان بود و از صمیم 
قلبش سعی در جا کردن دوباره ی خودش در قلب ناهید داشت. خدا را شکر که به 

 د و قدر همدیگر را دانستند.موقع به داد زندگی شان رسیدن
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ش نامردییهو ته قلبم لرزید. ناهید به دنبال کشف رفتارهای مشکوک اهورا، متوجه 
 شد و این چند وقت سعید...

 تکیه ام را به دیوار پیاده رو میدهم. توان راه رفتن ندارم. حتی فکرشم هم بد بود.

را مقایسه کنم، سعید سریع سرم را تکان میدهم، نه من حق ندارم سعید را با اهو
خیلی از رفتار اهورا شاکی بود. عرق روی پیشونی ام را با دست پاک می کنم و 

 همان دستم را، روی گلویم میگذارم.

متنفره. من رفتار مشکوکی از سعید ندیدم، فقط اینکه مدتی  نامردینه! سعید از 
 توی خودش بود، شاید فشار کارهایش زیاد شده.

 ته از تنم کم کم برگشت و تکیه ام را از دیوار گرفتم.با این فکر، جان رف

برگشتم به آپارتمانم و بدون اینکه به آشپزخانه ای که غذایی توش پخت نمی شد، 
نگاهی بیندازم، همین طور با کفش هایم با اینکه تازه پارکت ها رو تی کشیده بودم، 

 روی نوک پنجه به اتاق رفتم، تا سررسید را بردارم.

مروز نمی خواستم قضاوتی روی رفتار سعید داشته باشم، مشغول عوض حداقل ا
کردن محتویات کیف دوشی ام با کیف دستی ام بودم تا سر رسید را بتوانم داخلش 
جا بدهم. گوشی را بین سر و شانه هایم نگه داشتم تا مطمئن باشم ترنم خونه است 

 تا بقیه ماجرا های عمه را بخونیم.

ه هایم را پشت در خانه ی ترنم جا گذاشتم و با لبخندی روی همه ی نگرانی و غص
 صورتم، ترنم را توی آغوشم کشیدم.

 چشم گرداندم و دو قلوها را ندیدم:

 وروجکات کجان؟ -

 با شهروز و شهرام پایین تو استخرن.

 دستم را که برای در آوردن مانتویم باال برده بودم را پایین آوردم:

 ی، من نمی اومدم.خب می گفتی مهمون دار -
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 ترنم در راه آشپزخانه یهو برگشت و با تعجب گفت:

 مهمون؟! -

 آره دیگه، مگه نمیگی شهرام پایینه. -

خنده ی بلندی سر داد و دوباره راه آشپزخانه را پیش گرفت، دستانش را توی هوا 
 تکون داد:

، از ساعته اینجاست، به هوای امضای چند تا چک ۲۴شهرام که مهمون نیست،  -
 زیر دست آقاجون در رفته.

 از توی فریزر، بستنی در آورد و نگاهی بهم انداخت:

 راحت باش، تازه رفتن پایین حاال حاال نمی آن. -

 مانتو و شالم رو در آوردم و توی کمد اتاق مهمان، آویزان کردم.

ترنم مشغول گرداندن شبکه های ماهواره بود با دیدن من اشاره ای به ظرف بستنی 
 کرد:

 آب شد. -

 اولین قاشق را توی دهنم نگذاشته بودم که ترنم شروع کرد:

 داشتم می گفتم. شهروز سرما خورده بدجور، امروز نرفت سرکارش. -

 می خواست بره سونا، که روشای شیطون فهمید و به رادشین هم گفت.

تخر این دوتا هم ول کن نبودن که. منم اصال حال و حوصله نداشتم برم و توی اس
 مواظبشون باشم، پدر آدم رو در میارن.

با لبخند مشغول گوش دادن بودم، ترنم قاشقش را توی ظرف زد و بی هوا حجم 
زیادی بستنی خورد که باعث شد دهانش را باز نگه دارد و چشمهای خوشگلش 

 درشت تر شود.
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اش بعد از دقیقه ای که به سرمای بستنی عادت کرد، هنوز قورت نداده، سخنرانی 
 را ادامه داد:

تا خدا شهرام رو به داد ما رسوند، مثل اینکه شهروز باید پای چند تا چک رو امضا  -
 می زده اومده بود دنبال کارهای چک، حاال هم اسیر برادرزاده هاشه.

 و سر خوشانه خندید.

نگاهی به ترنم کردم که هنوز آثار خنده روی صورتش بود. چقدر این اتفاق ساده، 
 باعث سرگرمی و خنده شده بود.برایش 

 شاید واقعا راست می گفتند که بچه شیرینی زندگی هست.

بدون اینکه بخواهیم ثانیه ای از این خلوت خواهرانه را هدر بدهیم، سریع سر رسید 
 را باز کردم:

  

 "خاطرات پریناز"

  

های  روز خوبی را با امیر شروع کردم، تمام دلخوری های گذشته ام را میان زمزمه
 عاشقانه ی امیر، جا گذاشتم.

قرار بود بعد از شام و برای شب نشینی، دوتایی به رعنا سر بزنیم. از اینکه قرار بود 
 من را همراه خودش ببرد، خوشحال بودم.

 از اینکه شب حوصله ام از تنهایی سر نمی رفت، خوشحال بودم.

 من از اینکه کنار شوهرم بودم، خوشحال بودم.

ق و عالقه ام برای شام ساالد الویه درست کردم و ظرف کوچکی هم با تمام عش
 تزیین کردم تا برای رعنا ببرم.
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از گرسنگی، به سفره ی چیده شده ی کنار اتاق، نگاه نمی کردم تا برای ناخونک زدن 
 بهش وسوسه نشوم.

با کلی زحمت الویه را به شکل قلب در آورده بودم و با گوجه و خیار شورهایی که 
 ا دقت نگینی کرده بودم، اسم امیر را روی شام امشب حک کرده بودم. ب

کلی ذوق داشتم و خوشحال بودم. از پشت آینه ی روی طاقچه، سرمه ای که 
 خانجون درست کرده بود را به چشمهایم کشیدم.

به تبعیت از اسکارلت رمان بر باد رفته چند بار گونه هایم را نیشگون گرفتم و توی 
 ضایت به خودم خیره شدم.آینه با ر 

با عجله شام را خوردیم و ظرف ها را نشسته توی سینک گذاشتم، سریع چادرم را 
 روی سرم کشیدم و دنبال امیر به خانه ی رعنا رفتیم.

تمام حواسم بود که چادرم را زود در بیاورم تا رعنا چیزی نگوید. با دیدن 
 اورده بودم، ناراحت شدم.دامادهایش از اینکه چادر رنگی ام را همراهم نی

محکم رو گرفتم و آرام سالم دادم. برای دست دادن پیش قدم نشدم و آنها هم 
 تمایلی نداشتند. دور ترین مبل را برای نشستن انتخاب کردم.

 طلب داری دختر جون؟ اونجا دم در نشستی؟ -

 نه، چیزه، یعنی... -

 ادم رفته بود.آب دهانم رو قورت دادم. دامنه ی لغاتم به کل از ی

 گرمشه مادرجون.  -

 به امیر که به دادم رسیده بود نگاه قدر شناسی کردم و رو به رعنا گفتم:

 دم در، هوا خنک تره، حمل بر جسارت نباشه مامان رعنا. -

فرزانه چینی به دماغش داد و سرش را نزدیک فتانه کرد، دستش را جلوی دهانش 
 گرفت و پچ پچ کرد.
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که حواسش به سمت ما بود، دست از بازی با دختر و پسرخاله پسر شیرین زبانش  
 اش کشید:

 ببخشیدها، ولی توی جمع نباید در گوشی باهم صحبت کرد. -

فرزانه چشم غره ای بهش رفت ولی عباس آقا با افتخار نگاهش کرد و با دست 
آغوشش را نشان داد. مجید دوان دوان خودش را به آغوش پدر رساند و کلی 

 ا لوس کرد.خودش ر 

دو خواهر مشغول حرف زدن با مادرشان بودند و امیر هم با دامادها از کار و خرج 
 و مخارج زندگی صحبت می کرد.

 من هم بازی بچه ها را تماشا می کردم که سینی چای جلوی رویم گرفته شد.

 توی این گرما، زیر این چادر کلفت فقط همین یک قلم را کم داشتم.

اینکه دست فتانه را رد نکرده باشم، دست عرق کرده ام را از زیر  با این حال، برای
 چادر برای برداشتن استکان بیرون آوردم.

زیر لب تشکری کردم و سکوت فتانه، جوابم بود. امیر استکان چای اش را برداشت 
 و به سمت من می آمد که با صدای رعنا به سمتش چرخید:

 امیر جان مادر، یه دقیقه بیا اینجا -

 و امیر به دنبال حرفش، راه اتاق را در پیش گرفت.

بعد از خوردن چای، استکان های بقیه را هم جمع کردم و برای شستن به آشپزخانه 
 رفتم.

بعد از آب کشیدن آخرین استکان، سبد کوچک سینک را برای خالی کردن بر داشتم 
 و در سطل آشغال را باز کردم.

 باله، جا خوردم.از دیدن ظرف الویه ام توی سطل ز 

هنوز من رو قبول نداشتند. کاش به آشپزخانه نمی آمدم. یعنی کار کدوم از آنها 
 بوده؟
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 اصال چه فرقی می کرد؟ هیچ کس توی این خونه از من خوشش نمی آمد.

سریع سبد را خالی کردم و بعد از شستن سینک، چادرم را از روی صندلی برداشتم. 
با خروج امیر از اتاق مادرش شد. پرسشی نگاهم  خروج من از آشپزخانه، همزمان

 کرد و گفت:

 چیزی می خوای؟ -

 به زور لبخند زدم:

 نه داشتم استکانها رو می شستم. -

 نگاهی به هال انداختم، کسی نبود:

 بقیه کجان؟ -

 رفتند. -

 ابروهایم باال پریدند و با تعجب لب زدم:

 چه بی صدا. -

 بریم؟ -

 ان رعنا خداحافظی کنم.باشه، من برم از مام -

 دستم را کشید و با من من کردن گفت:

 من از طرف تو خداحافظی کردم، مامان سرش درد می کرد، قرص خورد، خوابید. -

 بدون هیچ حرف دیگه ای، بی صدا از خانه ی رعنا خارج شدیم.

دلم می خواست در مورد غذایی که با عشق و عالقه برای مادر شوهرم درست کرده 
و در نهایت احترام تقدیمش کرده بودم و سر از سطل زباله در آورده بود با  بودم

امیر صحبت کنم. ولی نمی دانستم چطوری باید کلمات را کنار هم بچینم تا امیر 
 پشت حرف هایم علیه من سنگر نگیرد.

 دلم گرفته بود و حال خوشی نداشتم.
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سمت سرویس دویدم. بعد از صبح تا چشمانم را باز کردم؛ با حالت تهوع شدید به 
 چند بار عق زدن که انگار تا ته جانم باال می آمد از سرویس بیرون آمدم.

 دستام یخ کرده بود و بی حال به پشتی تکیه زده بودم.

امیر نگران باالی سرم بود، از کالفگی نمی دانست چکار کنهپد، چند بار طول و عرض 
ی اتاق، چادرم را برداشت و خودش  اتاق را طی کرد، آخر سر از جالباسی گوشه

 سریع شلوار عوض کرد:

 پاشو بریم دکتر پری. -

 نمی خواد، االن خوب میشم، حتما سس ساالد دیشب، تاریخ گذشته بوده. -

 خب پاشو بریم، شاید احتیاج باشه معده ات رو شست و شو بدن. -

 ر خوابیدم:چشم هایم را بستم و خودم را روی زمین کشیدم و به حالت جنین وا

 خوب می شم امیر. -

 آروم باالی سرم نشست و دستانم را توی دست هایش گرفت:

 جون من پاشو، نگاه کن دستات یخ کرده. -

 مگر می شد جان خودش را قسم بدهد و بی تفاوت باشم؟

با بی حالی چادر را روی سرم انداختم و بدون اینکه توی آیینه نگاهی به خودم 
 اه افتادم.بیندازم، پشت سرش ر 

 دکتر بعد از گرفتن شرح حال، عینکش را روی بینی جابجا کرد:

 چند روز عقب انداختی؟ -

حال بدم مانع این نبود که معنی این جمله را درک نکنم، درس تنظیم ر همین ترم 
 آخر دانشگاه پاس کرده بودم.

 عقب ننداختم خانم دکتر، هفته پیش پریود بودم. -
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دون توجه به حرفی که زده بودم برایم آزمایش بارداری بعد از گرفتن نبضم، ب
 نوشت:

 اول جواب این رو برام بیار. -

 اما من... -

 بی حوصله با دست، در خروج را نشان داد:

 اما نداره دختر جون. به سالمت. -

سوزش دستم از تماس سرنگ، اشک را به چشمانم آورد. آهسته پلک زدم و به 
. نگاهم روی امیر ثابت ماند، حالش عجیب بود، برق محوطه ی بیمارستان رفتیم

 خاصی توی چشمانش بود. نی را با اشتیاق به پاکت شیر کاکائو زد.

 گازی از کیکی که برایم گرفته بود زدم و با میل شیر کاکائو را یک نفس سر کشیدم.

امیر با عشق خیره ی من بود و تا آماده شدن جواب آزمایش، حسابی صدای پرسنل 
 مایشگاه و پذیرش را در آورده بود.آز 

از این همه اشتیاق امیر ذوق زده بودم و به همان اندازه هم از جواب منفی آزمایش 
 نگران.

 تکلیف این همه ذوق امیر با منفی بودن جواب چه می شد؟

همین طور که به داخل بیمارستان می رفتیم، سعی داشتم برای جواب منفی آماده 
 اش کنم:

 ؟امیر جان -

 جانم؟ -

 من هفته ی پیش موعد ماهیانه ام بود، امکان نداره جواب مثبت باشه. -

 باد امیر خالی شد ولی سعی کرد خودش رو نبازد:

 فدای سرت پری نازم. وقت زیاده و ما تازه اول راهیم. -
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 اشتیاقش مثل پسر بچه های کنجکاوی بود که چیز جدیدی را کشف کرده اند:

 که به دکترت گفتی، بازم برات آزمایش نوشت؟ولی پس چرا با این -

 چه بدونم، حتما... -

با شنیده شدن اسمم از پذیرش، امیر از جایش پرید و منتظر ادامه ی حرفم نشد. 
 چادر روی سرم را مرتب کردم و به دنبالش رفتم.

امیر از خوشحالی روی پایش بند نبود و از توی کیفش پول در آورد و به آبدارچی 
 گاه داد:آزمایش

 بی زحمت با این پول شیرینی بخرین و پخش کنید. -

بی توجه به من که از جواب آزمایش می پرسیدم، دستهایش را به سمت آسمان 
 بلند کرد و خدا را شکر کرد.

 مسئول پذیرش که سردرگمی من را دید با لبخند پرسید:

 مگه چند ساله منتظر بچه هستین؟ -

 مثبت بود؟این حرف، یعنی جواب آزمایش 

با گیجی و گنگی چشم به دهن دکتر دوخته بودم که کارت پزشک زنان را به امیر 
 می داد.

تنها جمله ای که از حرفهایش فهمیدم، این بود که من جزو استثناهایی بودم که در 
 زمان بارداری، پریود می شدم.

د روی تخت دراز کشیدم و خانم دکتر مقداری ژل روی شکمم ریخت، از برخور 
دستگاه سرد با پوستم کمی خودم را جمع کردم، خانم دکتر با دقت و حوصله دستگاه 

 را روی شکمم می چرخاند.

دستم تو دست های گرم امیر بود که آرام با انگشتش نوازشش می کرد. حس خوب 
داشتن امیر باعث شد تا در حین چرخش دستگاه روی شکمم به این فکر کنم که اگر 

 اشد؟بچه ای در کار نب
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 اگه همه اش خیال و توهم دکتر و آزمایشگاه باشد؟

 آنوقت باز هم امیر این گونه از کارش میزند تا کنارم باشد؟

دلهره ی عجیبی سرتا پایم را فرا گرفت. قلبم می خواست از دهانم بپرد بیرون تا 
 اینکه یک جا دستگاه ثابت شد.

ا تنظیم کرد و مانیتور را سمت خانم دکتر با دقت دکمه ی روی مانیتور روبه رویش ر 
 من و امیر چرخاند:

این لوبیای کوچولو، االن هفت هفته و دو روزشه. االن صدای قلبش رو براتون  -
 میزارم.

حس اون لحظه قابل توصیف نیست، حسی که شک داشتم وجودی توی بطنمه، با 
جودش شنیدن صدای تاالپ تاالپ قلب کوچکش، اشکهایم بی اختیار جاری شدند، و

 برایم قابل درک شد و فقط توانستم خدا را شکر کنم.

 امیر خیلی آرام پیشانی ام را بوسید و من غرق در خوشبختی شدم.

برای آخر هفته به بهانه ی اضافه شدن کوچولوی دوست داشتنی مان، برای اولین 
 بار مهمان دعوت کردیم، خانواده ی من و امیر.

قریبا همه ی کارها را انجام دادند و ما فقط منتظر پریسا و خانجون زودتر آمدند و ت
 ورود رعنا و دخترهایش بودیم.

رعنا بدون اینکه اطالعی به ما داده باشد، همراه خودش، خواهر و تازه دامادش را 
هم آورده بود. خدا را شکر که طبق عادت خانجون غذا زیاد درست کرده بود و به 

 اد بپزد، گوش نکرده بود.حرف من و پریسا که می گفتیم به تعد

سردی برخورد دو خانواده باهم، از گرمی عشق بین من و امیر کم نکرد. قسم خورده 
بودیم که قدر خودمان را بدانیم و نگذاریم آتش عشقمان که دوباره از زیر خاکستر 

 شعله ور شده، اسیر خود خواهی دیگران شود.

 ی سرم را نرم بوسید.رعنا برای اولین بار من را در آغوش کشید و رو
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 سرم را از آغوشش جدا کرد و توی چشم هایم نگاه کرد:

 مواظب خودت و عبداهلل باش. -

با تعجب نگاهش کردیم، رعنا چشم توی جمعیت چرخاند و دوباره نگاهش روی 
 من ثابت شد.

 با چشم اشاره ای به شکم من کرد:

 برای نوه ام، اسم شوهر خدابیامرزم رو انتخاب کردم. -

 صورتش رت به طرف خانجون برگرداند:

 البته با اجازه ی شما، اگه اشکالی نداشته باشه. -

 خانجون رو کرد به رعنا:

خدا بیامرزه شوهرت رو، سایه ی تو از سر بچه هات کم نشه. ولی رعنا، این بچه  -
 هنوز جنسیتش مشخص نیست.

 فت:رعنا سرش را با افاده سمت دخترهایش برگرداند و با غرور گ

 دخترهای من که عرضه اش رو داشتن و بچه ی اولشون پسر شده، مثل خود من. -

پریسا می خواست جواب بدهد که متوجه شدم خانجون، با دست بهش عالمت 
 سکوت داد.

بی اختیار لب ورچیدم و اشکهایم آماده ی جاری شدن بودند که شوهر رویا، پرهام 
 عنا گفت:ملکان که پزشکی تازه کار بود در جواب ر 

البته خاله جان، علم امروزی ثابت کرده که جنسیت بچه، هیچ ربطی به مادر  -
 نداره. این پدره که تعیین کننده ی دختر یا پسر بودن بچه است.

 وا، چه حرفا؟ -

 و پرهام شروع کرد به زبان ساده، چیزهایی رو توضیح دادن.
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چیزی را برایش توجیه  و فقط من می دانستم که رعنا تا خودش نخواهد، نمی شد
کرد. لبخند آرامی به روی رویا زدم و با چشم از پرهام که کنارش ایستاده بود، تشکر 

 کردم. ولی چه فایده که

 حتی علم هم مقابل رعنا کم می آورد!

 ترنم کش و قوسی به بدنش داد:

 بزار کنار اون سررسید رو. اعصابم از این بی منطق بودن رعنا حسابی خرد شد. -

و انگار که رعنا جلوی رویش باشد، قیافه اش را به حالت چندش در آورد و رو 
برگرداند، دقیقه ای توی حال خودش بود که گوشی اش را برداشت و تکیه اش را 

 به مبل داد:

 زنگ بزنم، سعید زودتر مغازه اش رو ببنده. -

دور نمی  رنگ از رخسارم پرید، بدون شک سردی رابطه ی من و سعید از دید ترنم
 ماند، سریع گفتم:

 نمی خواد زنگ بزنی، نمیاد. -

مگه دست خودشه، سعید هیچ وقت حرف من رو زمین ننداخته. می دونی از کی  -
 دور هم جمع نشدیم؟

 ول کن، شهروزم سرما خورده، بمونه برای یه وقت دیگه. -

 نترس، شوهر جونت ازش وا نمی گیره. -

 م:به زور لبم را به خنده باز کرد

 نه، منظورم این نیست، می دونی ... -

توی ذهنم دنبال ردیف کردن کلمات بودم تا جمله ای که می گویم، ترنم را قانع 
 کند:

 سعید صبح بهم گفت که امروز کلی کار داره و ناهارشم تو همون مغازه می خوره. -
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و اول  مشخص بود که قانع نشده، تا آمد دهانش را به اعتراض باز کند، در باز شد
شهروز و بعد شهرام که روشا و رادشین را بغل کرده بودند، وارد شدند. دو قلوها 
بی حال و ساکت توی بغل شهرام بودند که با دیدن من چشم های خوشگلشان 

 گرد شد:

 آخ جون خاله -

و با ذوق خودشون را از آغوش شهرام پایین انداختند و از گردن من آویزان شدند. 
 اق و هر کدام رو روی تخت خودشان گذاشتم.بردمشان توی ات

 انقدر خسته بودند که از جایشان تکان نخوردند. آرام اتاق را ترک کردم.

شهرام بر خالف شهروز خیلی خجالتی و کم حرف بود، بعد از مختصر احوال پرسی با 
من، رو به شهروز کرد و در مورد چک ها سوالی ازش پرسید. روبه ما کرد و اجازه 

 خصی خواست.ی مر 

وا، کجا شهرام؟ می دونم بچه ها خسته ات کردن، اینا االن خواب می رن، یکم  -
 استراحت کنی، ناهار آماده می شه.

شهرام نگاهی به ساعت ایستاده با طرح سلطنتی پذیرایی انداخت، ساعت زیبایی 
 که متوجه نشده بودم ترنم به تازگی خریده، یعنی انقدر فکرم درگیر بود؟

 دای شهرام سعی دادم، همه ی حواسم را به جمع بدهم:با ص

 دستتون درد نکنه زنداداش، آقا جون منتظرم هستن، تا االنم خیلی دیر شده. -

 اینجور که بد می شه. -

دستی تو موهای بلند و خوش حالتش کشید و خیلی مودبانه از ما خداحافظی کرد 
 و رفت.

ه بود و مشغول پر کردن لیوانش از آب شهروز در آشپزخانه، قرصی را با لبش گرفت
 پرتقال بود.

 خدا بد نده. -
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 با نگاهش آب میوه را تعارفم کرد، که سرم را به نشانه ی منفی تکان دادم.

 بعد از خوردن جرعه ای از آب پرتقالش، از سعید پرسید:

 شانه ایی باال انداختم:

 خوبه، اونم تو مغازش مشغوله. -

 مش را بست و دهانش را باز نگه داشت،خواست چیزی بگوید که چش

دستمال کاغذی از روی اپن برداشت و جلوی دهانش گرفت، عطسه کرد و بعدش 
 چند تا سرفه پشت سر هم.

 یه دکتر برو. -

صدای ترنم بود که به آشپزخانه آمد و از پشت شهروز را بغل کرد. سرش را به کمر 
 شوهرش چسباند:

 یه آمپول بزن، زودی خوب شو. -

شهروز خیلی آرام پشت دست های ترنم که روی شکمش قفل شده بود را نوازش 
 کرد:

 باشه عزیزم، االن می رم، به خاطر اینکه تو و بچه ها نگیرین. -

همین جمله ی به نظر ساده برای من پر از مفهوم بود، چقدر وزن دوست داشتن 
 این جمله باال بود.

 .لبخند روی لبهایم و بغض توی گلویم نشست

چقدر خاطر ترنم را می خواست، یعنی حتی اگر هم نمی خواست، انقدر با محبت، 
 عالقه اش را ابراز می کرد که ترنم غرق در خوشی می شد.

 خوش به حال ترنم، دیگر از زندگی اش چه می خواست؟
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من نباید به زندگی عزیزترینم حسادت می کردم، اما بغض بد جوری توی گلویم 
ثل آدم های ضعیف، برای دیده نشدن ضعفم، سریع به سرویس چنگ می انداخت. م
 بهداشتی پناه بردم.

با نگاهی توی آینه، خودم را مجبور به فرو خوردن بغضم کردم. فراموش کرده بودم 
 که صورتم آرایش دارد و اگر گریه کنم، بهم می ریزد و ترنم متوجه می شود.

ی آرایش بیرون بیایم. تا راحت گریه کاش موهایم را بلوند نمی کردم، تا مثل قبل ب
کنم و بعدش با مشتی آب سرد، بدون اینکه کسی متوجه بهم ریختن آرایشم شود، 

 کمی التهاب صورتم را کم کنم.

از این "کاش ها" توی زندگی من زیاد بود و هست. قطعا روزی به خاطر این " کاش 
 دیوانه می شدم. های" زندگی ام، که برایم مثل نشخوار ذهنی در آمده بود

 وقتی از سرویس بیرون آمدم شهروز نبود.

 ترنم لیوان چایی نبات را هم می زد و به طرفم می آمد:

 خوبی؟ -

 خیره به لیوان توی دستش جواب دادم:

 آره، چطور مگه؟ -

 لیوان را به دستم داد و دستش را روی پیشانی ام گذاشت:

 احوالی. نیم ساعته رفتی اون تو، گفتم حتما نا خوش -

متوجه گذر زمان نشده بودم، از اینکه ترنم بهانه ای دستم داده بود تا حال بدم را 
 توجیه کنم، چای را یک نفس سرکشیدم و دست روی دلم گذاشتم:

 آخ دستت درد نکنه، فکر کنم سردیم شده بود. -

سینک به آشپزخانه رفتم و ترنم هم مثل جوجه اردک دنبالم راه افتاد، لیوان را توی 
گذاشتم و به اجاق گاز تمیزش که معموال غذایی بر روی آن طبخ نمی شد، اشاره 

 کردم:
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 بازم غذا از بیرون؟ دلم برای دستپختت تنگ شده. -

 ترنم با هیجان دو کف دستش را بهم کوبید:

وای تبسم، نمی دونی چه رستورانی کشف کردیم، غذاهاش عالیه. آب دهانش را  -
 قورت داد:

 ازش بخوری، مشتریش می شی. یه بار  -

صدای زنگ موبایلم بلند شد، از تصور اینکه سعید آمده و یادداشتم را دیده و االن 
 پشت خط منتظرم هست، لبخندی روی لبم آمد.

 ولی سریع سرجایم نشستم و بی خیال جواب دادن شدم. ترنم با تعجب نگاهم کرد:

 چی شد پس؟ -

 ن برنامه جدید بچینن.هیچی، حتما از آموزشگاه، می خوا -

 مگه نگفتی که دیگه نمی ری؟ -

 چرا، ولی خب حوصله ام توی خونه سر میره. -

 ولی واقعیتش این بود که می خواستم از بی توجهی سعید، به شاگردانم پناه ببرم.

 بعد از قطع شدن صدای زنگ، گوشی ترنم به صدا در آومد:

ادن ترنم شوم که با صدای ترنم که هول کردم که به چه بهانه ای مانع از جواب د
 می گفت " مهران" نفسم را با خیال راحت بیرون دادم.

 جانم داداش؟ -

..... 

  

 سالم خوبی، گلرخ چطوره؟ -

...... 



                 
 

 

 فاطمه نیساری| توقع دل  رمان

 

 

 

 

    www.1roman.ir   برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

141 

 

 چی؟ تبسم پیش منه، آره. خب حاال به من بگو. -

....... 

  

 ترنم از روی مبل بلند شد و چشم هایش را گشاد گرد:

 ان؟ حالشون خوبه؟چی؟! کدوم بیمارست -

 رو به من گفت که بچه ها را بیدار کنم و دوباره مشغول حرف زدن با مهران شد:

 خب، باشه تو آروم باش، االن میایم. -

گوشی روپا روی مبل پرت کرد و من را که هاج و واج وسط پذیرایی ایستاده بودم، 
 دنبال خودش به اتاق بچه ها کشاند.

  

 ران مثل مرغ سر کنده، از این طرف به آن طرف می رفت:توی راهروی بیمارستان مه

 سخته؟ -

 ترنم با گنگی نگاهم کرد، سعی کردم منظورم را بهتر بگویم:

 زایمان سخته؟ -

سخت که هست، ولی اگه موقع خودش نباشه سخت تره. حاال بازم خدا رو شکر  -
زایمان گلرخ  هفت ماهشه، تقریبا بچه کامله. مامان رو بگو چقدر می خواست موقع

 پیشش باشه.

 پرستار با تختی که نوزادی کوچک و قرمز روی آن بود از مقابل مهران رد شد:

تبریک میگم. حال مادر و دختر خوبه، فقط این پرنسس چند روزی باید بره توی  -
 دستگاه.

 صدایش را بچگانه کرد:
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 فعال خداحافظ بابا. -

 برد.بیمارستان  NICU و با عجله تخت را به قسمت

اشک شوق در چشمان مهران حلقه زد و بعد از مطمئن شدن از حال گلرخ که توی 
 ریکاوری بود، آرام روی صندلی نشست.

فرشته ی کوچولویی که تازه به جمع ما اضافه شده بود را برای مراقبت های بیشتر 
توی دستگاه گذاشتند و ما از پشت شیشه با ذوق نگاهش می کردیم. جز پوشک 

 ی تن لخت و الغرش نداشت.چیزی رو

 ترنم همین جور یک بند قربان صدقه اش می رفت:

 عمه فداش شه، جونم. عزیزم که انقدر کوچولویی. -

با صدای پرستار که خبر از در آمدن گلرخ از ریکاوری به بخش را داد، به طرف بخش 
 رفتیم.

و روبوسی گلرخ خیلی بی حال روی تخت دراز کشیده بود قبل از شنیدن تبریکات 
اول سراغ زهرا را گرفت و بعد از اینکه فهمید نمیتواند االن بغلش بگیرد و بهش شیر 
بدهد، دستانش را روی صورتش گذاشت و گریه کرد. مهران مشغول دلداری بودن 

 خانومش شد.

با دیدن گریه ی گلرخ، یاد تمام بی مهری های سعید افتادم و قطرات اشک من هم 
 جاری شد.

ر اشاره کرد برویم بیرون. بدون اینکه مهران و گلرخ متوجه ی ما شوند، ترنم با س
 عقب گرد کردم و به راهرو رفتم.

 چته تبسم؟ تو که دیدی زهرا خدا رو شکر صحیح و سالم بود، گریه ات چی بود؟ -

 اخم کرد:

اگه گلرخ قیافت رو می دید از ترس سکته می کرد که نکنه اتفاقی برای بچه اش  -
 باشه. افتاده
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 از توی کیفش دستمالی بهم داد:

 من رو باش، چه خوش خیال فکر می کردم امشب تو پیش گلرخ می مونی. -

از اینکه خواهر کوچکم گریه ام را دیده بود، حس خوبی نداشتم. مثال در نبود مامان، 
 وظیفه ی من بود که مثل کوه محکم باشم.

را پاک کردم و از روی صندلی بلند  از این ضعف خودم بدم آمد. با دستمال اشکهایم
 شدم:

 لوازم آرایشت همراهت هست؟ -

 ترنم یکی از ابروهایش را باال داد:

 بله. -

و سرش را دوباره توی کیف بزرگش کرد و کیف آرایشش را در آورد، دستم را طرفش 
 دراز کردم:

 من می رم سرویس، یه آبی به دست و صورتم بزنم. -

 ف توی دستم کردم و چشمکی زدم:با چشم اشاره ای به کی

یه دستی هم به صورتم بکشم. امشب من اینجا هستم، برو گناه داره مادرشوهرت  -
 حریف دوقلوها نمی شه.

همین طوری که توی راهرو می رفتم، اشکم در آمد، ولی سمت ترنم بر نگشتم. دستم 
 را به عالمت خداحافظی تکان دادم، سعی کردم صدایم بدون خش باشد:

 تا پرستاره صداش در نیومده زودی با مهران برید. من هستم. خدا حافظ. -

تا رسیدن به سرویس به خودم نهیب زدم که گناه گلرخ چیست که ذهنش در گیر 
 حال بد من شود؟ من باید سعی کنم اثری از غم و غصه روی صورتم نماند.

یمانده ی آرایشم چند مشت آب سرد به صورتم پاشیدم و بعد با دستمال مرطوب باق
 را پاک کردم.
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کرم پودر را روی صورتم پخش کردم و به اینکه چطور باید به سعید خبر بدهم، فکر 
 می کردم.

 یکی از پلک هایم را بستم و با دست های لرزانم خط چشم کج و معوجی را کشیدم.

 کاش به ترنم می گفتم برایم خط چشم بکشد.

 پشت پلک محو کردم، تقریبا مثل سایه شد.با گوشه ی دستمال آرام خط چشمم را 

سریع رژلبی روی لبهایم کشیدم و با پخش کردنش روی لب، کیف را توی کوله ام 
 انداختم.

 از توی آینه مشغول مرتب کردن شالم بودم، که ترنم را دیدم:

 نرفتین هنوز؟ -

 نه غذا گرفتیم، گفتم یکی هم بدم به تو، از صبح هیچی نخوردی. -

 م امشب گلرخ نباید چیزی بخوره، بر نداری به زور تو حلقش بریزی.اومدم بگ

 توی صورتم دقیق شد و دستش را جلو آورد.

 بده برات خط چشم بکشم. -

 بعد از رفتن ترنم و مهران، آهسته در اتاق را باز کردم.

 گلرخ روی تخت دراز کشیده بود. از گوشه ی چشم من را دید و لبخند زد.

 شگل، مبارکت باشه.سالم مامان خو -

 خم شدم و گونه اش را نرم بوسیدم.

 گلرخ با صدایی گرفته جواب داد:

 مرسی، تبسم جان. ببخش حالم خوب نبود. -

 صندلی را نزدیک تختش کشیدم و نشستم:
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پرستارت گفت االن میاد تا کمکت کنه، کمی شیرت رو برای زهرای خوشگلمون  -
 بدوشی تا بهش بدن.

 گی برم از پشت شیشه ببینمش؟نمی شه بهشون ب -

 عزیزم االن نباید زیاد تکون بخوری. فردا صبح می ریم می بینش. -

 قطره ی اشکی از گوشه ی چشمش سر خورد:

دلم می خواد ببینمش، توی اتاق عمل فقط چند ثانیه گذاشتنش رو سینه ام و  -
 سریع بردنش. دلم براش تنگ شده.

 تلنگر بودم تا زیر گریه بزنم.کاش گلرخ بس می کرد، من منتظر یک 

با ورود پرستار به اتاق، کوله ام را برداشتم به گلرخ گفتم که می روم به سعید خبر 
 بدهم و به گوشی توی دستم اشاره کردم.

 وارد محوطه ی بیمارستان شدم.

 نگاهی به ساعت انداختم، احتماال سعید االن مغازه اش را بسته و توی راه خانه بود.

فکر کردم ظهر که یادداشتم را دیده، زنگ نزده ببیند کجا هستم، پس االن  با خودم
هم لزومی ندارد به او بگویم. مثل دختر بچه ای سرتق، موبایلم را توی کوله ام 
انداختم و روی نیمکت فلزی که رو به روی آبنمای خوشگل گوشه ی محوطه بود 

 نشستم و مشغول تکان دادن پاهایم شدم.

 عمیق کشیدم تا سر حال پیش گلرخ برگردم که صدای گوشی بلند شد.چند تا نفس 

با دیدن اسم سعید روی صفحه ی موبایلم، تمام دلخوری هایم از کنج دلم، پر کشید 
 و آمد توی ذهنم.

 با صدایی که سردی لحنش دست خودم نبود، جواب دادم:

 بله؟ -

 سالم، خوبی تبسم؟ کجایی؟ االن یادداشتت رو دیدم. -
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 الن؟ا -

 اره االن دیدم، ظهر خونه نیومدم. -

از یک طرف خوشحال شدم که زنگ زده و دلیل بی خبری اش از من برایم موجه 
شد. از طرفی هم ناراحت بودم که بهم نگفته ظهر نمیاید. یعنی انقدر در نظرش بی 

 ارزش بودم که نخواهد خبری بدهد؟

ی شد. دلم برای خودم خوب شد در خانه نماندم، وگرنه چشمم به در خشک م
سوخت. ناراحتی ام بیشتر از خوشحالی ام بود. بغضم را قورت دادم و بهش نگفتم 

 که از دستش ناراحتم.

 بهش نگفتم که چرا بهم خبر نداده!

 فقط با لحن طلبکارانه ای خیلی کوتاه گفتم:

 امشب بیمارستانم. گلرخ زایمان کرده، خداحافظ. -

بدهم و منتظر خداحافظی اش باشم، تماس را قطع  بدون اینکه جواب تبریکش را
 کردم.

 نفسم را با حرص بیرون دادم:

 خب اینم از سعید، بهش خبر دادم که نمیرم خونه. -

سعی کردم تمرکز کنم. امشب توی این بیمارستان مهم تر از قضیه ی خودم و سعید، 
کسی رو نداشت. گلرخ بود که االن توی حساس ترین روز زندگی اش بود و به جز ما  

مامان هم که خبر نداشت نوه اش انقدر عجول است تا بماند و مواظبش باشد. پس 
 باید همه ی توانم را برایش می گذاشتم.

چند تا نفس عمیق کشیدم و بعد از مرتب کردن شالم، لبخندی روی لب نشاندم و 
 به طرف اتاق گلرخ راه افتادم.

ت روی صورتش گذاشته و آرام تکان می در اتاق را باز کردم که دیدم گلرخ دس
 خورد. جلوتر رفتم دستش را کنارش گذاشتم و اخمی تصنعی کردم:
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 حواست به سرم توی دستت هست؟ -

به هق هق افتاده بود، از روی میز دستمال کاغذی را به دستش دادم و روی صندلی 
 نشستم:

 درد داری؟ -

 سرش را به نشونه ی نه تکان داد.

 دلت گرفته؟چیه عزیزم؟  -

 نه... تبسم ... -

نفسهایش از شدت گریه به شماره افتاده بود، تا می خواست منظورش را برایم تفهیم 
 کند، جانم را به لبم رساند.

هیش، آروم باش عزیزم، یه نفس عمیق بکش. انقدر گریه نکن. سرت درد می  -
 گیره ها، انقدر هق می زنی خدا نکرده بخیه هات...

ه بخیه هایش باز شود، ضعف کردم. شکالتی از کوله ام در آوردم و از تصور اینک
 خوردم.

 گلرخ که کمی آرام شده بود، ادامه داد:

 تبسم، من... من... -

 دماغش را باال کشید و ادامه ی جمله اش را کامل کرد:

 من برای بچه ام شیری نداشتم، پرستار گفت شیر خشک میدن بهش. -

 شتم. نمی توانستم هم نوع های خودم را درک کنم.در آن لحظه، هیچ حسی ندا

ترنم که خواهرم بود و سینه هایش پر از شیر بود، از شیر دادن امتناع کرد و حاال 
گلرخ که به خاطر شرایط زایمان زودرس و استرس بعدش، شیری نداشت اینجور 

 گریه و زاری می کرد.

 رسیدم:همین جور غرق در افکارم خیره ی گلرخ بودم که یهو پ
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گلرخ تو جدا به خاطر اینکه زهرا شیر خشک می خوره اینجوری گریه راه انداختی   -
 یا دلت برای مهران تنگ شده؟

صورت سفیدش، در کمتر از ثانیه ای، قرمز شد. برای عوض کردن حال و هوایش 
 موبایلم را در آوردم تا به مهران زنگ بزنم.

 نه زنگ نزن، االن گفت می ره بخوابه. -

 آهان. دیدی پس، دلت هواش رو کرده بود. -

 آرام لب زیرینش را گزید:

بزار مادر بشی تبسم، اون موقع می فهمی که اگه نتونی به بچه ات شیر بدی چه  -
 حس بدی به جونت می افته.

 پس چرا ترنم خودش دو قلوها رو شیر خشکی کرد؟ -

 گلرخ ترجیح داد در مورد افکار ترنم جوابی ندهد.

مسکنی که پرستار توی سرمش زده بود داشت نمایان می شد. شب بخیری اثرات 
 گفت و مهتابی باالی تختش را خاموش کردم.

ظرف غذایم را برداشتم و برای خوردنش به محوطه رفتم. قبل برگشتم به اتاق، به 
زهرا سر زدم و از پشت شیشه دیدم که خوابیده. از اینکه انقدر کوچولو و الغر بود 

 باسی به تن نداشت، دلم برایش سوخت.و هیچ ل

پرستار گلرخ توی راهرو جلویم را گرفت، عینکش را روی بینی اش مرتب کرد و با 
 صدایی که کلی خستگی پشتش بود بهم گفت:

گلرخ چون حالش خوب نبود به حرفام خوب دقت نکرد. اگه مایعات بیشتری   -
 مصرف کنه، خودش رو خوب تقویت کنه ...

 ادامه ی حرفش را سریع زد: نفسی گرفت و

 یه لیست مواد غذایی هست فردا بهتون می دم، به مرور شیرش بیشتر می شه. -
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 خوشحال شدم و ازش تشکر کردم.

پا تند کردم، می خواستم این خبر را به گلرخ بدهم تا خوشحالش کنم. آرام و بی 
خسته شده و  صدا باالی سرش رفتم، دلم نیامد از خواب بیدارش کنم، امروز خیلی

 انرژی زیادی از دست داده بود.

 پتویش را مرتب کردم.

به گوشه ب اتاق رفتم و صندلی مخصوص همراه را تنظیم کردم و رویش لم دادم. 
هر کاری کردم خوابم نبرد. کالفه از بی خوابی سراغ کوله ام رفتم تا گوشیم را در 

 بیاورم که چشمم به سر رسید عمه خورد.

سر رسید را برداشتم و با روشن کردن المپ کم نور گوشه ی اتاق، به جای گوشی، 
 شروع به خواندنش کردم.

 " خاطرات پریناز"

 رعنا گاهی بهم سر می زد و قربان صدقه ی عبداهلل می رفت. 

انگار توی خال بودم، سرخوش از توجه رعنا به خودم و نگران از اینکه بچه ام پسر 
 ای من شده.نباشد، حس بالتکلیفی این روزه

 بی حوصله شده بودم و دنبال بهانه برای گریه کردن.

صبح ها با حالت تهوع از خواب بیدار می شدم و تمام جانم اول صبحی انگار از بدنم 
می رفت و بی حال یک گوشه می افتادم تا اینکه با بدتر شدن ویارم، خانجون و 

ای خونه در نبود امیر پریسا به نوبت برای پرستاری از من و انجام دادن کاره
 داوطلب شدند.

امیر از دستم کالفه بود، زیاد به او غر می زدم. امیر را که نگاه می کردم انگاری 
رعناست و تمام حرصم را سرش خالی می کردم. وقتی رعنا جلوی من عبداهلل عبداهلل 
راه می انداخت، جواب من فقط سکوت بود و گاهی لبخندی که به زور روی لبم می 

 نشاندم اینجوری آرام بودم تا بعدا با امیر تالفی کنم.
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گاهی از صمیم قلبم آرزو می کردم تا بچه ام پسر باشد، تا رعنا همیشه همین طور 
 با من خوب باشد.

 شده بودم مثل آدم مریضی که دلش برای شکنجه گرش می سوزد.

 با تمام آزار و اذیت های رعنا، دلم می خواست خوشحال باشد.

ال خودم را سر سفره ی صبحانه پیش کشیدم. سرم گیج می رفت و دستانم بی ح
یخ کرده بود. خدا خدا می کردم تا امیر زودتر برود و تا قبل آمدن خانجون بتوانم 

 یک دل سیر گریه کنم.

این روزها بیشتر دلتنگ خانجون می شدم، نگاهم به ساعت بود و دقیقه های 
امروز می خواستم به او بگویم برود امامزاده  ساعت را تا آمدنش حساب می کردم.

 و برای اینکه بچه ام پسر شود، نذر کند.

 رو کردم به امیر:

شاید امروز سراغ بتول دعا نویس برم. دیروز از زن حاج ابراهیم شنیدم برای  -
 دخترش یه دعا گرفته و اونم بسته به کمرش تا بچه اش پسر بشه.

 امیر با تعجب بهم خیره شد:

پری؟! باورم نمی شه این حرف ها رو دارم از نفر اول دانشکده می شنوم. بگو که  -
 شوخی می کنی!

 اشکهایم بی اختیار جاری شدند:

 امیر، اگه بچمون پسر نشه... -

 هیس! به جای این خزعبالت برو دعا کن بچه امون سالم باشه. -

 بان:جلوتر آمد و اشکهایم را پاک کرد، دوباره شد همان امیر مهر 

 دختر یا پسر چه فرقی داره؟ حرف مامان رعنا هم برات مهم نباشه. -
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آرام سرم را روی پاهایش گذاشتم و امیر مشغول نوازش موهام شد. عجیب با این 
کارش، آرامش را به تمام سلول های بدنم تزریق کرد، و حال بد از وجودم پرواز 

 کرد. آرام لب زدم:

م آدم خرافاتی باشم، من... فقط می خوام رعنا دلش امیر، من ... من... نمی خوا -
 نشکنه.

 نتوانستم کلمات را کنار هم ردیف کنم.

نتوانستم همه ی حرف دلم را که می ترسم از اینکه بچه دختر شود و رعنا از من 
راضی نباشد و دوباره امیر را از من جدا کند، به او بگویم. امیر فهمید ذهنم درگیر 

 ا بحثی پیش نیاید.است و حرفی نزد ت

با بوسه ای که روی موهایم نشاند آرام سرم را بلند کردم و امیر بلند شد و تا به 
 سرکار برود.

 همه ی عشقم را توی نگاهم ریختم تا بدرقه ی راهش کنم.

با صدای چرخش کلید، رعنا وارد هال شد. با تعجب به امیر نگاه کردم و به زور از 
عنا سالم کردم. جواب سالمم را داد و به سفره اشاره جای خودم بلند شدم و به ر 

 کرد.

 بشین مادر، بشین بخور که فردا نی قلیون نزایی. -

با اکراه لبخندی زدم و با غیظ به امیر خیره شدم. امیر به این تغییر حالت های 
 ناگهانی من عادت کرده بود و شانه ایی باال انداخت:

 ل پریسا و خانجون برای کمک به تو میاد.از این به بعد مامان رعنا هم مث -

 و با قدر دانی به رعنا نگاهی انداخت.

 این جمله برام قابل هضم نبود، گذراندن تمام روز، بدون امیر با مادرش!
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بیشتر از این اتفاق جدید که رعنا هم به لیست پرستارهایم اضافه شده بود، بهت 
ه در را بی اجازه و هیچ خبر دادنی باز من از کلید رعنا بود و بیش تر تعجبم از اینک

 کرد، بود.

 امیر سریع خداحافظی کرد و نماند تا جواب سواالتم را بدهد.

هر چند اگر هم می ماند، با وجود رعنا وقتی برای من نداشت که توضیحی از او 
 بخواهم.

ضربان قلبم باال رفت و صدای قلبم که مثل گنجشکی زخمی که خودش را به در و 
ر می کوبید توی گوشهایم پیچید. سفره را جمع کردم و دست به دیوار گرفتم تا دیوا

 به آشپزخانه برسم.

 رعنا توی هال نشسته بود و من در آشپزخانه به دور خودم می چرخیدم.

سر گیجه داشتم و دستانم سرد شده بود، از توی یخچال شربت بهارنارنج را در آوردم 
 یختم.و با آب و کمی یخ، توی پارچ ر

 لیوان را مقابل رعنا گرفتم:

 بفرمایید. -

 گره ای به ابروهایش انداخت و نگاهش را از روی لیوان به در آشپزخونه دوخت:

 دو ساعته اون تو، داشتی این رو آماده می کردی؟ -

 بو کشید و بدون اینکه لیوان را از دستم بگیرد، دوباره سرک کشید سمت آشپزخانه:

 ؟ بوش نمیاد که!ناهار بار گذاشتی -

علت حضور رعنا، بد ویاری من بود! امیر خودش گفت که مثل خانجون و پریسا 
 برای کمک میاید.

آهسته پلک زدم و کمرم را صاف کردم و لیوان شربت دست نخورده اش را به 
 آشپزخانه برگرداندم.
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 که بگویم حال غذا درست کردن ندارم.  زبانم نچرخید

هم که خانجون یا پریسا آشپزی می کنند، من برای  خجالت کشیدم بگویم وقتی
 فرار از بوی غذا به حیاط می روم.

 مثل همیشه، زبانم مقابل رعنا از کار افتاد.

فریزر را باز کردم و با دیدن بسته های گوشت، حالم بد شد. سریع فریزر را بستم و 
اشتی دوتا دستم را محکم روی دهنم فشار دادم و به سرعت سمت سرویس بهد

 دویدم.

 رعنا آب قند به دست پشت در توالت منتظرم بود:

 بخور مادر، فشارت افتاده. پسر بچه انرژی زیادی از مادر می گیره. -

کارهات رو خودت بکن، بس که نشستی و خوردی و کارهات رو این و اون کردن، 
 بدنت تنبل شده.

ا میاد، هم خودت از این پاشو یکم که کار کنی، هم عبداهلل ورزشکار و سالم به دنی
 افسردگی در میای.

 چشمش را توی کاسه چرخاند و شروع به غر زدن کرد:

بمیرم برا امیرم با این زن مریضی که همه اش تو مستراح مشغول عق زدنه، آخه  -
 اینم شد زندگی؟

صدای زنگ در، خوش آهنگ ترین نوایی بود که می توانست توی آن لحظات برایم 
 نواخته شود.

انجون هن و هن کنان در حالی که زنبیل قرمزش توی دستش بود، جواب سالمم خ
 را داد و زنبیل را توی آشپزخانه گذاشت و بعد با رعنا روبوسی کرد.

با گوشه ی چارقدش مشغول باد زدن خودش بود که لیوان شربت را به دستش 
 دادم.

 با دیدن خانجون، جان رفته از تنم، دوباره برگشت.
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رد نکنه مادر، تا االن وایسادم که خورشتم که از اذون صبح بار گذاشتم دستت د -
 خوب جا بیفته، بعد بیام. برای همین دیر شد.

 نگاهش را طرف رعنا چرخاند و ادامه داد:

 بچه ام خیلی بد ویاره. -

 رعنا پوزخندی زد و گفت:

 بله، امیرم می گفت همه اش تو دستشوییه، باورم نشد تا االن دیدم. -

 ذهنم فقط حول محور یک چیز می چرخید؛ حرف رعنا که امیر می گفت...

 کاش دقیقا می گفت امیر چه به او گفته.

دلم از امیر گرفت، برای چه انقدر همه چیز را حتی حالت تهوعهای من را کف دست 
 مامانش می گذاشت؟

رعنا را  خانجون نگاه مهربانی بهم انداخت و با لبخند قشنگش، خیلی با وقار جواب
 داد:

امیر جان نگران پرینازه، هر وقت من رو می بینه میگه که چقدر دلش برای این  -
همه سختی که پریناز می کشه، می سوزه. بهش گفتم ایشاال تا یه ماه دیگه این 
حالتهاش خوب می شه. ولی خب شما هم که مادرشی خاطر جمعش کن که این 

 عالئم برای زن باردار طبیعیه.

 ر سکوت خیره ی خانجون بود.رعنا د

خانجون لیوان خالی شربتش را برد توی آشپزخانه و مشغول جا به جا کردن 
 غذاهایی که آورده بود، شد.

روزی که قرار بود برای تعیین جنسیت برویم، به لطف خبر گذاری امیر، رعنا هم 
 همراهمان آمد.

نوگرافی را انجام می مثل بید می لرزیدم و دستانم عرق کرده بود. دکتری که سو
 داد، همراه قبول نمی کرد. رعنا با زور خودش را همراه من توی اتاق انداخت.
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خانم دکتر سری به تاسف تکان داد و به منشی که به رعنا اصرار داشت تا بیرون 
 برود، اشاره کرد:

 خانم محمدی، بفرمایید شما به کارتون برسید. ایرادی نداره. -

 بله چشم. -

 پشت سرش بست. و در را

 خجالت زده از این کار رعنا، روی تخت دراز کشیدم و رعنا باالی سرم آمد:

اوه اوه، هنوز سه ماهت نشده اینجور پوست شکمت ترک ترک شده، چقدر بد  -
 پوستی تو دختر!

 خانم محترم، لطفا برید کنار به کارم برسم. -

ی گفت و خودش را رعنا پشت چشمی به این حرف خانم دکتر نازک کرد و ایش
 کمی عقب کشید.

 دکتر با لبخند روی لبش که حس می کردم بهم ترحم می کند، کارش را شروع کرد:

با شنیدن صدای ضربان قلبش، دوست داشتم فدایش شوم. دختر یا پسر بودنش 
 برایم فرقی نداشت، من جانم را برایش می دادم.

 خانم دکتر با صدای قشنگش گفت:

 خودش رو یه گوشه جمع کرده.خب. فسقلی ما،  -

 رو کرد سمت رعنا:

 یه آب میوه شیرین با کاکائو بدین بخوره، نیم ساعت دیگه بیاد. -

 پسره دیگه؟ -

 دکتر آهسته پلکش را روی هم گذاشت:

 دختر یا پسر چه فرقی داره؟ -
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 وا! چه حرفا می زنی دکتر؟ یه کلوم بگو بچه چیه؟ -

 بخوره دوباره بیاد. جمع کرده، یه چیز شیرین گفتم که مادرجان، بچه خودش رو  -

و من می دانستم که بچه ام از ترس خودش را جمع کرده. ترس از این رفتارهای 
 عجیب و غریب رعنا.

 ترس از بی عرضگی مامان و بابایش!

توی اون نیم ساعت هر چیز شیرینی که توی دکه ی رو به روی بیمارستان بود، را 
 به خوردم دادند.

که همه اش قربان صدقه ی بچه می رفت و رعنا هم حاالت صورتم را به کسی امیر  
 که پسر باردار بود، تشبیه می کرد.

منشی با دیدن ما اخمی کرد و خطاب به امیر گفت اگر حریف مادرش نمی شود که 
 بیرون منتظر بماند، بهتر است با مرکز دیگه ای برویم.

شده بود نگاهی انداختم و برای جسارتی  زیر چشمی به صورت رعنا که از خشم قرمز 
 که منشی داشت، غبطه خوردم.

کاش می شد من هم انقدر محکم پای حرفهایم بایستم. با شنیدن اسمم از فکر و 
 خیال بیرون آمدم و تنها به اتاق رفتم.

دکتر با مهربانی ژل را روی پوستم ریخت و نگاهش را به مانیتور رو به رویش 
 دوخت.

 ن یک سری اعداد و ارقام، نگاهی بهم انداخت:بعد از گفت

 همه چی نرماله و طبیعی. -

زیر لب خدا را شکر کردم و از هیجان جنسیتش، نفسم به زور باال می آمد، با تته 
 پته لب زدم:

 خ.. خانم د... دکتر، بچه پسره؟ -
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 اخمی کرد و گفت:

 برات مهمه؟ -

شکمم را تمیز کنم. در حالی که  جوابی ندادم، دستمال را به دستم داد تا پوست
 پشت میزش می نشست ادامه داد:

می دونی توی این دنیا، چند نفر هستن که حسرت این رو دارن تا االن جای تو  -
 صدای قلب بچشون رو بشنون؟

 نبینم ناشکری کنی، که خدا خیلی دوست داشته که بهت دختر داده.

م دست خودم نبود، بلند زار سرم گیج رفت و روی تخت نشستم. کنترل احساسات
 زدم.

امیر با ترس در اتاق را باز کرد و نگاه نگرانش را اول به من بعد به خانم دکتر که با 
 تعجب بهم نگاه می کرد، دوخت:

 چی شده؟ پری؟ خوبی؟ -

 با سر اشاره کردم که آره.

 با ترس ادامه داد:

 بچه؟ -

 رفت سمت میز و از خانم دکتر پرسید:

 نم دکتر؟چی شده خا -

 خانم دکتر خیلی با آرامش جواب داد:

بچه سالم و همه چی طبیعی. خدا در رحمتش رو براتون باز کرده و یه دختر  -
 فرشته توی دامنتون گذاشته.

صورت امیر به خنده باز شد و رعنا که توی چهار چوب در بود به من نگاه کرد. همه 
 رفت.ی نفرتش را توی چشمانش ریخت و عقب گرد کرد و 



                 
 

 

 فاطمه نیساری| توقع دل  رمان

 

 

 

 

    www.1roman.ir   برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

158 

 

 توی این روزها فقط رویا بود که از خانواده ی امیر گاهی بهم سر می زد.

امیر خوشحال بود و مدام توی گوشم می خواند که عاشق من و دخترمان هست، 
 اسمش را مهدیسا انتخاب کرد و من هیچ حسی نداشتم.

نمی  طبیعتا باید خوشحال می بودم که ملکه ی عذابم دیگر برای سر زدن به عبداهلل
آمد. ولی بی خبر بودم که این نیامدنهایش، بهترین بهانه برای کشاندن دوباره ی 

 امیر پیش خودش هست.

در اتاق باز شد و پرستاری جوان و کوتاه قد وارد شد، با دیدن من که بیدار بودم، 
 لبخند قشنگی زد و مشغول چک کردن وضعیت گلرخ شد.

 شیدم.کش و قوسی به بدنم دادم و خمیازه ای ک

 رفتم باالی سر گلرخ که چشمانش را باز کرده بود و خیره به پرستار بود.

آرام موهایی که روی صورتش آمده بود را کنار زدم و تحت تاثیر بی مهری های 
 رعنا به پریناز بوسه ای روی پیشانی گلرخ نشاندم:

 مرسی بابت فرشته ای که بهمون دادی. -

 متوجه نشدم. لبخندی زد و زیر لب چیزی گفت که

 به جای من، پرستار جواب داد:

عزیزم تا صبح چیزی نمونده. اون موقع می تونی یکم راه بری و از پشت شیشه  -
 دختر کوچولوت رو ببینی.

 خمیازه ی دیگری کشیدم که گلرخ با صدایی که انگار از ته چاه در می آمد، گفت:

 ببخش تبسم جان، از خواب انداختمت. -

 زدم و چشمکی حواله اش کردم: متقابال لبخند

 یه دونه گلرخ که بیشتر نداریم. -
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به گوشه ی اتاق رفتم که مبل را به حالت خوابیده در بیاورم و کمی چشم هایم را 
 ببندم تا از سوزشش کم شود.

با صدای پچ پچ مامان و پرستار که داشتن به گلرخ برای پایین آمدن از تخت کمک 
 می کردند، بیدار شدم.

 مهایم را با زور و زحمت باز نگه داشتم و نگاهشان کردم.چش

چهره ی گلرخ از شدت درد، توی هم رفته بود ولی پرستارش بهش اصرار داشت با 
کمک، حتما چند قدمی راه برود. از روشویی کنار اتاق، مشتی آب روی صورتم پاشیدم 

 را پاک کردم. تا خوابم بپرد و با دستمال کاغذی زیر چشمانم که سیاه شده بود

 مامان را بوسیدم و از عمه پرسیدم.

مامان با چشم اشاره ای به گلرخ که با کمک پرستار داشت راه می رفت، کرد و گفت 
 بعدا بپرسم.

 همین حرکت مامان کافی بود تا دلم گواهی بد بدهد.

استرس گرفتم و به کف دستانم نگاه کردم. انتظار داشتم مثل عمه کف دستم خیس 
 ده باشد.عرق ش

 تو فرصتی که گلرخ به سرویس بهداشتی رفت، سریع مامان را سوال پیچ کردم:

 چی شده مامان؟ عمه رو دیدین؟ -

 من که ندیدم، ولی بابات که رفته بود مالقاتش، اندازه ی ده سال پیر شده. -

 نگران پرسیدم:

 یعنی چی؟ عمه خوبه حالش؟ -

 صدایی آرام جواب داد: مامان دست های تپلش را توی هم کشید و با

نه حالش خوب نبوده، نمی دونم بابات چی شنیده یا چی دیده که این جوری  -
 داغون شده.
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 با گوشه ی روسری اش اشک توی چشماش را گرفت:

به منم که زنشم، شریک زندگیشم یه کلوم حرف نمی زنه. پرویز داره زیر غم و  -
 غصه ی پریناز، کمر خم می کنه.

 م را توی بغلم می گیرم:مامان مهربون

ایشاال درست می شه، بابا نمی خواد نگرانت کنه، آخه کاری از دست کسی بر  -
 نمیاد.

 با دستم اشکهای روی گونه اش را پاک کردم:

 حاال هم بخند االن گلرخ میاد. -

 با مرخص شدن گلرخ، سمت منزل مهران راه افتادیم.

گلرخ، کوچکترین تاثیری نداشته سعی داشتیم غم عمه، روی این روزهای حساس  
 باشد.

حتی بابا، بعد از دیدن زهرا از پشت شیشه، کمی چهره اش باز شد و آن نگرانی 
 همیشگی روی صورتش کم رنگ شد.

شاید تولد زهرا برایش، لطف و رحمت خدا را یاد آور شد تا توکل به خدا کنیم و 
 همه چیز را به خودش بسپاریم.

به خانه، باعث شد دور هم بشینیم و کلی برنامه بچینیم.  انتظار برای ورود زهرا
حرف زهرا که وسط می آمد به وضوح شادی و دلتنگی روی صورت گلرخ خودنمایی 

 می کردند.

در جواب حرف مامان که می گفت زنگ بزنم تا سعید بیاد، گوشی خاموشم را بهانه 
 کردم، بی هدف راه آشپزخانه را در پیش گرفتم:

مهدی بی زحمت بهش زنگ بزن، بگو گلرخ مرخص شده و خونه ی مهرانیم. من  -
 برم آشپزخونه، ترنم دست تنهاست، کلی کار داریم.

 از جلوی چشمان مهدی دور شدم و توی راهرو ایستادم.
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مثل دزدها یواشکی سرک کشیدم و با دیدن مهدی که موبایلش را کنار گوشش 
م و نفسم را توی سینه ام حبس و گوشهایم را تیز گرفته، دستم را روی قلبم گذاشت

 کردم.

رادشین با عجله دنبال روشا دوید و توی راهرو شروع به جیغ کشیدن کردند و مانع 
 از فال گوش ایستادنم شدند.

سر و صدای دو قلوها به قدری زیاد بود که اصال تمرکز لب خوانی هم نداشتم و 
 نفهمیدم مهدی به سعید چه گفت.

م به روشا که از پشت به پاهایم چسبیده بود، نگاهی انداختم و سر رادشین با اخ
 داد زدم:

 چه خبرتونه؟ اه. بچه های بد. -

 مثل جوجه های رنگی مریض کز کردن و یهو لب ور چیدن.

 طفلکی ها توقع نداشتند من دعوایشان کنم.

جب نگاهی بهم ترنم از توی آشپزخانه و مامان از توی هال به راهرو آمدن و با تع
 انداختند.

 دو قلوها خودشون را توی بغل مامان جا دادند.

 مامان همین طور که ناز و نوازششان می کرد با تشر بهم گفت:

 چی شده تبسم؟ چرا داد می زنی؟ -

خیرگی نگاه ترنم باعث شد از شرمندگی، نگاهم را به سرامیک های سفید زیر پایم 
 بیندازم.

زود به دنیا می آید و انقدر خونه اش از تمیزی برق می  گلرخ نمی دانست بچه اش
 زد! کاش یکم از خانه داری گلرخ را یاد می گرفتم.

 ندا بهم متذکر شد:
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 تبسم، یکم افسار ذهنت رو توی دستهای بی عرضه ات بگیر! -

 هاج و واج نگاهش کردم که سری به تاسف برایم تکان داد:

بازیت رو بدونن و اونوقت تو، وسط این مادر و خواهرت منتظرن دلیل وحشی  -
 ماجراها رفتی توی فکر کدبانوگری زن داداشت؟

 ساعته توی رویا و فکر و خیال و قضاوت و... ۲۴بابا ایول به این ذهنت که 

اجازه ندادم حرفش را تمام کند، چشم غره ای بهش رفتم و زیر لب " برو بابایی" 
 نثارش کردم.

ترنم انداختم و به زور لبانم را کش آوردم تا لبخند  نگاهم را به صورت مامان و
 مضحکی روی صورتم بنشانم:

 ببخشین، یهو از کوره در رفتم، فکر کنم به خاطر بی خوابی دیشبه. -

 بدون اینکه منتظر عکس العمل آنها باشم، به آشپزخانه رفتم.

د. از توی نگاهم روی سماور طالیی روی کابینت افتاد که قوری لب طالیی رویش بو
 کابینت فنجون های ستش را برداشتم و مشغول ریختن چای شدم.

صدای زنگ بلند شد، به خیال اینکه شهروز و بچه هاش هستند، با ذوق گوشی 
آیفون را برداشتم تا از دوقلوها به طور رسمی عذر خواهی کنم، دلم طاقت نمی لورد 

 با دلخوری دو طبقه رو باال بیایند.

م را به قربون صدقه باز کنم، تصویر سعید را دیدم و سریع دهانم را تا خواستم دهان
 بستم تا صدایم بیرون نرود و بدون اینکه چیزی بگویم قفل در را زدم.

مثل مجرمی که دنبال راه فرار می گشت، خانه ی مهران را از نظر گذراندم و دنبال 
 جایی بودم تا خودم را از سعید مخفی کنم.

 ن با او رو به رو شوم.دوست نداشتم اال

مهران از اتاق خارج شد و من خودم را توی اتاق گلرخ انداختم و در را پشت سرم 
 بستم.
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قفسه ی سینه ام از شدت اضطرابی که داشتم بد جور باال و پایین می شد که از نگاه 
 تیزبین گلرخ دور نماند:

 چیزی شده تبسم جان؟ -

لمه ای که می گفتم سعی داشتم اکسیژن برای نفس کشیدنم هوا کم بود. با هر ک
 بیشتری توی ریه هایم بفرستم که هر چه بیشتر تالش می کردم، کمتر موفق بودم.

 ه... هیچی. اومدم ببینم چیزی احتیاج نداری؟ -

 یکی از ابروهایش را باال داد:

 نه مرسی. -

سالم و بدون اینکه از در فاصله بگیرم، همه ی حواسم را به بیرون دادم. صدای 
احوال پرسی سعید، دلم را بی قرار کرد. چقدر دلتنگش بودم، چقدر محتاج توجه 

 اش بودم.

 چقدر وابسته اش شده بودم.

در اتاق با شدت باز شد و برخورد دستگیره با پهلویم، اشک را توی چشمانم آورد. از 
 شدت درد، خودم را کج کردم و آرام آرام راه افتادم و روی تخت نشستم.

 نم با نگرانی دست روی پهلویم گذاشت:تر 

 الهی بمیرم، آخه پشت در جای وایسادنه؟ خیلی دردت اومد؟ -

سری به نشانه ی نه تکون دادم و آهسته بدون اینکه تماسی با گلرخ که روی تخت 
دراز کشیده بود، داشته باشم به حالت جنین وار خوابیدم و دیگر متوجه حرفهای 

 ترنم و گلرخ نشدم.

به این خواب احتیاج داشتم. توی اوج ناراحتی فقط خوابیدن می توانست  عجیب
 کمی به ذهنم سر و سامان بدهد.
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با پیچیدن بوی جگر، چشم باز کردم و ترنم را سینی به دست باالی سر گلرخ دیدم. 
مهران سعی داشت به گلرخ برای نشستن کمک کند. از جایم بلند شدم و کمی خودم 

 د توی پهلویم، اخمی روی صورتم نشست.را کشیدم که با در 

 چی شد تبسم؟ -

ترنم با گفتن این جمله، سینی جگر را دست مهران داد و تخت را دور زد تا به من 
 رسید.

 هیچی، ساعت چنده؟ خیلی خوابیدم؟ -

 نیم ساعت یه چرت زدی. ببینم از شدت درد بیهوش شدی؟ -

و همه ی خستگی ام برطرف  نیم ساعت خوابیده بودم ولی کلی شارژ شده بودم
 شده بود.

ترنم دقیق توی صورتم خیره شد و آرام دستش را روی پهلویم گذاشت و وقتی دید 
 ساکتم، فشار دستش را بیشتر کرد.

 آخ آرومی گفتم و سمت سرویس بهداشتی توی اتاق رفتم:

 کیا بیرونن؟  -

 همه. -

 کردم.  با دقت صورتم را شستم و موهایم را مرتب باالی سرم جمع

 از اتاق بیرون رفتم و مهدی و شهروز مشغول حرف زدن بودند.

دو قلوها که از سر و کله ی سعید باال می رفتند، با دیدن من آرام روی مبل نشستند 
و تکان نخوردند. دلم برای مظلومیتشان ضعف رفت و می خواستم توی بغلم 

، بروم و خشمم از سعیدبچالنمشان، ولی جلوی سعید نمی توانستم. می ترسیدم جلو 
تاثیر عشقم به بچه ها را کم رنگ کند. زیر لب سالمی گفتم و سریع خودم را به 

 آشپزخانه رساندم.

 مامان و بابا پشت میز ناهارخوری، مشغول خوردن چای بودند.
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لیوانی از کابینت برداشتم و از توی یخچال برای خودم آب ریختم و یک نفس سر 
 کشیدم.

 ه ی کارها را می کردم تا زمان بیشتری توی آشپزخانه باشم.داوطلبانه هم

ترنم هم از خدا خواسته از زیر کار در می رفت. موقع شام به ناچار آخرین نفر از 
 آشپزخانه بیرون آمدم و روی تنها صندلی خالی که کنار سعید بود نشستم.

ر با غذایم بازی با اینکه خیلی گرسنه بودم اما میلی به خوردن غذا نداشتم و بیشت
 می کردم.

نزدیک بودنم به سعید باعث شده بود همه ی حس هایم هم زمان به جوشش در 
 بیاند؛ دلتنگی، خشم، وابستگی، بغض، بالتکلیفی از رفتارهای سعید و...

 یعنی سعید هم به اندازه ی من فکرش مشغول بود؟

  

کامل و در نهایت   از گوشه ی چشمم نگاهش کردم، بر خالف تصور من با خونسردی
 آرامش آخرین قاشق غذایش را هم خورد و بشقابش را برای کشیدن مجدد باال برد.

 لعنت به من که دوباره پیش خودم، فکر کردم سعید هم اندازه ی من پریشان است.

 لعنت به این دلم که توقع داشت سعید هم چیزی از گلویش پایین نرود.

غضم را قورت بدهم. اما این بغض بدجوری به گلویم لیوانم را از نوشابه پر کردم تا ب
 چسبیده بود و خیال رفتن نداشت.

توی ماشین، سکوت کرده بودم. ترجیح دادم سکوتی که همیشه توسط من شکسته 
 می شد، این بار سعید بشکندش.

 این بار سعید حال من را درک کند.

 له شد. افسوس که به جای شکستن سکوت بینمان، این غرور من بود که

 زنی بودم که انتظار داشتم شوهرم درکم کند.
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 بهم بگوید علت این رفتارهایش چیست؟

 بهم بگوید علت سکوتم چیست؟

 انتظار زیادی بود اگر توقع داشتم تا شوهرم بگوید حرف نزدنهایت را تاب نمیاورم؟

 انتظار زیادی بود سعید حال بدم را خوب کند؟

 و او هیچ کاری برای حال بهترم نکرد، شکستم. وقتی این همه از او توقع داشتم

 برای صدمین بار تصمیم گرفتم مثل خودش باشم.

 اما مگر می شد؟

بی صدا از ماشین پیاده شدم و بدون اینکه منتظرش باشم تنها به باال رفتم و توی 
آسانسور مشغول فکر و خیال شدم که حتما توی این یک شبی که خانه نبودم، 

 خلوت کرده.حسابی با خودش 

به اندازه ی کافی تنها بوده و حاال وقتش بود از الک تنهای اش بیرون بیاید. در 
واحد را باز کردم و مستقیم رفتم توی آشپزخانه و چای ساز را به برق زدم و با عجله 
به اتاقم رفتم. مشغول عوض کردن لباسهایم با پیراهن حریر سرخابی رنگم بودم که 

 سعید وارد شد.

ی توانم را توی صدایم ریختم تا اثری از بغض در آن نباشد، به زور لبخندی همه 
 روی لبهایم نشاندم:

 االن چای دم می کنم. -

 سرم را از توی یقه پیراهن رد کردم و خیره نگاهش کردم و ادامه دادم:

 خیلی وقته با هم فیلم ندیدیم. -

 را توی قوری ریختم. بدون اینکه منتظر جوابش باشم به آشپزخانه رفتم و چای

 کمی آب جوش روی دستم ریخت وقتی صدای سردش را از پشت سرم شنیدم:

 فکر می کردم خسته ای. -
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 دستم را زیر شیر آب سرد گرفتم و با لبخند سمتش برگشتم:

 نه، خسته نیستم. -

 ابرویی باال انداخت:

 ولی من خسته ام، شب بخیر. -

 فتن بود!تنها کاری که از من بر می آمد، وا ر 

بعد از جمع و جور کردن قیافه ی درب و داغونم که حس پس زده شدن هم بهش 
اضافه شده بود، چای ساز را خاموش کردم. میلی به تنها چای خوردن نداشتم. بدون 
اینکه مسواک بزنم یا آرایشم را پاک کنم، با همون پیراهنی که به چشم سعید نیامده 

بودم و اشک می ریختم. به صدای منظم  بود بی صدا گوشه ی تخت جمع شده
 نفسهایش که خبر از خواب عمیقش می داد، گوش دادم.

از دستش دلگیر بودم و عصبی، که می توانستم تک تک موهایش را بکنم. اما 
 همانقدر دلتنگ بودم که به شنیدن صدای نفسش قانع بودم.

یه کردن نمی توانست با سر درد بدی از خواب بیدار شدم. نتیجه ی شب بیداری و گر
 از این بهتر باشد.

به زور مسکن و خوردن چای و قهوه ای غلیظ، کمی بهتر شدم. توی آینه به چشمهای 
 پف کرده ام خیره شدم، از قرمز بودنشان دلم یک جوری شد.

 لعنت به تو سعید که خودت راست راست می گردی و من انقدر عذاب می کشم.

نم آمد و آخرش ندا با گفتن اینکه هیچ عرضه ای هزار جور تصمیم مختلف توی ذه
 ندارم، آب پاکی را روی دستم ریخت.

به مشاوره تلفنی زنگ زدم و نظرش این بود که خوشی زیر دلم زده است. برایم 
یادآور شد خیلی ها شوهرهای معتادی دارند که عالوه بر کتک زدن و فحاشی و 

 ر زن میاورند.شکاکی، خرجی هم نمی دهند و هوو هم باالی س
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در آخر بهم توصیه کرده بود که از خانه خارج شوم و خودم را سرگرم کار کنم، چون 
 بد جور غرق توی روزمرگی شده ام.

کنار همه ی تاسف هایی که برای زنهانی که گیر مردهای بد افتاده بودند، کمی هم 
 به حال خودم تاسف خوردم.

نفهمید دل سوزاندم، خیر سرش دلش البته بیشتر برای آن مشاوری که دردم را 
 خوش بود که مدرک دارد.

 سعید روحم را با بی اعتنایی هایش شکنجه می کرد.

 روانم از دست رفتارهای سعید، آزرده بود.

 سر میز ناهار، صدای بر خورد قاشق و چنگال با بشقاب روی اعصابم بود.

 م نکردم.بعد از ناهاری که توی سکوت خوردیم، بر خالف همیشه چای د

اما خیلی جدی مصمم بودم تا با سعید حرف بزنم. شستن ظرفها را به زمان دیگری 
 موکول کردم.

کنار سعید روی کاناپه نشستم و کنترل روی میز را برداشتم، بعد از خاموش کردن 
 تلویزیون، خیره توی چشم هایش با سرد ترین لحنم گفتم:

 باید حرف بزنیم. -

بی ام، به نشانه ی موافقت سر تکان داد و آرام پای چپش سعید متعجب از نگاه عص
 را روی پای راست انداخت و تکیه اش را کامل به کاناپه زد.

ذهنم خالی از هر حرفی شد و دلم پر کشید برای آغوشش. سرم را کج کردم و 
 مظلومانه نگاهش کردم.

دوباره برای کافی بود فقط یک اشاره کند، تا همه ی دلخوری هایم را خاک کنم و 
 با هم بودنمان پیش قدم شوم.

اصال گور بابای غرور، آدم عاشق که مغرور نمی شود. اخم توی چهره ام جایش را به 
 یک لبخند ملیح داد.
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 سعید بی تفاوت به تغییر حالتم نگاهی به ساعتش انداخت و گفت:

 خیلی وقت ندارم، چایی هم که ندادی بهم. -

 از جایش بلند شد:

 فات یادت رفته، شب اومدم بهم بگو.اگه حر  -

متقابال جلویش ایستادم، ولی حرفهایی که از دهانش خارج شده بود، بد جوری بوی 
 بی اهمیتی می داد.

همین کافی بود تا کبریتی زیر باروت حرفهایم شود و من را از آن تبسم که می 
 توانست معصوم باشد، به زنی خشک و سرد تبدیل کند.

زنی که اگر فقط کمی توجه می دیدم دریایی از عشق تقدیمش  من یک زن بودم.
 می کردم و با بی تفاوتی اش، می توانستم غریبه ترین فرد زندگی اش شوم.

نمی دانم کلمات چطور از دهانم به بیرون پر می کشیدند، اما این را می دانستم با 
 گفتن این حرف ها، حداقل تکلیفم روشن می شود.

 کردم و بدون پلک زدن با کمی تته پته کردن شروع کردم:توی چشمانش نگاه  

 وایسا، حرفام یادم نرفته. -

 آب دهانم را قورت دادم و صاف تر از همیشه ایستادم:

 این حرفها رو چند روزه که می خوام بهت بگم. -

 نگاهی به ساعت دیواری انداختم و با پوزخند گفتم:

 .می دونم کار داری، ولی حرفام واجب تره -

 بگو، می شنوم. -

 ببین سعید. من دلیل این رفتارهات رو نمی دونم... -

 پوف کالفه ای کشید و دست توی موهایش فرو برد:
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تبسم، اگه می خوای این حرفا رو بزنی، قبال هم گفتم کارام زیاده، شب اومدم  -
 بگو.

 از اینکه دوباره بخواهد من را از سرش باز کند، هول شدم و سریع گفتم:

االن حرف دارم. هر چقدر هم کارهات زیاد باشه، خسته بشی، یه کوچولو که باید  -
 برام وقت داشته باشی یا نه؟

 سعی داشتم از توی چشمانش، قدرت کالمم را ببینم.

 آرام تر ادامه دادم:

مگه فقط تو کار می کنی؟ مگه فقط تو وقت نداری؟ هر چقدر هم که سرت شلوغ  -
 ونی کنارش من رو هم ببینی، درک کنی.باشه، اگه بخوای می ت

 چی می خوای تبسم؟ به چی می خوای برسی؟ -

ته دلم یک چیزی وادارم می کرد بهش بگویم دوست دارم به تو برسم، دوست دارم 
که مثل قبل زندگی آرامی داشته باشیم و همان مقدار توجه کمی را که به من 

 داشتی، به همان مقدار کم قانع ام.

سرد سعید باعث شد حرفی را بزنم تا میزان عالقه اش را به خودم محک اما نگاه 
 بزنم:

 اگه زیادیم تو زندگیت، اگه انقدر سرت شلوغه، طالقم بده! -

 هر لحظه منتظر بودم سعید بیاید و دستش را روی دهانم بگذارد و بگوید:

 هیس، حتی شوخیشم زشته. -

 و بعد با اخم نگاهم کند:

 ن حرف رو زدی ها.بار آخرت بود ای -

 من را توی آغوشش بگیرد و توی گوشم زمزمه کند:

 تو زندگی من هستی. -
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صدای سعید مثل پارچ آب سردی که روی سرم ریخته می شد، من را از عالم شیرین 
 خیال بیرون کشید:

 باشه اگه تو می خوای، طالق می گیریم. -

چهره ی جدی سعید نگاه  بهت زده بدون اینکه نفسی برای کشیدن داشته باشم، به
 کردم.

باورم نمی شد انقدر بی احساس، راجع به زندگیمان که دو سال از عمرش می 
 گذشت، صحبت کند.

 پس من حرف دلش را زده بودم که انقدر راحت پذیرفت؟

 من توی زندگی اش زیادی بودم؟

ه دلم می خواست به او بگویم غلط کردم، حرف اضافه زدم. تو بزرگی کن و نشنید
 بگیر.

 اما به جایش، گردنم را باال گرفتم و آرام لب زدم:

 کی؟  -

 سمت در رفت و کفشش را از توی جا کفشی برداشت:

 تو اولین فرصت. -

 در را بست و چشم فرو بستم. قطرات اشک همین جوری روی گونه ام روان بودند.

. همان جا روی نا باور به زانوهای خم شده ام که تحمل وزنم رو نداشتند، نگاه کردم
 زمین نشستم.

 وقتی گریه ام به هق هق تبدیل شد روی پارکت ها به حالت جنین وار خوابیدم.

 مثل موجود ضعیفی بودم که منتظر ترحم بود.

از خدا معجزه می خواستم، دوست داشتم زمان به نیم ساعت قبل برگردد و من آن 
 حرف ها را نزنم.
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و به سمت مخالفم چرخیدم و پاهایم را با پشت دست، اشک هایم را پاک کردم 
 توی شکمم جمع کردم.

 اما اگر این حرف ها را نمی زدم، تا کی می خواستم به زندگی بی روحم ادامه بدهم.

صدای چرخش کلید آمد، سریع از جایم بلند شدم و خودم را توی حمام انداختم. 
کند مشغول حمام کردن قبل از در آوردن لباسهایم شیر آب را باز کردم تا سعید فکر  

 هستم و ورودش را متوجه نشدم.

نفسی گرفتم و ترجیح دادم تا دوش بگیرم. قطرات آب روی صورتم می چکید و من 
 به این فکر می کردم که حتما سعید چیزی را جا گذاشته و برای برداشتنش آمده.

 د.شاید هم خدا صدایم را شنیده و معجزه ای که می خواستم اتفاق افتاده بو

 جلوی آینه ایستادم و به چشمانم که هنوز اثر گریه در آن مانده بود خیره شدم.

 چقدر خوب که سعید من را با آن وضعیت اسفناک بار ندید.

 توی فکرهای خودم بودم که از صدای سعید جا خوردم:

 تبسم؟ از حموم در اومدی؟ -

تی یک غریبه هم لبخند کجی که بی شک شبیه پوزخند بود زدم و توی دلم گفتم ح
اینجور با آدم حرف نمی زند، ناسالمتی زن و محرمش بودم. خب بیا ببین بیرون 

 آمده ام یا نه؟

 ولی به جای این حرف ها، تعجب را توی صدایم ریختم:

 مگه نباید االن توی مغازت باشی؟ -

وارد اتاق شد و روی تخت نشست. از توی آینه نگاهش کردم، با حرفی که به من 
بود می خواستم سر به تنش نباشود. آرام نفس عمیقی کشیدم و بدون اینکه زده 

 به طرفش برگردم، با حوله آب موهایم را گرفتم:

 چیزی جا گذاشتی؟ -
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 نه. -

مسلما باید ذوق می کردم و توی ذهنم می گفتم برای پس گرفتن حرفش آمده، 
 معجزه اتفاق افتاد. اما این طور نبود.

ن فکر سعید بیزار بودم، چون همیشه منتظر هر چه دلم می من از پیش بینی کرد
 خواست بودم، نه چیزی که واقعا توی سرش بود.

 چقدر تفاوت بین ساختار ذهن های ما بود.

از توی کشو، سرم تقویت کننده ی مو را برداشتم و مشغول زدن شدم. با دیدن 
 سشوار توی دستم آرام از جاش بلند شد و از اتاق بیرون رفت.

بدون اینکه دلواپس کارش باشم، در کمال خونسردی موهایم را سشوار کشیدم و 
 بعد از پوشیدن لباسم، آرایشی ساده روی صورتم نشاندم.

 بیشتر از این وقت تلف کردن را بلد نبودم و از اتاق بیرون رفتم.

 سعید که طول و عرض پذیرایی را، راه می رفت با دیدنم ایستاد و گفت:

 بزنیم. باید حرف -

 دست به سینه نگاهش کردم:

 بگو. -

کمی این پا و آن پا کرد و دستهایش را توی هم گره زد. با پای چپش روی زمین 
 ضرب گرفته بود. یعنی استرس داشت؟

 نگاهم را از پاهایش به صورتش دوختم و با چشمانم به او فهماندم که منتظرم.

 ببین تبسم. -

 ادم.سری به نشانه ی " چیه؟ " تکان د

 مطمئنا فکر می کرد که سرد و خشک شدم که اینجور کوتاه حرف می زنم.
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اما واقعیتش این بود می ترسیدم با حرف زدنم سیل اشکهایم راه بیفتد. اگر هم با 
سر یا اشاره کلمات کوتاهی می گفتم، آن کلمات از سد بغض خودشان را رها کرده 

 و از گلویم خارج می شدند.

  

 داشتم، حتما فشارم افتاده بود.توان ایستادن ن

 روی مبل نشستم و از شکالت خوری روی میز، کاکائویی برداشتم و خوردم.

همراه با قورت دادن کاکائو، بغضم را فرو خوردم و با یاد آوری اینکه مردی که رو 
 به روی من ایستاده دوستم ندارد، چشمانم پر از اشک شد.

 لعنت به من، لعنت به ضعف من.

ردم بدی های سعید را به خاطر بیاورم تا از او بدم بیاید، تا دلم برای از دست سعی ک
 دادنش نسوزد. اما چیزی جز بی اعتناییهایش توی خاطرم نبود.

 اصال همین بی اعتنایی هایش هم برایم شیرین بود.

 من نمی توانستم بدون سعید زنده بمانم.

 می شد کنارم نشست.سعید بی توجه به چشمانم که از اشک پر و خالی 

 لعنتی، امروز همان عطر مورد عالقه ی من را زده بود.

 کاش از اینجا بلند شود.

 کاش...

 بدون اینکه تقالی من را ببیند که چقدر بی تابش هستم، شروع کرد به حرف زدن:

 تبسم، تو دختر خیلی خوبی هستی اما... -

ا که دید برای گفتن مصمم اشک نریختم و سرتا پا گوش شدم برای شنیدن. سکوتم ر 
 تر شد.
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من همه ی سعی ام را برای زندگیمون کردم. اما وقتی خودت خسته شدی و نمی  -
 خوای، من مجبورت نمی کنم که توی این زندگی بمونی.

با ناباوری سرم را به طرفش چرخاندم. انقدر ناگهانی بود که گردنم درد گرفت. بی 
 م و رو به رویش ایستادم.توجه به درد گردنم از جام بلند شد

انگشت اشاره ام را سمتش گرفتم، از جایش بلند شد. بوی عطرش دوباره توی دماغم 
 پیچید. چشم بستم و عطرش را توی ریه هایم فرستادم.

ذهنم در حال کنکاش بود. او من را نمی خواست. چشمانم رو باز کردم و انگشتم را 
 سمتش تکان دادم:

 من رو از زندگیت بیرون می کنی؟خیلی محترمانه داری  -

 کالفه دستی توی موهایش کشید:

 من فقط به خواسته ی تو گوش دادم. -

سعید خیلی پست و بی معرفتی. همه ی اینا نقشه بود؟ بی محلی هات، سرد  -
 بودنات، ندیده گرفتن من.

 آه خدای من، باورم نمی شه.

تا حرف طالق از دهن من سعید تو همه ی این کارها رو کردی تا من خسته شم. 
 خارج شه؟

 به سعید که سرش را پایین انداخته بود، نگاهی کردم.

 سرم را به طرفین تکان دادم و توی دلم گفتم:

 نه، سعید نمی تونه انقدر نامرد باشه. -

 اما ندای درونم با بغض حرفهایم را رد کرد:

یشنهاد طالق از جانب نه تبسم. نه. متاسفانه نامردی کرد. سعید نمی خواست با پ -
 خودش، آدم بده ی این زندگی باشه.
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 توی دلم زار زدم:

 اما اون آدم بده اس، اون ... اون... -

  

چند دقیقه ای توی سکوت گذشت؛ نمی دانم چطور چشمه ی اشکم خشک شد. 
توی آن لحظه فقط به این فکر می کردم که نباید توسط سعید تحقیر شوم، نباید 

 باید آدم ضعیف این قصه من باشم.غرورم له شود. ن

برای همین وقتی روبه رویم ایستاد سرم را باال گرفتم و توی چشم هایش خیره 
 شدم:

 باشه. پس من در خواست طالق رو می دم. -

 عقب گرد کردم تا سمت اتاقم بروم که با حرفش سرجایم میخکوب شدم:

 طالق توافقی می گیریم، تا زودتر مراحلش طی شه. -

 بی رحم بود، چقدر برای جدا شدن عجله داشت. چقدر 

 تا وقتی که صدای در به گوشم برسد، خودم را به زور سراپا نگه داشتم.

همه چیز مثل یک خواب بود. نمی توانستم باور کنم. روی تختم دراز کشیده بودم 
 و بالشتم از اشک خیس شده بود.

 ا برایم مرور کند.مغزم قفل کرده بود، تحت اختیارم نبود تا ماجراها ر 

صدای گوشی ام بلند شد و عکس ترنم روی صفحه اش افتاد. توی این عکس چقدر 
قشنگ از ته دلش خندیده بود، تمام دندان هایش معلوم بود و سرش به عقب خم 

 شده بود و گل صورتی رنگی روی موهایش زده بود.

رنم، سریع مطمئنم شهروز قربان صدقه اش رفته و طبق معمول با ذوق کردن ت
 عکسش را گرفته و به قول خودش این لحظه ی زیبا را شکار و ثبت کرده.
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لبخندی می زنم و سرم را به سمت مخالف بر می گردانم. با قطع شدن صدای 
 موبایلم، تلفن خانه به صدا در میاید.

 بی حس تر از آنی بودم که بخواهم فکر کنم با جواب ندادنم ممکن است نگران شود.

ند نشدم تا تلفن خانه را سایلنت کنم. موبایلم هم که نزدیکم بود، دستم برای حتی بل
 برداشتنش، بلند نمی شد.

تمام حس و اعصاب بدنم کارشان را مختل کرده و مشغول عزاداری برای من بودند، 
 مثل تیکه گوشتی لخم روی تخت افتاده بودم.

 فلج شده بودم؟

ده بود و چه چیزی بدتر از این برای من نه، من زنی بودم که شوهرش او را پس ز 
 می توانست باشد؟

 نگاهم به ساعت افتاد، مثل اینکه سعید امشب قصد آمدن به خانه را نداشت.

 جانی توی تنم نبود، ولی چشمه ی اشکم بد جور در حال جوشش بود.

 قطرات گرم اشک، صورتم را خیس کرده بودند.

 ؟نمی دانستم این همه اشک از کجا می آمد

 حالم اصال خوب نبود.

دلم مرگ می خواست، برام غیر قابل باور بود که خواسته ی سعید جداشدن 
 توافقیمان باشد.

آخرین برگ از جعبه ی دستمال کاغذی را از جایش در آوردم و اشک هایم را پاک 
 کردم.

 چی شد؟ کجای راه را اشتباه رفتیم؟

تم بزنم. احساس ضعف زیادی به زور از جایم بلند شدم تا آبی به دست و صور 
 داشتم، برای درست کردن شام به آشپزخانه رفتم.
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گوشت را برای یخ زدایی توی ماکروفر گذاشتم و با صدای هشدارش به خودم آمدم 
و روی تخته گذاشتم. مثل یه ربات فقط کارها را انجام می دادم و به اطراف توجهی 

گاهم خیره به جلو بود. زمان به نداشتم. با استیک کوب رویش ضربه می زدم و ن
سرعت می گذشت و من در گذشته دست و پا می زدم. گوشت رو انقدر نازکش 

 کرده بودم که بدرد استیک نمی خورد.

 با این حال روی گریل گذاشتم و نتیجه ی بی حواس بودنم جزغاله شدن شامم بود.

خالی تخم مرغ آه به امید درست کردن نیمرو یخچال را باز کردم و با دیدن ظرف 
 کشیدم.

 امشب اصال، شب من نبود.

با دقت یخچال را نگاه کردم و بسته ی ژامبون مرغ را با اکراه و از زور گرسنگی 
 برداشتم.

اولین گاز را که می خواستم به ساندویچم بزنم، یهو یاد حرف سعید افتادم و بی 
 چشمانم از اشک پر شد.اختیار ساندویچ از دستم افتاد. آب دهانم را قورت دادم و 

نفس عمیقی کشیدم و از توی جعبه ی قرصها، آرامبخشی در آوردم و با یک لیوان 
 شیر خوردم.

 توی اتاقم بودم که صدای در آمد و دیگر چیزی نفهمیدم.

  

از شدت ضعف و گرسنگی از خواب بیدار شدم و نگاهی به ساعت انداختم. با بی 
ن خودم را به آشپزخانه رساندم و چای ساز را حوصلگی تمام بلند شدم. لخ لخ کنا

 به برق زدم.

با اینکه دیشب چیزی نخورده بودم، روی میز خرده ی نان ریخته بود . قبل رفتن 
به سرویس به اتاق مهمان سرک کشیدم و از رو تختی نامرتب فهمیدم که سعید 

 دیشب دیر وقت آمده که متوجه نشدم و شب هم توی این اتاق خوابیده.
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آهی از ته دلم کشیدم نگاهی به دور تا دور اتاق انداختم و روی تخت دراز کشیدم، 
 از حرص خندیدم و بعدش زدم زیر گریه و زار زدم.

 دلتنگ بودم.

 عصبانی بودم.

 غرورم خرد شده بود و از ته دل، سعید را می خواستم.

 انواع و اقسام حس های متضاد توی سرم رژه می رفتند.

 قد نمی داد. نمی دانستم از کی راهمان جدا شد؟فکرم به جایی 

کجای راه را اشتباه رفتیم؟ چرا از زندگی ناهید و پریناز عبرت نگرفتیم و قدر زندگیمان 
 را ندانستیم؟

از گرمی روی گونه ام فهمیدم با یادآوری گذشته، اشکهایم بی اختیار خودشان را بی 
 تابانه سرازیر کردند.

 ردم کمتر به نتیجه می رسیدم.هر چه بیشتر فکر می ک

سرم گیج می رفت و دلم ضعف. دستم را به دیوار گرفتم و آرام آرام در حالی که با 
 خودم تکرار می کردم " بهش فکر نکن، بهش فکر نکن" خودم را به آشپزخانه رساندم.

  

روز بدی را با حال بدترم شب کردم و فقط اشک ریختم و گریه کردم و افسوس 
دبار خواستم تا به مغازه ی سعید زنگ بزنم و ازش بپرسم برای ناهار چی خوردم. ص

 درست کنم اما غرورم مانع می شد.

 دلم می گفت با او حرف بزنم ببینم مشکلش با من چیست؟

 اما ندای درونم می گفت حق همچین کاری را ندارم که خودم را کوچک کنم.

و شوهر نباید لج کنند، اما  دلم می خواست توی دهن ندا بزنم و بگویم که زن
بالفاصله یادم آمد که سعید خیلی محترمانه من را پس زده بود و فقط توانستم 
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زانوهایم را توی بغل بگیرم و هق بزنم و یادم بیاید این چند وقت چقدر تقال کردم 
 تا سعید کمی من را ببیند.

 ک کردم.قبل از آمدن سعید خودم را توی اتاق حبس کردم و گوشی ام را چ

 چقدر تماس از دست رفته و پیام نخوانده داشتم.

لیوان آبی که معلوم نبود چند روز روی میز مانده بود را برداشتم و جرعه ای خوردم. 
 گرم بود و حالم را بدتر کرد.

 شماره ی ترنم را گرفتم و با اولین بوق با صدای جیغش یک بند سوال و جواب کرد:

 کجایی؟ چرا جواب تلفناتون رو نمی دین؟هیچ معلوم هست دو روزه   -

 وقتی سکوتم را دید با صدای بلندتری جیغ زد:

تبسم؟ به خدا االن داشتم می اومدم خونه تون ببینم چی شده که خبری ازت  -
 نیست؟

 صدای گرفته ی سالم کردنم را که شنید، آرام پرسید:

 خوبی تبسم؟ -

از دهانم فاصله دادم تا نفس  اشک هایم را با پشت دست پاک کردم و گوشی را
 بکشم. از لیوان، آب گرم را خوردم که باعث شد توی گلویم بپرد و به سرفه بیفتم:

 مریض شدی تبسم؟ -

 خوبم، چه خبر؟ -

 خوبی؟ مطمئنی؟! صدات که خیلی داغونه! -

 از بهانه ای که نا خواسته به دستم آمده بود، لبخند بی جانی زدم:

 دم، ترسیدم گلرخ ازم بگیره. برای همین نیومدم پیشتون.یکم ناخوش احوال بو -

مغزم کم کم راه افتاد و فرمان پرسش از حال عزیزانم را داد. ته دلم به داشتن محبت 
 خانواده ام گرم شد و جانی توی تنم تزریق شد.
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چه خبر؟ گلرخ و بچه اش خوبن؟ خودت، مامان، دوقلوها؟ بابا چطوره؟ مهران و  -
 ز چکار می کنن؟مهدی و شهرو

ترنم خندید. با شنیدن صدای خنده های از ته دلش، لبخند روی صورتم آمد. صدای 
 ترنم میان خنده هایش برایم آرامش بخش بود:

فکر کنم تب داری، همه خوبیم. همچین که تک تک اسم آوردی انگار از اون سر  -
 دنیا بعد ده سال زنگ زدی.

 گریه ی جوجه هایش بلند شد:و دوباره سرخوشانه خندید تا صدای  

 برو ترنم ببین چی شدن، فردا میام خونه گلرخ. -

 ترنم بدون توجه به صدای گریه و زاری بچه هایش ادامه داد:

نه. نمی خواد تو بیایی، ممکنه گلرخ ازت بگیره. من خودم فردا یه سر میام خونه  -
 ات بهت سر می زنم.

 نه ی ترنم گم شد.صدای آرام خداحافظی من توی همهمه ی خا

بعد از قطع تماس، دوباره غم عالم به سرم آوار شد و نگاهم به جای خالی سعید 
 روی تخت خیره ماند.

 کاش می توانستم به دلم بفهمانم تا انقدر هوای سعید را نکند.

این بار اشک را با کف دستم از چشمهایم پاک کردم و پشت به جای خالی سعید 
 دراز کشیدم.

  

 صدای سعید و ترنم چشم باز کردم.صبح با 

به خاطر مصرف قرص خوابی که دیشب خورده بودم متوجه ورود ترنم نشده بودم. 
 قبل از خروجم از اتاق پشت در ایستادم و گوشهایم را تیز کردم.
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سعید خیلی عادی با ترنم خوش و بش می کرد. برگشتم و توی آینه به قیافه ی زار 
 رسرت" هم حواله ی خودم کردم.خودم زل زدم و یک " خاک ب

هر چقدر این تنش به وجود آمده توی زندگیمان برای من مصیبت بود، برای سعید 
انگار کوچک ترین اهمیتی نداشت. همین خونسرد بودن سعید من را مصمم می 

 کرد تا قوی باشم و تا آخرین مرحله ی طالق پیش بروم.

ضی من آمده تا بهم سر بزند، دلم شور یهو یادم آمد ترنم به بهانه ی حال بد و مری
 افتاد نکند بی خبری سعید، من را در نظر خواهرم بی ارزش جلوه بدهد.

 این طور حتما ترنم می فهمید که من و سعید با هم مشکل داریم.

اما تا کی می توانستم جلویش نقش بازی کنم؟ دیر یا زود باالخره می فهمیدند که 
 ارد.هیچ احساسی بین ما وجود ند

پس چه بهتر، که بی خبری سعید از حال بد من، پیش زمینه ای برای فهمیدن ماجرا 
 برای خانواده ام باشد.

 توی همین فکرها بودم که سعید به ترنم گفت:

 دستتون درد نکنه، زحمت ما هم به دوش شماست. مراقبش باشین. -

 خدا نگهدار

 خاطرت جمع سعید جان. حواسم بهش هست. به سالمت. -

صدای در، از رفتن سعید خبر داد. دهانم از تعجب باز مانده بود. سعید چقدر حرفه 
 ای نقش بازی می کرد.

 چقدر بلد بود جلوی خواهر زنش، ادای آدمهای نگران را در بیاورد.

 قبل از اینکه دوباره اشکهایم بخواهند راهشان را باز کنند، از اتاق بیرون رفتم.

خرد کردن هویج بود. آرام سالم کردم و ترنم بعد از  ترنم توی آشپزخانه مشغول
جواب سالمم و ریختن هویج ها توی قابلمه ی روی گاز، استکان خالی از چای را از 
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روی میز برداشت و توی سینک گذاشت و به سمتم برگشت. با نگاه دقیقی توی 
 چهره ام خیره شد.

 چشمانش بین چشمانم دو دو می زد:

که خواهرم یه چیزش شده. وقتی دیدم سعید وسایلش رو از   تبسم! من می فهمم -
اتاق مهمون بیرون آورد، شکم به یقین تبدیل شد که یه چیزی این وسط درست 

 نیست. گرفتگی صدات از گریه بوده نه مریضی.

 اینکه از حال تو می پرسم و سعید بعد از مکث حرفای من رو با شک تایید می کنه!

 گرفت و توی چشمانم خیره شد:  با دستانش بازوهایم را

 چی شده تبسم؟! -

 همین جمله کافی بود تا خودم را توی بغلش بندازم و یک دل سیر گریه کنم.

 اشک می ریختم و ترنم در سکوت بهم دستمال می داد.

 زار می زدم و ترنم فقط آرام کمرم را نوازش می کرد.

 به هق هق افتادم و ترنم بی صدا اشک می ریخت.

انم چقدر گذشت، نمی دانم ترنم چقدر خودش را کنترل کرد و حرفی نزد تا نمی د
 من خودم را خالی کنم.

احتیاج داشتم به حرف زدن، میان هق هق گریه به سکسکه افتادم و بریده بریده 
 گفتم:

 اون... من ...و... نم...ی... خوا...د. -

و مشغول نوازش  ترنم آرام لب زیرینش را گزید. سرم را روی شانه اش گذاشت
 موهایم شد.

 بوی عطر شیرینیش حالم را خوب کرد.

 تبسم جونم، الهی بمیرم برات. نکن با خودت اینجوری. چی شده؟  -
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هق هقم را که دید لیوان آبی به دستم داد. یک نفس سر کشیدم و سکسکه ام بند 
 آمد اما هم چنان هق می زدم.

 ترنم... من... من... من -

 تو چی؟ -

 نمی دونم چی شد؟ من -

 ترنم ابروهای شرابی رنگش را در هم کشید:

 چی رو نمی دونی؟ -

 گنگ نگاهش کردم و گفتم:

 چقدر شرابی بهت میاد. -

 دستی توی موهایش کشیدم و ادامه دادم:

 توی این یکی دو روز کی وقت کردی آرایشگاه بری؟ -

 :ترنم با نگرانی موهایش را از دستم رها کرد و آرام لب زد

 خوبی؟ -

 زیر گریه زدم و توی بغلش خزیدم:

 نه، خوب نیستم ترنم. خوب نیستم. دلم می خواد بمیرم! -

ترنم دوتا چای ریخت و برای صبحانه نیمرو درست کرد. با زور چایی شیرین، لقمه 
های نیمرو را پایین می فرستادم. ترنم بر خالف همیشه به اینکه عادت داشتم همراه 

 شیرین بخورم، مسخره ام نکرد.تخم مرغ، چایی 

 چقدر ترحم برانگیز شده بودم که ترنم ترجیح می داد سر به سرم نگذارد.

 بعد از خوردن صبحانه، ترنم من را روی کاناپه نشاند و خودش کنارم نشست:

 حاال برام تعریف کن. -
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 دستای ظریفش را توی دستام گرفتم و به طرح مانیکور روی ناخونش خیره شدم:

ن که شروع کرده بودم به تغییر کردن. به خودم می رسیدم و از زنانگی هام م -
 لذت می بردم.

 من که سعی کردم قدر شوهرم رو بدونم.

 سرم را باال آوردم و توی چشمای ترنم خیره شدم:

پس چرا من رو نمی خواد. خانجون می گفت سعید همیشه در مقابلم انقدر آروم  -
 فت؟نمی مونه. دیدی راست می گ

 پلک زدم و قطره ی درشت اشک روی گونه ام چکید.

 بدون اینکه اشک هایم را از صورتم پاک کنم شروع کردم به حرف زدن:

چند وقتی بود، سعید کم حرف شده بود. از من انگار فراری بود. دنبال بهونه بود  -
نگاری تا زودتر بره سرکار و دیرتر برگرده. توی خونه هم انگاری من رو نمی دید. ا

 دوتا غریبه بودیم. زندگی ساده ای که داشتیم، سرد و بی روح شده بود.

 پوزخندی زدم و با دستمال، دماغم را گرفتم:

بهش که می گفتم، فقط می گفت کارام زیاد شده. ترنم سعید اصال احساساتش  -
 رو بهم بروز نمی داد.

ستم شدم و آرام لب سرم را پایین انداختم و مشغول ریز ریز کردن دستمال توی د
 زدم:

 حاال هم قراره توافقی جدا شیم. -

 ترنم جیغ بلندی کشید که احساس کردم پرده ی گوشم پاره شد:

 چی؟! جدا شین؟ ایشون صالح دونستن؟ غلط کرده مرتیکه ی زبون نفهم. -

 نگو اینجور. -

 خاک تو سرت تبسم. ببین سعید چه به حال و روزت آورده! -
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 محکم دنبال خودش تا جلوی آینه و کنسول پذیرایی کشید:دستم را گرفت و 

یه نگاه به خودت بنداز، داری میمیری بدبخت! اون وقت هنوزم ازش طرفداری  -
 می کنی؟ که بهش نگم غلط کرده؟

 ترنم مثل اسپند روی آتیش باال و پایین می پرید و حرص می خورد:

کنم. چی پیش خودش فکر وای که اگه ببینمش، تک تک موهاش رو از سرش می   -
 کرده؟

شهروز چند باری بهم گفته بود حیف تبسم که گیر یه مرد بی احساسی مثل سعید 
 افتاده. من کور بودم و نفهمیدم.

 به سمت ترنم چرخیدم و توی چشمانش نگاه کردم:

 ترنم، مواظب حرف زدنت باش، درسته سعید احساسی نیست، ولی کار بدی نکرده. -

رکت ها نشستم و زانوهایم را بغل کردم، گریه ام به هق هق تبدیل همون جا روی پا
 شد:

سعید خوبه. با حرفاش نه، ولی با کارهاش می گفت که مهم بودم براش. فقط...  -
 فقط... نمی دونم چرا دیگه من... رو... نمی خواد.

 ترنم با تاسف سر تکان می داد و من ادامه دادم:

 امی نکن.تو رو خدا دیگه بهش بی احتر  -

عالوه بر ترنم که با بهت به بیچارگی من زل زده بود، ندا هم با تعجب بهم نگاه می 
 کرد.

خودم هم از این رفتارم متعجب بودم. باورم نمی شد که با این اوضاع پیش آمده 
 از بی احترامی به سعید تاراحت شوم، مسلما تا جنون راهی در پیش نداشتم.

و گفت که بچه ها را بیشتر نگه دارد چون کارش  ترنم به خواهرشوهرش زنگ زد
 طول کشیده. از توی اتاق صدایش را می شنیدم اما نای تکان خوردن نداشتم.
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بعد از بی قراری هایی که برای طرفداری از سعید کرده بودم، ترنم فهمید واقعا حالم 
 بده و به زور قرص آرام بخش بهم داد.

 که بدنم مقاوم شده بود و فقط کمی منگ بودم.این روزها انقدر قرص خورده بودم  

 از بوی سوختگی سوپ، فهمیدم ترنم بد جور درگیر من شده.

بعد از اینکه آبی به صورتم زدم، با دوتا فنجون قهوه کنار ترنم که سخت توی فکر 
 رفته بود و مشغول کندن پوست لبش بود، نشستم.

 و بهم خیره شد:دستش را گرفتم و از روی لبش برداشتم، جا خورد 

 نخوابیدی؟ -

 به فنجون قهوه اشاره کردم:

 بخور تا سرد نشده. -

 با تعجب نگاهم کرد و با شک فنجون را برداشت و کمی مزه کرد:

 اه، چقدر تلخه. -

 با حواسی پرت از جایم بلند شدم:

 آخ یادم رفت، کیک توی یخچال دارم وایسا االن میارم با کیک بخوریم. -

 شید و کنارش نشستم:مچ دستم را ک

 نمی خواد، برو وسایلت رو جمع کن بریم. االن زنگ میزنم شهروز بیاد. -

 بعد سریع حرفش را تغییر داد:

 نه نمی خواد. صبر می کنیم ببینیم حرف حساب سعید چیه؟ -

با پاهایش ضرب گرفته بود، اینکار بد جور اعصابم را خرد می کرد. ترنم عصبی شده 
 غول غر زدن بود:بود و یک ریز مش

 وای، وای، وای. امیدوارم سعید دلیل قانع کننده ای برای این حرفش داشته باشه. -
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 یهو چرخید سمتم و با لبخند گفت:

 نکنه خواسته سرکارت بزاره، سورپریزت کنه؟ هان؟ -

من در سکوت به خوش خیالی ترنم پوزخند زدم و ترنم، جواب ندادنم را دلیل درست 
 ست و ادامه داد:بودن حدسش دان

شرط بندی نکرده بودین؟ ببین اون ماه من و شهروز شرط بستیم هر کی بتونه  -
 بهتر نقش بازی کنه برنده است تا هفته ی پیش که...

از اینکه بخواهد دوباره عاشقانه هایش را برایم به تصویر بکشد، دچار احساس 
 خفگی شدم.

 دستم را روی گلویم گذاشتم و آرام لب زدم :

 سعید اهل سورپریز و این کارها نیست. -

 ترنم متوجه بدی حالم شد و ساکت شد.

کمی که نفس کشیدنم به حالت عادی برگشت، نگاهم به ترنم که یک گوشه بغ 
 کرده بود افتاد. چیزی توی رگهایم به جوشش در آمد.

 خواهر کوچکم نباید این گونه به خاطر من ماتم بگیرد.

 نم تا بعدا توی خلوت خودم به حال بدم زار بزنم:سعی کردم بحث را عوض ک

 سوپت که سوخت. حاال ناهار چی بخوریم. -

 ترنم از جایش بلند شد و در حالی که به سمت آشپزخانه می رفت گفت:

نه اینکه شما هم مریض بودین و محتاج سوپ. االن برات یه ناهار خوشمزه می  -
 پزم.

 برگشت سمتم و برایم ب*و*س فرستاد:

 شما جون بخواه. -

 لبهایم کش آمد تا یک لبخند زورکی روی صورتم نشست.
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وقتی سعید اومد ترنم خیلی سرد جواب سالمش رو داد و خودش رو توی آشپزخونه 
 مشغول طبخ ناهار کرد.

مثل دختربچه های مدرسه ایی، با دیدن سعید قلبم دیوونه وار خودش رو به دیواره 
 ی سینه ام می کوبید.

 دستم رو روی سینه ام گذاشتم و بهش هشدار دادم تا رسوام نکنه.آروم 

پاهام تحمل وزنم رو نداشت وقتی زیر لب جواب سالم سعید رو دادم. بر خالف این 
 چند روز سعید از کنارم رد نشد و درست بغل دستم نشست.

هر لحظه ممکن بود صدای ضربان قلبم به گوشش برسه. سعی داشتم حواسم رو 
 بازدم های عمیقم بدم و توی ذهنم مشغول شمارش شدم. به دم و

 حتما سعید جلوی ترنم می خواد نقش بازی کنه.

نفس دیگه ایی گرفتم و سعی کردم به هیچی فکر نکنم تا اینکه با صدای سعید به 
 خودم اومدم:

 شناسنامت رو بیار، وکیل گرفتم تا زودتر کارها رو راه بندازه. -

دم، وگرنه سعید نمی تونست انقدر وقیحانه جلوی ترنم به سالمت گوشام شک کر 
 این حرف رو بزنه.

 ترنم از توی آشپزخونه با صدای بلندی خطاب به سعید گفت:

 وکیل برا چی گرفتی؟ به سالمتی خونه یا زمین خریدی می خوای به نامش کنی؟ -

 سعید از گوشه ی چشم نگاهی بهم انداخت و آروم گفت:

 ون هیچی بهش نگفتی؟!یعنی تو از تصمیم -

 ترنم از آشپزخونه بیرون اومد و مقابل سعید ایستاد:

 تصمیمتون؟ یا تصمیم خودخواهانه ی تو؟ -
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 پوزخندی زد و روش رو از سعید برگردوند:

همیشه می گفتی جای خواهر نداشته ات من رو دوس داری. ولی می بینم انقدر  -
رسته سن من از شما کمتره، ولی برات غریبه شدم که مشکلتون رو بهم نگفتی. د

خب شاید می تونستم کمکی بهتون کنم. که با بچه بازی همچین تصمیمی رو 
 نگیری.

سعید از جاش بلند شد و رو به روی ترنم که اخم چهره اش رو پوشونده بود ایستاد 
 و با لحن مالیمی گفت:

 ترنم جان، این خواسته ی تبسم بود، زندگی ما، کنار هم پوچه. -

رنم پوزخندی زد و اومد بازوم رو گرفت و بلندم کرد و تا جلوی سعید من و کشوند ت
 و یهو دستم رو ول کرد. سرم رو پایین انداخته بودم که ترنم با داد گفت:

 تصمیم تبسمه؟ پس چرا حال و روزش اینه؟ هان؟ نگاش کن. -

 آروم سرم رو باال آوردم و توی چشمای سعید غرق شدم.

به ترنم اجازه داد تا حرفاش رو بزنه و من رو موجودی ضعیف  سعید در سکوت
 نشون بده.

تبسم یه حرفی زد. خواست عالقه ات رو بسنجه، گویا اصال از اول عالقه ایی هم  -
 بهش نداشتی.

تبسم سعید رو دور زد و سرتا پا براندازش کرد و در حالی که از خشم دندوناش رو 
 روی هم می سابید گفت:

 بعید می دونم مرررد باشی! هر چند، -

 هینی کشیدم و دستام رو جلوی دهنم گرفتم و ترنم بی پروا تر از قبل ادامه داد:

می دونی چیه سعید؟ تو اصال مرد نیستی، اگه بودی حداقل یه بچه به خواهرم  -
 می دادی.

 با صدای معترضی برای ساکت کردنش داد زدم:
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 ترنم! -

 ت:سعید خیلی خونسرد رو به من گف

 بزار راحت باشه. بزار خودش رو خالی کنه. -

 ترنم از حرص پاش رو محکم روی پارکت کوبید و جیغ زد:

 اه، انقدر نقش آدمای خوب رو در نیار، حالم ازت بهم می خوره.  -

 سعید خیلی آروم شروع کرد به صحبت کردن:

ندارم ترنم، خودت بهتر از هر کسی می دونی چقدر برام عزیزی، اصال دوست  -
 خاطره ی آخرین دیدارمون بد رقم بخوره.

از بین حرف هایی که از دهن سعید خارج می شد، عبارت " آخرین دیدار" بد جور 
 توی سرم می چرخید.

 سعید توی چشمام نگاه کرد و بعد سرش رو انداخت پایین:

تبسم، تو خوبی تو شکی نیست، ولی... ولی... ولی تو بدون من خوشبخت تری و  -
 بدون تو به آرامش می رسم. تو زن ایده آل من نیستی! من

 چقدر هضم جمله های سعید برام سخت بود.

ترجیح دادم به چیزی فکر نکنم، ازش چیزی نپرسم و فقط راه بیفتم و دنبال 
 شناسنامه بگردم.

 تمام کشوها رو بیرون می ریختم و هر مدرک و کاغذی رو توی هوا رها می کردم.

 ید به گوشم می خورد:صدای ترنم و سع

سعید، باورم نمی شه. مرد محجوبی که توی فامیل زبونزد بود انقدر بی حیا شه  -
که توی چشمای زن نجیبش نگاه کنه و حرف زن دیگه ایی بزنه؟ از کی انقدر بد 

 شدی؟ از کی؟
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ترنم احترامت دست خودت باشه. من یه مردم. مردی که از اول ازدواج، کارم  -
 نی بود که اخالقش از هر بچه ایی، بچگانه تر بود.بزرگ کردن ز 

 صداش کمی تن عصبی گرفت:

توی جمع دوستام که زناشون عاشقانه برای شوهراشون لوندی می کردن، من باید  -
مشکالت شاگرداشه چهره ی خسته و داغون خانم معلم بد اخالق و لوسی که درگیر 

 رو تحمل می کردم.

"مدارک توی هوا پخش می شدند و اطرافم پر از برگه بود و صدای سعید مثل مته، 
 مشغول سوراخ کردن مغزم بود.

یادآوری خستگی هام و سکوت سعید که فکر می کردم درکم می کنه، اما مثل اینکه 
 خستگی من، سعید رو داغون کرده."

 داد:ترنم حق به جانب جواب 

لیاقت نداری، زنت به خاطر تو و زندگیتون به خاطر چندرغاز حقوق خودش رو  -
 خسته و ذله می کرد. عوض دستت درد نکنه، طلبکارم هستی؟

خودش خواست بره سرکار. مگه بقیه زن ها سرکار نمی رن؟ کجا اونا برای  -
 زندگیشون کم میزارن؟

ص کشو ها رو زیر و رو می کردم. " قطرات اشک بی رحمانه می چکیدند و من با حر 
تمام خستگی های کارم رو به امید اینکه کمکی برای شوهرم باشم به جون می 

 خریدم و حاال این زحماتم خریداری نداشت."

 صدای ترنم هر لحظه باالتر می رفت:

چرا از روی ظاهر قضاوت می کنی؟ تو مگه تو خونه ی بقیه هستی؟ حیف تبسم.  -
 حیف.

ی که ذهنم درگیر سرد بودن سعید بوده، اونم همین قدر من رو عامل " تمام مدت
 سردی زندگیش می دونسته."
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 صدای ترنم بغض آلود شد:

خود تبسم اعتراف کرد که برات کم گذاشته بود، اون که دیگه آموزشگاه رو کنار  -
 گذاشت و به زندگیتون و سر و وضعش می رسید.

تحمل محیط عذاب آور آرایشگاه، همه و همه  " تمام تالشم برای بهتر دیده شدنم،
 از پشت پرده ی اشک جلوی چشمام رژه می رفت."

هه، سر و وضع! زیباترین زن دنیا هم که باشی، اخالق نداشته باشی به درد نمی  -
خوری. آره تبسم تغییر کرد، ولی انقدر درگیر زندگی عمه اش شد که زندگی خودش 

 رو کنار گذاشت.

 دیر به خودش اومد، خیلی دیر.اما متاسفانه 

" صحبت های خانجون، نصیحت هاش که باید بیشتر به شوهرم برسم، توی سرم 
چرخ می خوردن. چقدر خانجون بهم گفت، چرا جدی نگرفتم، چرا نفهمیدم سعید 

 انقدر دلش از من و کارام پره. چرا سعید یک کالم نگفت دردش چیه؟!"

 ورده بود با تعجب از سعید سوال کرد:ترنم در حالی که صداش رو پایین آ 

 منظورت چیه؟ پای کس دیگه ایی وسطه؟ -

 " توی کشو کاغذی نمونده بود که بخوام بیرون بریزم."

سعید بدون اینکه جوابی به ترنم بده اومد توی اتاق و با تعجب به آشفتگی اتاق 
 نگاه انداخت:

 نیست؟ -

م شناسنامه ام رو برداشت و همین طور جوابی ندادم و اومد باالی سرم و از کنار پا
 که بلند می شد لحظه ای توی چشمام مکث کرد:

مواظب خودت باش. من دیگه نمیام. وکیلم بهت زنگ میزنه چه روزی برای  -
 امضای طالق نامه بیای. این خونه هم باشه عوض مهریه ات.
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از اشک خیس  از اتاق بیرون رفت و سریع از جام بلند شدم. برام مهم نبود صورتم
 شده، برای اینکه تعادلم رو از دست ندم دستم رو به در گرفتم.

سعید برگشت توی اتاق و سراغ چمدون بزرگ رو ازم گرفت. وقتی دید جواب نمی 
دم و مثل مسخ شده ها نگاهش می کنم؛ از توی کمد دیواری، چمدون کوچکتری 

 شد. رو درآورد و مشغول جا دادن لباسا و وسایلش توی چمدون

طاقت دیدن این صحنه رو نداشتم و آروم آروم به بیرون رفتم. ترنم با نگرانی نگاهم 
 می کرد و آروم گفت:

 زنگ بزنم شهروز و مهران بیان؟ -

 سرم رو به طرفین تکان دادم:

 که بد بختیم رو ببینن؟  -

 شاید اونا بتونن منصرفش کنن. -

 منصرفش کنن تا نره پیش زن ایده آلش؟ -

ن این جمله رعشی به تنم افتاد و بغضم ترکید. سریع برای خفه کردن صدام از گفت
 دوتا دستم رو محکم روی دهنم فشردم و فقط اشک ریختم.

حال ترنم بهتر از من نبود، با این حال به خاطر من به اتاق رفت و اینبار با صدایی 
بانیت آروم مشغول حرف زدن با سعید شد، نمی دونم چی گفتن که ترنم با عص

 بیرون اومد و با گوشیش مشغول گرفتن شماره شد:

 االن زنگ میزنم... -

 گوشی رو از دستش گرفتم و خاموش کردم. ترنم با عصبانیت بهم توپید:

 بده من گوشی رو تبسم. بعدا ممکنه دیر بشه. االن باید بیان. -

 سعید با دوتا چمدون بزرگ از اتاق خارج شد.

 :ترنم دوید سمتش و داد زد
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 آ*ش*غ*ا*ل ع*و*ض*ی ترسو. -

این بی ادبی ترنم رو نتونستم تحمل کنم همه ی توانم رو توی صدام ریختم و رو 
 به ترنم داد زدم:

 ساکت باش. -

 سعید رفت و با رفتنش جون از تنم رفت.

 روی پارکت، دو زانو نشستم و فقط زار می زدم.

ی شم مثل من روی زمین جیغ می زدم و گریه می کردم، وقتی ترنم دید آروم نم
 نشست و سرم رو توی آغوشش گرفت و پا به پای من گریه کرد.

 هق می زدم:

 وای ترنم، باورم نمی شه، زندگیم اینطور بی صدا ویرون شه. -

 باورم نمی شه سعید این همه حرف توی دلش بود.

 نفسی گرفتم و دستم رو روی گلوم گذاشتم:

 چقدر از دستم شاکی بود. -

 از توی آغوشش بیرون آوردم و خیلی آروم شروع کردم به حرف زدن:سرم رو 

من فکر می کردم که نهایت آرزوی سعیدی که نمی تونه احساساتش رو بروز بده،  -
 زنی مثل منه.

 پوزخند تلخی زدم و ادامه دادم:

 زنی آروم که نخواد آرامش همیشگی شوهرش رو بهم بزنه. -

 تا فشار زندگی روی شوهرش کمتر شه. زنی که پا به پای شوهرش کار کنه

زنی که دوست داشت با مشورت های شوهرش، مشکالت و دغدغه های شاگرادش 
 رو برطرف کنه.
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زنی که فکر می کرد فرشته ی نجات زندگی بقیه است، اما بی خبر از اینکه قراره 
 خودش توی جهنم دست و پا بزنه.

 ر سعید باشه.من اصال فکر نمی کردم که این کارام باعث آزا

 من فکر می کردم سعید با سکوتش از همه ی کارام حمایت می کنه.

 از کجا باید می فهمیدم موضوعات مورد عالقه ی من، براش آزار دهنده است؟

 داد زدم:

از کجا باید می فهمیدم؟ وقتی حرفی نمی زد، سکوتش رو نشونه ی عالقه اش به  -
 شنیدن دغدغه های شاگردام می دونستم.

کر می کردم وقتی از عمه براش می گم، توی سکوتش به یه راه حل برای پریناز ف
 فکر می کنه.

گلوم از شدت داد زدنم، می سوخت، با این حال با صدای خش دارم سعی داشتم 
 با گفتن حرفام، کمی آروم شم:

من نمی دونستم سکوت سعید، آرامش قبل طوفانه. من نمی دونستم که نباید  -
 دل کنم. براش درد و

 تو چشمای ترنم خیره شدم:

حتما کابوس می بینم، ذهن من از تاثیرات زندگی ناهید و پریناز، این خواب آشفته  -
 رو برام رقم زده.

 با بیچارگی تمام توی چشمای ترنم زل زدم و مظلومانه گفتم:

 تو رو خدا من رو از خواب بیدار کن. -

 دستش رو روی گونه ام گذاشتم:

 ر بیدار شم.بزن. بزا -



                 
 

 

 فاطمه نیساری| توقع دل  رمان

 

 

 

 

    www.1roman.ir   برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

197 

 

ترنم بی صدا اشک می ریخت و به حرفام گوش می کرد، هق هقش اوج گرفت و 
 دوباره توی بغلم گرفت.

 بسه تبسم، گور باباش. -

 اخمی کردم و آروم به بازوش زدم:

 قرار نشد بهش چیزی بگیا. -

ترنم با تاسف سری تکون داد و از جاش بلند شد و دستم رو گرفت و به سمت 
 شتی هلم داد:سرویس بهدا

 خیلی خب، مجنون. بس کن. -

 وقتی مقاومتم رو دید با التماس گفت:

تو رو جون مامان و بابا قسمت می دم؛ تمومش کن، برو دست و صورتت رو  -
 بشور.

 سر میز غذا فقط آه می کشیدم و حسرت یه لحظه زمان گذشته رو می خوردم.

 ا توی ماشین شد:بعد از خوردن غذا، ترنم تند تند مشغول چیدن ظرف

 زود حاضر شو، بریم. -

 کجا؟  -

 باید برم دنبال بچه ها. -

 با صدایی که سعی می کردم بغضی توش نباشه لب زدم:

 خب برو. من کجا بیام؟ -

 ترنم با بشقاب کثیف توی دستش به سمتم چرخید:

 نگو که می خوای اینجا بمونی. -

 اینجا نمونم؟ چرا؟ اینجا خونه ی منه. -
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 پایین انداختم و آروم گفتم: سرم رو

در ضمن، نمی خوام فعال قضیه رو به کسی بگم. بابا خودش به اندازه ی کافی  -
 غصه ی عمه رو داره.

 ترنم جلو اومد و آروم چونه ام رو باال آورد، توی چشم هام نگاه کرد:

زهرا توی این هفته مرخص می شه. برای ورودش به خونه قراره یه جشن بزرگ  -
 یم و توی شادی مهران و گلرخ شریک شیم.بگیر

 برای نیومدن سعید چه دلیلی می خوای بیاری؟

 صداش مالیم تر از قبل شد:

 به فرض هم، یه بهونه بیاری. غم توی چشمات رو چیکار می کنی؟ -

 اشکی که روی صورتم راه افتاده بود رو با نوک انگشتش گرفت:

 غصه نخور. تبسم، خواهر عزیزم. قربونت برم. انقدر  -

نگاهی به دور تا دور خونه انداختم و از تصور اینکه شب سعید به اینجا بر نمی گرده 
 قلبم مچاله شد.

به اتاقم رفتم و بی توجه به کاغذای زیر پام، وسایل دم دستیم رو جمع کردم و 
 داخل کوله ام جا دادم. نگاهم روی سر رسید عمه ثابت موند.

 ورد.حرف سعید توی سرم چرخ می خ

 " انقدر غرق زندگی عمه اش شد که زندگی خودش رو کنار گذاشت."

بدون برداشتن سر رسید در کمد رو بستم و از اتاق خارج شدم، اما عالقه ام به عمه، 
 کششی شد برای برگشتم به اتاق و جا دادن سر رسید توی کوله ام.

ت. به ناچار همراه از گریه ی زیاد مسکنی که خورده بودم تاثیری روی سردردم نذاش
 ترنم به کلینیک نزدیک خونه رفتیم.
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زیر سرم بودم و ترنم با صدای قشنگش مشغول خوندن خاطرات عمه شد. در واقع 
 می خواست با این کار، زمان بدون فکر و خیال و اشک و زاری، بگذره.

 " خاطرات پریناز"

هتر شد و از اون طبق گفته ی خانجون، با بیشتر شدن ماه بارداریم؛ حال بدم، ب
 ویارهای عذاب آور خبری نبود.

عذاب اصلی من فکر کردن به کارهای رعنا بود و به دنبال اون رفتارهای منم عجیب 
 می شد.

مقابل مهربونی های خانجون و پریسا پرخاشگری می کردم و بعدش توی خلوت 
 خودم شرمزده از رفتارم اشک می ریختم.

ن می رفت و برای به دنیا اومدنش لحظه شماری امیر مدام قربون صدقه ی دخترمو
 می کرد.

در مقابل ذوق امیر، من بغض می کردم و از جنسیت بچه ام ناراضی بودم. تمام 
 مدت کارم گریه و زاری شده بود.

عقده ی تایید گرفتن از رعنا روز به روز بزرگ تر می شد و عرصه رو به من تنگ تر 
 می کرد.

بودم و فکرهای عجیب و غریب زیادی توی سرم  خیلی حساس و زود رنج شده
 چرخ می خورد.

 رعنا دیگه به دیدنم نمی اومد و دوباره پای امیر به خانه ی رعنا باز شد.

کم کم پای رویا به زندگیم باز شد و با هم از هر دری حرف می زدیم. جلوی رویا 
و خانجون فکر  مجبور بودم به فیلم بازی کردن تا بدی حالم رو متوجه نشه و امیر 

 می کردن؛ بودن رویا، آرومم می کنه و با روی باز از رویا استقبال می کردن.

رویا برام نشونه ایی از رعنا بود و سعی می کردم با بیشتر شدن صمیمیتمون، از من 
پیش خاله اش تعریف کنه و حداقل توی خاندان امیر، طرفداری داشته باشم. چقدر 
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ه برای اینکه به چشم رعنا بیام، انقدر روح و روانم رو بدبخت و حقیر شده بودم ک
 آزار می دادم.

رویا دختر بدی نبود، اما همین که مقابلش مجبور بودم نفرتم رو کتمان کنم و به 
 دروغ، ابراز محبت کنم، از درون داغونم می کرد.

واسته، درسته که رویا ازدواج کرده بود ولی فکر اینکه رعنا، اون رو برای امیر می خ
 یه لحظه هم رهام نمی کرد.

سرکوب کردن حس هایی که داشتم و مجبور کردن خودم به تحمل آدم هایی که 
 آزارم می دادن، بدترین کار ممکن بود.

هر شب که امیر از دیدار رعنا بر می گشت، بدون اینکه بخوام اخم مهمون صورتم 
 م.می شد و نیش و کنایه ها رو در جواب محبت امیر می گفت

شبی که حال روحی خوبی نداشتم، به پر و پای امیر پیچیدم و در جواب اینکه چرا 
شامم رو نخورده بودم، به جای گفتن حقیقت که تنهایی از گلوم پایین نرفت، برای 

 حرص دادنش داد زدم:

 نمی خورم، می خوام این بچه ی لعنتی بمیره. نمی خوامش امیر. نمی خوام. -

رو برداشت و کالفه به تراس پناه برد. من عصبی تر از قبل  امیر بسته ی سیگارش
به حرص خوردن مشغول شدم. تو فاصله ایی که سیگار کشیدن امیر تموم شه، فکر 

 توی ذهنم رو به جمله تبدیل کردم:

 امیر؟! -

از اینکه صدام بدون بغض بود، با تعجب نگاهم کرد. یه لحظه برق شادی رو توی 
 دیدم. چشمای خسته و دلگیرش

 جان امیر؟ چیه خانومم؟ چیزی هوس کردی؟ -

سرم رو پایین انداختم و سعی کردم کمی سیاست و زبون بازی های رعنا رو به کار 
 بگیرم:
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 آره عزیزم. دلم حرف زدن می خواد. -

در حالی که دستاش رو از هم باز می کرد، شروع به قربون صدقه رفتن من و بچه 
 شد.

در دلم براتون تنگه عشقای من. جون دلم بگو عزیزم. خیلی ای جونم. می دونی چق -
 وقته که برام حرف نزدی.

دوباره من رو با این بچه ی لعنتی جمع بست، با دلخوری توی بغلش خودم رو جا 
 کردم و بدون مقدمه چینی شروع کردم به حرف زدن:

اشی و رضایت امیر. بیا فردا بریم پیش اشرف خانوم، دیروز بهم گفت تو هم باید ب -
 بدی تا بندازیمش.

امیر مثل آدمای برق گرفته سریع از جاش بلند شد، هجوم خون توی چشماش اون 
 رو بدجور وحشتناک کرد و بی توجه به بدی حالش جمله ام رو کامل کردم:

 بعدش دوباره فرصت داریم تا پسر دار شیم. -

 زیر لب غرید:

 تو دیوونه شدی؟ -

 ایی بلند که سعی در کنترلش داشت ادامه داد:اخم کرد و اینبار با صد

 آره، دیوونه شدی. تو می خوای دخترمون رو که قراره به زودی به دنیا بیاد بکشی؟ -

 سرش رو با ناباوری به اطراف تکون داد:

پری، خدا تو رو ببخشه. به جون خودت اگه یه مو از سر دخترم کم شه من می  -
 دونم و تو.

 ی تهدید مقابل صورتم تکون داد:انگشتش رو به نشونه 

پاشو برو شامت رو بخور. تا حاال هر چی لی لی به الالت گذاشتم بدتر شدی که  -
 بهتر نشدی.
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 با چه زبونی به تو که زبون نفهمی حالی کنم که برای من جنسیت بچه مهم نیست؟

 پشت به من ایستاد و دستش رو به پیشونیش گرفت، صداش پر از غم شد:

 ی حالیت کنم که توی دیوونه چقدر برام مهمی؟چی جور -

 ُتن صداش آروم تر شد:

 چی جوری حالیت کنم، حرفهای رعنا برام مهم نیست؟! -

به سمتم چرخید و قدمی جلو گذاشت و آروم دستای پر از عرقم رو توی دست گرفت 
 و توی چشمام خیره شد:

 چی جوری حالیت کنم، این تویی که برام مهمی؟! -

شش حل شدم و این بار از شادی و ذوق اشک ریختم. اطمینانی که امیر توی آغو
 بهم داد، هر چند مدتش کوتاه، اما شرینیش برام بی پایان بود.

با حس سوزشی توی دستم، چشم باز کردم و با گنگی به پرستار که مشغول چسب 
 زدن به جای سرمم بود نگاه کردم.

 ز کردن چهره اش بر دارم:صدای ریز و آرومش باعث شد دست از آنالی

 عزیزم سرگیجه، حالت تهوع نداری؟ -

 بدون اینکه فکر کنم، سرم رو به نشونه ی نه تکون دادم.

 دکترت اجازه ی ترخیص داده، همراهت رفته حسابداری. االن میاد. -

 لبخند زیبایی زد و از اتاق خارج شد.

هم آرامش رو تزریق می چقدر دلم می خواست پرستار کنارم می موند و با نگاهش ب
 کرد. چقدر لبخندش دلنشین بود.

کاش منم می تونستم با یه لبخند، احساس آرامش رو به سعید بدم. احساسی که 
 دلش، بودنم رو بخواد. کاش...
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سعی کردم از جام بلند شم اما احساس ضعف مانعم شد. چشمام رو بستم و سعی 
ن، جمع کنم؛ با صدای در، آروم چشم کردم تا نیروهای نداشته ام رو برای بلند شد

 هام رو باز کردم:

 خوبی تبسم؟ -

 لبخندی زدم و گفتم:

 داشتی خاطره ی عمه رو می خوندی، نفهمیدم کی خوابم برد؟ -

 دوباره رفتم توی فکر، حتی صدام هم به گوش نوازی صدای ترنم نبود.

و توی ذهنم برام ترسیم شد؛ شاید انقدر بی محبتی از سعید دیده بودم که یه بوسه، 
 برام شده یه رویا!

از توی اتاق دوقلوها صدای پچ پچ کردن شهروز و ترنم رو می شنیدم و خودم رو 
 روشا کردم.مشغول بافتن موی 

 رادشین تکه ایی از موهاش رو به باال کشید:

 _ خاله دون ) جون(، تو رو خدا برا منم اینجوری کن.

 و به موهای گیس شده ی روشا اشاره کرد.

روشا که از نظر سر و زبون از رادشین بهتر بود، دست به سینه روبروی رادشین 
 ایستاد:

م موهای تو خیلی کوتاهه. نمی شه که ببخشید ها. پسرها که مو نمی بافن. تازش -
 ببندی.

رادشین با حرص بلند شد و چون قدش کمی از روشا بلندتر بود به راحتی موهای 
روشا رو توی دست گرفت و کشید. روشا هم که از شدت درد خم شده بود، شکم 

 رادشین رو گاز گرفت.
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سراسیمه خودشون  در کمتر از یه دقیقه چنان بلوایی به پا کردن که شهروز و ترنم
رو به داخل اتاق انداختن. بچه ها با صدای بلند سعی در توجیه کارشون داشتن و 

 دیگری رو مقصر می دونستن.

برام جالب بود، اینا کی بزرگ شدن که انقدر ماهرانه و با زبون بازی، از خودشون 
 دفاع می کردن.

وز جمع شد. نمی دونم با جیغ بلند ترنم، سکوت توی اتاق حاکم شد. حواسم به شهر 
 ترنم تا کجای قصه ی من رو براش تعریف کرده بود که چشماش پر از سوال بود.

ترنم بعد از خط و نشون کشیدن برای بچه هاش، دست من رو گرفت و همراه 
 شهروز از اتاق خارج شدیم.

بی حرف روی مبل نشستم و ترنم کنارم جا گرفت و شهروز با گفتن اینکه می ره تا 
 قهوه های معروفش آماده کنه، به آشپزخونه رفت.از 

 بعد از خوردن قهوه، شهروز سکوت رو شکست:

 ببین تبسم -

سرم رو باال آوردم و به شهروز که به مبل تکیه داده بود و پای راست روی پای 
 چپش می انداخت نگاه کردم. وقتی از توجهم مطمئن شد ادامه داد:

 من همه ی ماجرا رو نمی دونم. -

 کمی مکث کرد و ادامه داد:

یعنی چی جوری بگم. از اولشم من معتقد بودم سعید قدر تو رو نمی دونه. حاال  -
 هم برات خوشحالم که قراره از دستش راحت شی.

 چیزی که زیاده، شوهر.

ترنم توبیخ وار اسم شهروز رو گفت تا کمی شوهرش، با حال بدم مدارا کنه و اینقدر 
 یران کردن زندگیم نظر نده.بی رحمانه در مورد و
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من به امید هم فکری و صالح و مشورت برای بازسازی زندگیم بهشون پناه آورده 
 بودم و حاال شهروز انقدر راحت حرف از جدایی می زد؟!

ذره ذره ی بدنم از این اختالف نظردرد گرفت و تیر کشید. تحملم کم شده بود. 
کافی بود چیزی موافق میلم نباشه تا زمونه روی بدش رو به من نشون داده بود.  

به راحتی من رو خم کنه و بشکونه. این روی زمونه رو تا حاال ندیده بودم، خیلی 
بی رحمه! مثل یه کرکس گرسنه، می چرخه تا آدم ضعیفی که فشار زندگی داغونش 

 کرده رو تکه تکه کنه.

 داد: شهروز بی توجه به ترنم که بهش عالمت داده بود بس کنه، ادامه

چی رو بس کنم ترنم؟ چرا چشمات رو روی واقعیت بستی؟ چقدر گفتم سعید مرد  -
زندگی نیست و شماها فکر کردین که از روی حسودی اون حرف ها رو میزنم؟ حاال 

 به حرف من رسیدین؟

 پوزخندی زد و از جاش بلند شد:

 دوماد سر به راه و خوبتون، بدجور تو زرد از آب در اومده. -

زم فرمان ایست دادم تا از حالجی کردن فکرها و حرف های شهروز دست به مغ
 برداره.

از جام بلند شدم و غرورم رو زیر پاهام گذاشتم و سعی کردم تا تموم کردن جمله 
 ام، از بدی حالم غش نکنم:

 شهروز، من ازت خواهش می کنم بری دنبال سعید. -

و شهروز دو دو می زد، سریع به ترنم بهت زده کنار ما ایستاد و چشماش بین من 
 خودش اومد و بازوم رو آروم گرفت:

 چی می گی تبسم؟! -

 قبل از اینکه حرفم رو تکرار کنم، شهروز یکی از ابروهاش رو باال داد:

 نگو که دوسش داری! -
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 پلک زدم و آروم زمزمه کردم:

 نباشه، می میرم. -

 ا بیرون داد:شهروز کالفه دست توی موهاش کشید و نفسش رو پر صد

 تبسم، مردی که اینجور زندگیش رو ول کنه و بره، دیگه ارزش نداره. -

 با پشت دست، اشکای روی گونه ام رو پاک کردم:

اشتباه از من بود. من... من... یعنی سعید حق داشت. شهروز ازت خواهش کردم  -
 بری دنبالش، بیارش اینجا باهاش حرف بزنم.

 ه چرخوند و در حالی که عقب عقب می رفت:شهروز چشم هاش رو توی کاس

هر چند با این کاری که کرد، خودش رو کامال از چشم من انداخت. ولی خاطر تو  -
 برام عزیزتره.

 از روی میز ناهار خوری جاسویچیش رو برداشت:

 می رم با سعید بر می گردم. -

رف کنه، دست ترنم رو که مطمئن بودم می خواد بره تا شهروز رو از رفتن منص
 محکم گرفتم و با نگاهم التماسش کردم تا مانع نشه.

 ترنم عصبی زیر لب به جونم غر می زد:

اصال باورم نمی شه، تبسم اینجوری خودت رو بخوای خوار و ذلیل کنی، مگه  -
 حرفاش رو نشنیدی؟ هان؟

گوشه ی لبش رو به دندون گرفته بود و می جوید، کاری که ازش متنفر بود و حاال 
 اخوادگاه، انجامش می داد. به خاطر من به این حال افتاده بود.ن

بی توجه به حرف های ترنم، با انرژی که از ذوق اومدن سعید به تنم تزریق شده 
 بود، جلوی آینه مشغول مرتب کردن موهام بودم.
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ریشه ی تیره ی موهام توی ذوقم زد، کلیپس رو از موهام جدا کردم و اینبار فرق 
 کردم.کنار باز  

 ترنم دست از جویدن لباش برداشت و چهارزانو روی تخت نشست:

 تبسم. تو از سعید خبر داری؟ -

 از توی آینه، سوالی نگاهش کردم، با من من ادامه داد:

 یعنی مطمئنی سعید، با شهروز میاد؟ -

 رژ لب رو توی دستم چرخ دادم و به سمت ترنم برگشتم:

 یستم.چی می گی ترنم؟ متوجه منظورت ن -

 ترنم که مشغول تاب دادن بدنش بود، ثابت نشست:

 حاال وایسا شهروز بیاد، شاید سعید جایی نرفته باشه. -

 از روی تخت بلند شد و رو به روی من که بهت زده نگاهش می کردم، ایستاد:

 چقدر خوشگل شدی. با آرایش خیلی ماه می شی. -

حاال با این تعریفش، مثال سعی  انگار ترنم یادش رفته بود که من بزرگش کردم و
 در عوض کردن بحث داشت.

 ترنم؟ دنبال سعید رفتی توی اتاق، بهت چی گفت؟ -

 بی اراده از سوالی که توی ذهنم بود، چشمام درشت شد:

 می خواست جایی بره؟ -

ترنم مضحک ترین لبخندی که تا اون روز دیده بودم رو به زور روی لباش نشوند و 
 چشماش چیزی نخونم، نگاهش رو به زمین دوخت:برای اینکه از 

 هیچی، اممم... وایسا حاال شهروز بیاد. -

 بغ کرده روی تخت نشستم و زانوهام رو توی بغل گرفتم:
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گوشیش خاموش بود. مغازش رو هم جواب نداد. فکر کردم چون از دستم دلخوره   -
 جواب نمی ده. برای همین شهروز رو واسطه کردم.

نار تخت، دستمالی برداشتم و بینی ام رو پاک کردم و به اشکام اجازه از روی میز ک
 دادم، روی گونه ام خشک شن.

 سرم رو به طرف ترنم کج کردم:

 کجا رفته؟  -

 با صدای آروم تری زمزمه کردم:

 من خیلی ساده ام، نه؟ -

 فکر کردم االن سعید میاد و همه چی به خوبی تموم می شه!

 امان و بابا بفهمن و غصه بخورن، همه چی درست می شه.فکر کردم بدون اینکه م

 ترنم روی تخت نشست و دستش رو آروم روی دستم گذاشت:

 تبسم. اتفاق وحشتناکی نیفتاده که تو انقدر از فهمیدن بابا اینا می ترسی. -

 دستمال رو محکم روی چشمم کشیدم:

 هان؟اگه خراب شدن یه زندگی، وحشتناک نیست پس چی وحشتناکه؟  -

با صدای در، سریع از جام بلند شدم و تا دم در ورودی دویدم. وقتی شهروز رو تنها 
 دیدم، اول نفسی به ریه هام فرستادم و بعد به زور لب زدم:

 چی شد شهروز؟ -

 شهروز خیلی خونسرد، سویچش رو توی دستش چرخوند:

 خطش رو که واگذار کرده، مغازشم دو هفته ایی هست فروخته. -

 جا روی زمین نشستم و با صدای بلند گریه کردم.همون
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شهروز دوقلوها رو که از اتاقشون بیرون اومده بودن و پشت ترنم از ترس، قایم شده 
 بودن، به بهونه ی گرفتن شام بیرون برد.

ترنم که دید سعیش در آروم کردنم بی فایده است، به خاطر گریه و بی قراری هام 
 سرزنشم کرد.

دم از ترنم خواستم تا حرفایی که با سعید زده رو بهم بگه و ترنم کمی که آروم ش
آروم چشم هاش رو روی هم گذاشت و نفس عمیقی گرفت و بازدمش رو آروم 

 پس داد:

ببین تبسم، بخوای دوباره گریه زاری راه بندازی، هیچی نمی گم. پس سعی کن  -
 یکم، فقط یکم محکم باشی.

مه ی حرفاش رو بزنه. دوباره دست هاش رو توی سکوت نگاهش می کردم تا ادا
 بلند کرد تا همزمان با تکون دادنشون، حرفهاش رو بهتر به من تفهیم کنه:

از سعید خواستم تا بمونه، یه بزرگتر بیاد. که با پرویی تموم جواب داد داره می ره 
 سفر و عجله داره.

 ترنم چشماش رو تنگ کرد و چینی به دماغش داد:

 جه به حرف من رفت. خیلی ازش بدم اومد.سعید بی تو -

 سفر؟ پس برای همین وکیل گرفته تا مراحل طالق رو انجام بده. -

تک تک سلول های مغزم بهم پوزخند می زدن که چقدر سعید برای جدایی عجله 
 داره.

از روی کاناپه بلند شدم، تا می خواستم اولین قدم رو بردارم، پام محکم به عسلی 
چهره ی ترنم توی هم رفت و به جای من ضعف کرد و خبر نداشت کنارم خورد. 

 دردش برای من کمتر از ضربه ی کاری سعید بود.

در حالی که پام رو دنبال خودم می کشیدم به اتاق رفتم و از توی کمد مانتوم رو 
 برداشتم و پوشیدم و شالم رو روی سر انداختم. ترنم با تعجب پرسید:
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 یا خدا. تبسم چی شد؟ -

 می رم خونه ی وحید. باید به وحید می گفتم چی توی سر سعید می گذره. -

ترنم مچ دست چپش رو باال اورد، به ساعتش خیره شد و بعد نگاهی به ساعت 
 دیواری انداخت:

 ساعت یک شبه! تا بری اون سر شهر می دونی چند می شه؟ کجا می خوای بری؟ -

 با درموندگی روی صندلی میز توالت نشستم:

 االن دیگه هیج جا. صبح می رم. -

شهروز و بچه ها با سر و صدا وارد شدن و با اصرار ترنم برای خوردن شام، از اتاق 
 بیرون رفتم.

بدون اینکه منتظر ترنم باشم تا ماشینش رو پارک کنه، انگشتم رو روی زنگ فشردم 
 و منتظر موندم، جوابی نشنیدم.

 حید هم نباشه چی؟همه ی وجودم پر از دلهره شد، اگه و

 برای بار سوم دستم روی زنگ نشست. صدای خوابالودش به گوشم رسید:

 بله؟ -

 قامت شکسته و نا امیدم رو صاف کردم و جلوی آیفون رفتم، با شرمندگی گفتم:

 منم، تبسم. -

 در با صدای تیکی باز شد و ترنم پشت سرم وارد شد.

ه با تعجب جواب سالمم رو داد وحید که مشخص بود با عجله پیراهنش رو تن زد
 و ما رو به داخل دعوت کرد. انگار که جرمی کرده باشم، با لحنی شرمسار لب زدم:

 ببخشید، فکر کردم چون می ری شرکت، بیداری. -

 امروز نمی رم. خوبی؟ چه خبر؟ -
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 صداش داخل آشپزخونه گم شد.

 مثل همیشه خونه اش، به لطف شهین خانم از تمیزی برق می زد.

با ضربه ی آرنج ترنم به پهلوم، توجهم به پشت سرم، قسمتی که تلویزیون و مبل 
 های راحتی بود، جلب شد.

پانچ زرشکی رنگ به همراه شال و کیف مشکی روی کاناپه بدجوری خودنمایی می 
 کرد.

 با سرفه ی ترنم حواسم رو به وحید که روی مبل کناریم می نشست، دادم.

ل کرد و بدون اینکه تفاوتی توی چهره اش مشخص باشه یا وحید رد نگاهم رو دنبا
 بخواد توضیحی بده، با ترنم مشغول حال و احوال شد.

 فکر وسایل روی کاناپه رو از ذهنم دور کردم و بدون مقدمه پرسیدم:

 از سعید خبر دارین؟ -

 سرم رو آروم باال آوردم و با شرمندگی بهش خیره شدم.

فت و با چشمایی که ریزشون کرده بود، سوالی نگام وحید نگاهش رو از ترنم گر 
 کرد:

 سعید؟ مگه پرواز دیشبش به دبی کنسل شد؟ -

بدون اینکه بخوام، طوالنی آه کشیدم، دلم گرفت. شایدم بدجور شکست و تکه تکه 
 شد، وقتی می دیدم وحید، بیشتر از من در جریان کارهای سعید هست.

شدم و تمام سعی ام رو کردم تا اشکم فرو نریزه.  بدون اینکه حرفی بزنم از جام بلند
 زیر لب خداحافظی کردم و به سمت در رفتم.

ترنم صدام زد و گفت صبر کنم. بدون اینکه به سمتشون برگردم به دستگیره ی در 
 خیره شدم.

 ترنم رفت توی فاز رگباری صحبت کردن:
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باهاتون صالح و مشورت ببینید آقا وحید، راستش ما اومده بودیم اینجا تا تبسم  -
 کنه، اما از بس فشار عصبی روش بوده که نمی تونه، تحمل نداره.

 ترنم خانوم، چی شده؟ تبسم چرا خودش حرف نمی زنه؟ دارین نگرانم می کنین؟ -

 صدام زد:

 تبسم؟! -

صداش نزدیک تر شد. لرزش شونه هام شروع شد و اشک هایی که سعی داشتم 
 مثل سیالب راه افتادن.جلوی وحید پایین نریزن، 

 ترنم سریع خودش رو به من رسوند و توی بغلم گرفت.

 وحید با ترس بهمون نگاه می کرد:

 تبسم؟ می گم چی شده؟ اتفاقی برای سعید افتاده؟ -

 ترنم با عصبانیت جواب وحید رو داد:

 نه آقا سعید چیزیشون نشده، این خواهر ساده ی من داره از بین می ره. -

 چی شده؟ وحید؟! -

به صاحب صدای ظریف و نازکی که برادر شوهرم رو خطاب کرده بود، زل زدم و 
 مغزم به جای فرمان گریه، فرمان آنالیز رو صادر کرد.

 دختری الغر اندام و ظریف با قدی متوسط

 پلک زدم و به لطف آخرین قطره ی اشکی که از چشمم چکید، دیدم شفاف شد.

تر رو به روم، ترکیب زیبایی با پوست سفیدش چشم و ابرو و موهای مشکی دخ
 ایجاد کرده بود.

وحید آغوشش رو باز کرد و دخترک توی بغلش جا شد و بعد از نشوندن بوسه ایی 
 روی موهای لخت و بلند دختر آروم گفت:

 چیزی نیست عزیزم، تبسم، خانوم سعید و ایشون هم خواهرشون هستن. -
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 و رو به ما کرد:

 ا، همکارم.ایشون هم ملین -

ملینا آروم از آغوش وحید جدا شد و با من و ترنم دست داد و بعد رو به وحید 
 گفت:

 پس مزاحمتون نمی شم، می رم قهوه درست کنم و روی بقیه ی نقشه کار کنم. -

 وحید بدون توجه به ملینا، پرسید:

 نمی خوای بگی چی شده؟ سعید کجاست؟ -

 بیش تر از یه همکار، با وحید صمیمی شده.و من به این فکر می کردم که ملینا 

 توی ماشین، ترنم در حالی که صداش رو کلفت کرده بود، ادای وحید رو در میاورد:

 بشینین به کاراتون فکر کنین... -

 دستش رو از روی فرمون ماشین جدا کرد و توی هوا تکون داد:

 انگار آقا ناظم، جدیدا درس اخالق هم می دن. -

 رو کلفت کرد:دوباره صداش 

 به اعمال و کاراتون فکر کنین. -

 نگاهی بهم انداخت و دوباره فرمون رو چسبید:

یکی نیست بهش بگه آقا ناظم، شما اول بشین به داداش عزیزت، دو واحد شعور  -
 و آداب اجتماعی یاد بده.

به رو به رو خیره شدم و لبخندی که حاصل کورسوی امیدی که وحید به دلم انداخته 
 ود، روی صورتم نقش بست.ب

به جای غرغرای ترنم، صدای دلگرم کننده ی وحید که مثل همیشه حمایتم می کرد 
 توی سرم بود:
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تبسم من بهت قول می دم یعنی مطمئنم سعید نتونسته خوب منظورش رو بهت  -
 بگه و بجاش با این بچه بازی، سعی در جلب توجه ات داشته.

 لبخندم بیشتر کش اومد:

روزی بهش فرصت بده، دوری از تو، باعث می شه قدر تو رو بدونه و از حرفی چند  -
 که زده پشیمون بشه.

با صدای ترنم که صدام می زد، از مرور حرف های وحید دست برداشتم و با همون 
 لبخند دندون نمام، به طرفش برگشتم.

د و ترنم توی سکوت بهم خیره شده بود، نگاهش از روی لبخندم به چشمام رسی
 آروم طرح لبخند روی صورتش نشست.

 نمی خوای پیاده شی؟ -

 با تعجب به اطراف نگاه کردم، اصال متوجه توقف ماشین نبودم.

 ترنم که دید مثل آدمای منگ بهش خیره هستم ادامه داد:

 وای تبسم. نگو که این حواس پرتی و این لبخند عمیقت مربوط به سعید می شه. -

 نه ی " بله" باز و بسته کردم.چشمام رو آروم به نشو

 تو چقدر عاشقی! روی مجنون رو هم کم کردی. اسمش رو آوردم لپات گل انداخت. -

 به ثانیه نکشید که لحن صداش جدی شد:

یعنی انقدر خاطر سعید رو می خوای؟ اگه حرف های وحید درست باشه و سعید  -
 دوباره بخواد به زندگی برگرده، میبخشیش؟!

 تایید تکون دادم. سرم رو برای

 نفسش رو پر صدا بیرون داد و سعی کرد که لحنش زیاد عصبی نشه:
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نمی فهممت. به خدا نمی شناسمت. تبسم، تو... تو... تو کی انقدر بدبخت شدی  -
که بخوای مردی که صاف توی چشمات نگاه کرد و گفت که جدا شین، اونم جلوی 

 من! ببخشی؟

 انگشتاش رو نشون می داد و می گفت: دستش رو باال آورد و دونه دونه

 مردی که غرورت رو جلوی خواهرت زیر پا گذاشته. -

 مردی که اشک ریختنت، براش عادی شده!

مردی که از اول نسبت بهت بی تفاوت بوده و هیچ وقت درکت نکرده، باعث 
 پیشرفتت نشده.

 .شمارشش که تموم شد، دستش رو محکم روی فرمون کوبید و آخش باال رفت

 میون درد دستش با بغض گفت:

 فکر نمی کردم بخوای مثل پری، دیوونه ی شوهرت شی.  -

 حداقل امیر عاشق پری بود! سعید چی؟! این دیگه واقعا برام غیر قابل هضم شده!

تمام حرف های تبسم واقعیتی بود که مثل پتک روی سرم فرود می اومد اما... دل 
لبم با شنیدن اسم سعید، خودش رو محکم داغون من فقط برای سعید می تپید. ق

 به قفسه ی سینه ام می کوبید.

 من از سعید بابت حرف از جدایمون دلگیر نبودم.

 دلتنگ خودش بودم.

اصال برام مهم نبود که سعید مثل امیر، شهروز و مهران و مردای اطرافم، نمی تونه 
 ابراز احساسات کنه.

 حاضر به قیاسش با ظاهر کسی نبودم!من واقعیت سعید رو دوست داشتم و اصال 

من عاشق مرد بی احساسم بودم! ترنم خسته تر از اونی بود که بخواد با دالیلش، 
 چشم من رو به واقعیت باز کنه.
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 آروم پیاده شد و نگاهم روی سالن زیبایی ثابت موند و با اشتیاق پیاده شدم.

داشت، این سری متفاوت به لطف آرایشگر و مهارتی که توی طرح ایده های جذابش 
تر از همیشه ابروهام رو مدل داد و با مشکی کردن موهام، مدل جدیدی روی چهره 
ام نشست و کارش رو با گذاشتن ماسک معجزه آسایی که شادابی رو به پوست 

 داغونم برگردونده بود، تکمیل کرد.

حالت نزار و امروز، قرار بود زهرا مرخص شه و به مدد آرایشگر ترنم، قیافه ام از 
 افسرده در اومده بود.

گلرخ از خوشحالی روی پا بند نبود و مرتب قربون صدقه ی زهرا کوچولو که روی 
 تخت صورتی رنگش خوابیده بود، می رفت.

امروز زیباتر از آرامشی که بعد از چند روز، باالخره توی چشمای مهران خونه کرده 
 بود، رو ندیدم.

مه مهتر، حرف های دلگرم کننده ی وحید، باعث شده خوشحالی خاتواده ام و از ه
 بود تا سرحال باشم.

در جواب مامان که از سعید می پرسید، در حضور چشم های منتظر شهروز و ترنم، 
لبخندی زدم و به گفتن اینکه سعید برای ترخیص جنس هاش، مجبور شده حضوری 

 به گمرک بره، اکتفا کردم.

یدش رو داشت که اصال فرصت فکر کردن به اینکه مامان هم انقدر ذوق نوه ی جد
چرا سعید خودش برای ترخیص جنس هاش رفته رو نداشت. چه برسه به نگاه 

 های مشکوک شهروز که پشتش هزاران هزار، حرف نگفته نهفته بود.

بابا هم انگار که فقط جسمش کنار ما بود، به خاطر ما هرازگاهی لبخند می زد اما، 
 که فکر و ذکرش اینجا نیست.کامال مشخص بود  

 خودم رو با زهرا سرگرم کرده بودم تا از نگاه پرسش گر ترنم، فرار کنم.

 نگاهی که من رو به خاطر نگفتن مشکلم با سعید، مواخذه می کرد.
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 نگاهی که می گفت باید به خانواده ام اعتماد کنم و ازشون مشورت بخوام.

 راحت می تونم دروغ بگم، چیه؟ نگاهی که بهم می گفت، دلیل اینکه انقدر 

 نگاهی که اگر بهش دقیق تر می شدم، شاید می تونستم دلسوزی رو تشخیص بدم.

اما من فقط ظاهر نگاه ترنم رو دیدم، نگاهی که از نظر من، خواهرم از سعید بیزار 
 بود و سعی می کرد تا از زندگیم حذفش کنه.

از خونه ی مهران خارج شم تا تنهایی به به دنبال بهونه ایی بودم تا دیر تر از ترنم 
 خونه ی خودم برم.

برم تا اونجا رو مرتب کنم و عاشقانه بدون اینکه ترنم مدام توی گوشم آیه ی یأس 
بخونه و شهروز با بی انصافی سعید رو قضاوت کنه، به انتظار برگشت شوهرم 

 بشینم.

زهرا شیر بده و  توی اتاق، گلرخ راه می رفت و سعی داشت تا بدون شیشه به
 عجیب که این نوزاد چند روزه، بد جوری مقاومت می کرد.

مامان با حوصله، زهرای گرسنه رو گرفت و آروم شروع کرد به راه رفتن توی اتاق، 
 وقتی که زهرا گیج خواب شد آروم توی بغل گلرخ گذاشت.

 گلرخ زیر لب صلوات می فرستاد و با استرس، مشغول شیر دادن زهرا شد.

ینبار بدون اینکه غر بزنه، آروم مشغول خوردن شیر شد و همزمان شادی و ا
خوشحالی گلرخ زیاد می شد، جوری که اگه نوزادش خواب نبود، جیغ و هوار راه 

 می انداخت.

 ترنم زیر لب به گلرخ غر می زد:

 آخه اینم خوشحالی داره؟ فاتحه ی خودت و هیکلت رو با این کارت خوندی. -

 م غره، سعی در ساکت کردن ترنم داشت.مامان با چش

 خواهر عزیزم بدون توجه به ایما و اشاره های من و مامان و مهران، ادامه داد:



                 
 

 

 فاطمه نیساری| توقع دل  رمان

 

 

 

 

    www.1roman.ir   برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

218 

 

حیف، حیف این هیکل، که با شیر دادنت داغونش می کنی. از اون طرف فکر کن،  -
 همیشه دخترت می خواد آویزونت باشه.

 هم کشید.ایشی کرد و قیافه اش رو به نشونه ی چندش، در 

مهران که دید ترنم، حاضر به تموم کردن این بحث نیست، همین طور که باالی سر 
 گلرخ ایستاده بود، آروم روی مبل خم شد و سر گلرخ رو بوسید:

من عاشقشم، هم عاشق خودش، هم عاشق هیکلش. چشمکی زد و گفت تازه با  -
 شیر دادن، هیکلش می خواد جا بیفته.

 ز ثانیه، قرمز شد و سرش رو به پایین انداخت.صورت گلرخ در کمتر ا

 صدای خنده ی من و مامان بلند شد.

ترنم زیر لب پرویی گفت و با لبخندی که سعی در مهارش داشت، زهرا رو از بغل 
 گلرخ گرفت و آروم سر جاش خوابوند.

بی هدف از اتاق زهرا به آشپزخونه در رفت و آمد بودم تا زمان بگذره و ترنم زودتر 
 از من راه بیفته و بره.

اما ترنم بی خیال، کنار مهدی نشسته بود و راجع به کارش باهاش صحبت می کرد. 
بحث پول که وسط می اومد، ترنم از ول کردن درسش ابراز پشیمونی می کرد و 
وقتی بحث در مورد، ساعات کاری و پروژه های سنگینش بود، نگاه شیطونش رو 

 رو بابت ترک تحصیلش، شکر می کرد.به شهروز می انداخت و خدا 

این وسط روشا و رادشین هم حسابی آتیش می سوزوندن و همه اش سعی در 
 جلب توجه مامان داشتن.

 رادشین از حضور زهرا خوشحال بود و روشا، عالقه ایی به رقیب جدید نداشت.

ته ترنم هم به جای اینکه سعی در بهبود روابط بچه ها با عضو جدید خانواده داش
 باشه، زیر چشمی حواسش به من که کالفه از این اتاق به اون اتاق می رفتم، بود.
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ذهنم پر از فکر سعید بود و نمی تونست جز سعید، چیزی رو پردازش کنه به همین 
دلیل، بازهم دست من برای ترنم رو شد و مطمئن بودم اگر همراهش نرم، همین 

 امشب قضیه رو به مامان میگه.

بین موهای روشا، به حالت نوازش گونه می کشیدم و هر لحظه  انگشتام رو
 چشماش از خواب سنگین تر می شد.

رادشین با ذوق از زهرا می گفت و ترنم بی توجه به حرف های پسرش؛ توی کمد، 
 مشغول پیدا کردن شلوارک رادشین بود.

ره ی روشا که خوابش سنگین شد، رو به رادشین دست هام رو باز کردم. کم کم چه
 بغ کرده اش از اینکه مامانش بهش توجهی نداره، باز شد و با ذوق توی بغلم پرید.

 بعد از عوض کردن لباساش، روی تختش خوابوندمش و خیلی سریع به خواب رفت.

 سرم رو باال آوردم، نگاهم توی چشمای ترنم که پر از حرف بود، گره خورد.

ریب سعید، تیم تشکیل نده که صدای خدا خدا می کردم تا امشب با شهروز برای تخ
 شهروز که با صدایی آرام بهمون شب بخیر گفت به گوش رسید.

پاورچین پاورچین از اتاق دوقلوها بیرون اومدیم و نفس حبس شدمون رو بیرون 
 دادیم.

 باورمون نمی شد بدون اینکه مقاومت کنن، راحت بخوابن.

منتظر توبیخ مادرش باشه، گوشه  مثل بچه ایی که کار خطایی انجام داده باشه و
 ی مبل کز کرده بودم.

قیافه ام انقدر ترحم برانگیز شده بود، که ترنم برای اینکه از کجا حرفاش رو شروع 
 کنه، مردد بود.

 بعد از کمی کلنجار رفتن با خودش، بشقاب میوه رو به دستم داد:

 تبسم، دوست دارم مثل همیشه با عقل و منطقت تصمیم بگیری. -

 استارت سخنرانیش رو خوب زده بود، با تسلط ادامه داد:
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 از مقدمه چینی خوشم نمیاد. -

 نگاهش رو به ساعت انداخت:

 خوشمم می اومد، االن وقتش نبود. -

 من که دنبال فرصت بودم، بشقاب میوه رو روی عسلی گذاشتم:

 اره، بهتره بخوابیم، دیر وقته. -

 که ترنم دستش رو، روی پام گذاشت:  آماده ی بلند شدن از روی مبل بودم

 هدف زندگی تو و سعید چیه؟ -

 انگار که با میخ، به مبل کوبوندنم. بدون هیچ حرکتی، آهسته پلک زدم.

حتی دهنم هم خشک شده بود، جوری که نمی تونستم آب دهنم رو قورت بدم. 
 بودم!این همون سوالی بود که بارها از خودم پرسیده بودم و به جوابی نرسیده 

 ترنم به آشپزخونه رفت و با دو لیوان بزرگ شربت برگشت.

 یک نفس شربت رو خوردم و باز هم احساس می کردم دهنم خشکه.

 ترنم، با سکوتی که اختیار کرده بود، مصرانه منتظر جواب من بود!

من و سعید هیچ هدف مشترکی رو دنبال نمی کردیم. توی پستوهای ذهنم، مشغول 
در مورد اهداف ازدواج و آرامشی که قرار بود با ازدواج به دست  جست و جو کردن

 بیارم، بودم.

یکی از معیارهای من، ازدواج با شاهزاده سوار بر اسب سفید بود. همون شاهزاده 
ی مهربون توی کتاب و قصه ها، همون آدم با احساسی که توقع داشتم من رو از 

 عشق سیراب کنه.

 حکم و حامی توی قصه ها بود.شخصیت من، وابسته به مرد م

 آرامش رو فقط می تونستم کنار مرد توی رویاهام تجربه کنم!
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خیلی زود، احساس ندامت و گناه به خاطر فکر کردن به مردی که توی واقعیت 
 وجود نداشت، سراغم اومد.

فکر کردن به مرد دیگه، حتی اگه وجود هم نداشته باشه، جزو ممنوعه های زندگیم 
 م عذاب آور بود.بود و برا

 با تکون دادن سرم، سعی در دور کردن افکار پراکنده ی توی ذهنم داشتم.

ترنم که متوجه ی درگیری فکریم شده بود، آروم دستم رو توی دستای گرمش گرفت 
 و از سرد بودن دستم، یکه ایی خورد.

الم خراب با دقت براندازم کرد و از حالم پرسید. به اندازه ی تموم بدی های عالم، ح
 بود.

 خوبم، چیزی نیست. -

 به جوابم اعتماد کرد و دنباله ی حرفش رو گرفت:

تبسم، خودت بهتر از هر کسی می دونی که آدم ها برای اینکه تنها نباشن، برای  -
 اینکه شاد باشن، ادامه ی زندگیشون رو کنار فردی که دوستش دارن، می گذرونن.

ارج می شد، مثل خنجری تیز توی جگرم فرو تک تک کلماتی که از لب های ترنم خ
 می رفت!

 تنها نباشن... در صورتی که من اکثر اوقات تنها بودم!

شاد باشن... در صورتی که تمام زندگی من به فکر کردن و قضاوت سعید گذشت، 
 فکرهای آزار دهنده ایی که نمی گذاشت لذتی از زندگیم ببرم!

 وست نداشت!فردی که دوستش دارن... سعید من رو د

 سعید من رو دوست نداشت!

عبارت مزخرفی که توی ذهنم، پیچ و تاب می خورد و حالت تهوع رو به جونم 
 انداخت.
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 کاش ترنم بس کنه، کاش چیز دیگه ایی از حماقت هام به روم نیاره.

در واقع من و سعید هیچ چیز مشترکی نداشتیم، حتی به عنوان یه دوست، نمی 
گرمی مشترکی داشته باشیم. من چطور می تونستم کنار این تونستیم تفریح و سر 

 مرد، شاد باشم؟!

 ترنم بی توجه به رنگ پریده ی من، سعی در کامل کردن سخنرانیش داره:

همیشه به خاطر اینکه سعید کار داره، از مهمونی اومدن طفره می رفتی. حتی  -
 خیال بودی.خونه ی بابا هم به زور می اومدی و تمام وقت، توی فکر و 

 کم حرفی سعید، باعث می شد تا بیشتر به سردی روابطتتون شک کنیم.

البته اول شهروز متوجه ی اخالقای خاص سعید شد. یکی دوباری جلوی بابا گفت 
که احساس می کنه، تو دیگه مثل گذشته سرحال و شاد نیستی. ولی مامان به 

 عامل خستگیت می دونست. حمایت از سر به زیر بودن سعید، کالسای آموزشیت رو

راستش بدجور به شهروز بر خورده بود، اعتقاد داشت مامان یه جورایی غیر مستقیم، 
 به شهروز گفته به آقا بودن و سر به زیر بودن سعید حسودی نکنه.

 ترنم به اینجای صحبت هاش که رسید، پوزخند تلخی حواله ام کرد:

قیافه اش؟ تحصیالت و موقعیت  آخه شهروز، به چی سعید باید حسودی کنه؟ -
 خانوادگی و مالی؟ سر زبون داری یا آداب معاشرت و اجتماعی بودنش؟

 دلم، این حجم از طعنه و کنایه های ترنم رو تاب نیاورد. با خشم غیر قابل کنترلی
 نگاهش کردم. جا خورد، توقع این نگاه رو از من نداشت.

سمتش گرفتم، مغزم برای ردیف کردن روی پاهام ایستادم و انگشت اشاره ام رو 
کلمات به دنبال هم، احتیاج به فسفر زیادی داشت. حس کردم سلول های 
خاکستری مغزم، دونه به دونه در حال سوختن هستن تا جمله ام رو بتونم تموم 

 کنم:

 ترنم، بار آخرت باشه هرچی توی اون کله ی کوچیکت می گذره رو به زبون میاری! -
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کن. حرفات عاقبت خوبی نداره. تو حق توهین کردن به سعید رو   قبلش یکم فکر 
 نداری! نزار از چشمم بیفتی.

برای اینکه حرف اضافه ی دیگه ایی از دهنم خارج نشه، سریع راه اتاق رو در پیش 
 گرفتم.

کالفه روی تخت، زانوهام رو بغل کرده بودم و بدنم رو به حالت گهواره تکون می 
 دادم.

تر بر می گشت تا ترنم و شوهرش، دست از یاوه گویی هاشون کاش سعید زود
 بردارن.

اصال، تقصیر از خودم بود که سفره ی دلم رو پیش ترنم باز کردم. اونم که نخود تو 
 دهنش خیس نمی خوره. سریع، همه رو کف دست شهروز گذاشته.

 تاب دادن بدنم رو متوقف کردم و ثابت به تاج تخت تکیه دادم.

ریز کردم و از توی پستوی ذهنم، خاطره ایی بیرون کشیدم و اون رو چشمام رو 
 دلیل حرفاشون دونستم.

 شهروز به خاطر اینکه به دوست صمیمیش جواب رد داده بودم، ناراحت بود.

 به خیال شهروز، منم مثل ترنم، عشق رو با پول و دارایی می سنجم.

با افتخار باجناقاش رو به همه فکر می کرد که آرش بهترین گزینه برای منه و اونم 
 معرفی می کنه.

 اصال از شهروز توقع نداشتم آدم ها رو با عیار دارایی هاشون بسنجه.

 ندا کنارم روی تخت نشست و شروع کرد به نیش زدن:

اره، معیارت پول نبود، معیارت یه عشق صاف و ساده بود. انقدر ساده که بدون  -
 کرد!هیچ مقدمه ایی، از زندگیش حذفت  

 دستام رو روی گوشام گذاشتم، چشمام رو بستم و به ندا تشر رفتم از کنارم بره.
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 قدیمی ها راست گفتن، حرف حق، بد جوری تلخه!

 برای برداشتن گوشیم، مجبور بودم از اتاق خارج شم.

با احتساب زمانی که مشغول فکر کردن بودنم، حتما تا االن ترنم برای خواب به 
 اتاقش رفته.

 دوست نداشتم باهاش رو در رو بشم. اصال

تصمیم گرفتم، صبح زود از خونه اش برم تا انقدر به خودش حق دخالت، در مورد 
 زندگیم رو نده.

 آهسته در رو باز کردم و از راهرو گذشتم.

 توی تاریکی سایه ی ترنم که روی مبل نشسته، مشخص بود.

گوشیم رو که چراغ چشمک   پاورچین جلو رفتم تا بی صدا از روی میز آشپزخونه،
 زنش، روشن و خاموش می شد بردارم.

 ضربان قلبم به امید اینکه پیام از جانب سعید باشه، باال رفت.

 حتی توی فکر و خیالم، متن پیام رو برای خودم می خوندم:

" اصال طاقت دوری از تو رو ندارم، با اولین پرواز بر می گردم. توی نبودت، تازه 
 م."قدرت رو فهمید

 صدای فین فین آهسته ی ترنم من رو از عالم فکر و خیال بیرون آورد.

ندا خاک بر سری حواله ام کرد و با تاسف نگاهی به ترنم که برای اینکه صداش به 
 گوش کسی نرسه، دستش رو جلوی دهنش گرفته بود و گریه می کرد، انداخت.

 از دیدن این صحنه دلم ریش شد، ندا با تشر ادامه داد:

حرف حساب تو کله ی تو فرو نمی ره که هیچ، با عالم و آدم سر اینکه سعید،  -
 فرشته اس دعوا داری!
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برو بابایی نثار ندا کردم و بی توجه به گوشیم که دلم برای باز کردن پیامش؛ پر پر 
 می زد، ترنم رو توی آغوشم گرفتم و مشغول نوازش موهاش شدم.

 هق هق شروع کرد به حرف زدن: توی بغلم، گریه اش شدت گرفت. با

 به خدا... من...منظوری نداشتم... دلم.... دلم... -

بوسه ایی روی موهاش نشوندم. ذوق پیامی که فکر می کردم از جانب سعید هست؛ 
 اخالق بدم رو تو کمتر از ثانیه، به اخالقی خوش تغییر داده بود.

 چقدر حال متغیرم، وابسته به سعید بود!

 م جداش کردم:آروم از خود

 هیش، آروم باش ترنم. االن جوجه های فضولت بیدار می شن. -

 با انگشت شستم، قطره های اشک رو از زیر چشمش پاک کردم.

تبسم. من... دلم نمی خواد... ناراحتیت رو ببینم... من... چون روحیه ات رو می  -
 .شناسم... گفتم تو... با همچین آدمی... نمی تونی... کنار بیایی

 از جام بلند شدم و از یخچال، لیوان آبی برای ترنم خالی کردم.

 کمی از آب رو خورد و هق هقش کمتر شد.

 با اعتماد به نفس، لب زدم:

ترنم، ناراحتی من به خاطر دوری از سعید هست. چند روز دیگه بر می گرده سر  -
 زندگیش.

ش گذاشته بود، روی لبام روی صورتم کش اومد و لبخندی که دندونام رو به نمای
 صورتم هک شد.

در مقابل، تلخ ترین لبخند رو روی لبای ترنم دیدم. لبخندی متاسف از اینکه هیچ 
 کدوم از حرفاش روی من تاثیری نداره.
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انگار که چیز مهمی یادم افتاده باشه، سریع از جام بلند شدم، خوشحالی از محتوای 
دم بریده و دوخته بودم که از طرف پیامی که نخونده بودمش و توی ذهنم برای خو

سعید هست، باعث شد تقریبا روی میز آشپزخونه، برای برداشتن گوشیم شیرجه 
 بزنم.

 دستام برای باز کردن قفل گوشی، شروع به لرزیدن کرد. پیام باز شده از وحید بود.

 بیا کافی شاپ نزدیک شرکتم. کار مهمی باهات دارم." ۱۰" سالم، خوبی؟ فردا ساعت 

 مطمئنی می خوای تنها بری؟ -

از توی آینه نگاهی بهش انداختم و دو تا طرف روسری رو تنظیم کردم و آروم گره 
 زدم:

 آره عزیزم، مطمئنم. -

 برگشتم و به چشم های نگرانش، چشم دوختم و ادامه دادم:

ترنم، وحید قراره باهام حرف بزنه، همین. تو کجا می خوای بیایی؟ خیلی هم با  -
 د می سازی؟ همه اش بهش می پری!وحی

 سمت آینه برگشتم تا برای آخرین بار، مناسب بودن آرایش و لباسام رو چک کنم.

 دست های مهربون ترنم دور شونه ام قرار گرفت، به آهستگی لب زد:

 حداقل بزار خودم برسونمت. -

آروم دست هاش رو از خودم جدا کردم و به سمتش برگشتم، توی چشمای 
 ش، نگرانی و استرس موج می زد.مهربون

هیچ وقت، حتی فکرش رو هم نمی کردم، روزی بخوام انقدر ترحم برانگیز شم؛ که 
 ترنم با همه ی سر به هوایی هاش، نگران کارهای من باشه.

با فکر به اینکه قراره وحید خبرهای خوبی رو بهم برسونه، لبخندی عمیق حواله ی 
 گونه اش نشوندم.  ترنم کردم و بوسه ایی محکم روی
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توی ماشین آژانس، نشسته بودم و هرازگاهی گوشیم رو از کیف دستیم در میاوردم 
 و نگاهی بهش می انداختم. حتی دریغ از یک پیام از جانب سعید.

آهی از ته دل کشیدم، دوست داشتم به خودم بگم برای چی انقدر خوش بینم؟ اگه 
 وحید، حامل خبرهای خوب نباشه چی؟!

سرم رو تکون دادم، نه! حتی فکرشم برام درد آوره که اگر وحید خبری خوش محکم 
 نداشته باشه.

دوست داشتم مثل کبک سرم زیر برف بمونه، دوست داشتم توی خیالم به انتظار 
 سعید بشینم تا اینکه توی واقعیت در نبودش، اشک بریزم.

ده بودم، صاف کردم با صدای "رسیدیم" آقای راننده، سرم رو که به شیشه تکیه دا
 و بعد از پرداخت کرایه، پیاده شدم.

راه رفتن با کفش پاشنه بلند ترنم، برام سخت بود. ولی در مقابل اصرار ترنم، حاضر 
 به پا کردنش شدم.

همه ی حواسم به تعادلم بود. لحظه ای سرم رو باال آوردم، به جز مرد انتهای کافی 
 ود، کس دیگه ایی نوی دیدم نبود.شاپ که پشت به من روی صندلی نشسته ب

 دوباره همه ی حواسم رو به راه رفتنم دادم.

توی دل، ترنم رو به خاطر پیشنهاد احمقانه اش و کفش های پاشنه بلند و باریکش، 
 لعنت کردم.

از طرفی هم خدا رو شکر کردم که این موقع صبح، تنها مشتری این کافی شاپ، 
 تاتی راه رفتن من نیست!وحید هستش و کسی نظاره گر تاتی 

چند باری تلو تلو خوردم که صدای کشیده شدن صندلی باعث شد سرم رو با 
شرمندگی اینکه راه رفتن با این کفش رو بلد نیستم، باال آوردم و آماده بودم تا از 

 خجالت جلوی وحید آب شم و توی زمین فرو برم.
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این سعید بود که از جاش بلند ولی... بر اخالف انتظارم، در کمال بهت و ناباوری، 
 شده بود و نگاهش به پاشنه ی کفشام بود.

رو به روی سعید نشسته بودم و همه ی حرف هایی که براش آماده کرده بودم، از 
 ذهنم پر کشیده بودن.

مثل آدم های احمقی که درکی از اطرافشون ندارن، خیره به رو به رو بودم و لبخند 
 از چهره ام محو نمی شد.

ه اندازه ی ضربان قلب دختر سیزده ساله ایی که به دور از چشم خانواده اش، قرار ب
 مالقات گذاشته، ضربانم شدت گرفته بود.

 به جای خون، شادی و سرور توی رگ هام می خروشید.

از خوشحالی روی پا بند نبودم. دلم می خواست می تونستم و همین حاال تا روی 
 ن باال از خدا تشکر می کردم.ابرها پرواز می کردم و از او

سعید رو زیر نظر گرفتم تا ببینم به اندازه ی من، خوشحال هست. دلم می خواست 
هر چه زودتر به اینکه نمی تونه بی من زندگی کنه، اعتراف کنه. از اینکه مدل ابروهام 

 و رنگ موهام بهم میاد تعریف کنه.

 اش چیزی رو فهمید. اما سعید مثل همیشه آروم بود و نمی شد از چهره

 انقدر هیجان زده بودم که متوجه نشدم چی سفارش دادم و کی آماده شده بود!

برای اینکه کمی از بی قراری رو کم کنم، شروع به مزه مزه کردن فنجون قهوه ی 
 مقابلم کردم.

با صدای سعید، نگاه خیره ام رو از لیوان آب پرتقالش گرفتم و به چشم های قهوه 
 دوختم.ایی رنگش 

 توی دلم کارخونه ی قند آب می کردن. دیدن دوباره ی سعید برام مثل یه رویا بود.

 همه ی محبتم رو توی صدام ریختم:

 جانم. -
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 چشم های گرد شده ی سعید، حاکی از تعجب زیادش بود.

وای برمن که شوهرم، تا این حد، نسبت به شنیدن این الفاظ از زبان من بیگانه 
 است.

 توی ذهنم وعد و وعید جبران رو به وجدانم دادم. خیلی سریع،

 یکی از این وعده ها، استفاده از کلمات محبت آمیز توی کالمم بود.

وجودم سر تا پا چشم شده بود و جز به جز صورت سعید رو می بلعید تا کمی از 
 دلتنگیم رو برطرف کنه.

ا دور سعید بگرده و اگر به قلبم امان می دادم، از قفسه ی سینه ام پر می کشید ت
 بگرده. اون قدر دورش بگرده تا از حرکت بیفته.

همین حاال و توی این لحظه می تونستم جونم رو توی دستام بگیرم و تقدیمش 
 کنم.

دوست داشتم زودتر دست های سعید رو توی دستام بگیرم و اندازه ی تموم کم 
 حرفی هاش، براش حرف بزنم.

 م.حرف بزنم و قربون صدقه اش بر 

 قربون صدقه اش برم و ازش متشکر باشم بابت این تلنگری که بهم زد.

تلنگر نداشتنش که تازه فهمیدم چقدر می تونستم دیوونه وار بپرستمش و دریغ 
 کردم.

 دریغ کردم چون همیشه از سعید توقع داشتم.

 من هیچ وقت خودم رو حتی برای ثانیه ایی، جای سعید نذاشته بودم.

 ید نذاشتم تا از دید اون به مسائل نگاه کنم.خودم رو جای سع

 از دید اون به مسائل نگاه نکردم که نتونستم درکش کنم.

 درکش نکردم و باعث این همه آزار روحی و روانی برای خودمون شدم.
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 تبسم، حواست به من هست؟ -

با صدای سعید، از رویاها و افکارم بیرون اومدم و در حالی که به جذابیت صداش 
 ر می کردم، لبخند روی لبم بیشتر کش اومد:فک

 آره عزیزم، چی می گفتی؟ -

 برای چی رفتی سراغ وحید و از کار و زندگی انداختیش؟ -

 با من من گفتم:

من... من برای اینکه ازت خبری بگیرم رفتم پیش وحید. من نخواستم از کار و  -
 زندگی بندازمش.

و، به کسی که نمی خواست سر به تنش اما انداختی! وحید به خاطر حرف های ت -
 باشه، رو انداخت و برای همون روز بلیط گرفت و اومد پیش من.

 انگشت اشاره اش رو به شقیقه اش زد و ادامه داد:

 و رو اعصاب من! -

 خب وحید نخواسته تا بیش تر از این، از هم دور و جدا باشیم. -

 فگیش رو بروز نده:چشم هاش رو توی کاسه چرخوند و سعی داشت تا کال

مگه، قرار ما، جدا شدن توافقیمون نبود؟ مگه تو شماره ی وکیلم رو نداشتی. برای  -
 چی رفتی همه چیز و گذاشتی کف دست وحید؟

 شماره ی تو رو نداشتم. -

هاج و واج نگاهم کرد و بعد از دقیقه ایی فکر کردن، آروم لب زیرینش رو با دندون 
 گزید:

 ی چی می خواستی؟شماره ام رو برا -

در حال دون پاشیدن برای حرفام که پرواز کرده بودن، بودم. لحظه ای چشم بستم 
 و در حال پردازش جمله هام بودم:
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ببین سعید، من و تو اشتباه زیاد داشتیم. این دوری، فرصت خوبی برای فکر کردن  -
 به کارام بود. حاال هم می خوام جبرانشون کنیم.

 خالی کنار دستم برداشتم:کیفم رو از صندلی 

 حاال هم بیا بریم خونه، بقیه حرفامون و اونجا می زنیم. -

 قبل از اینکه از روی صندلی بلند شم، از من خواست تا کمی بیشتر بمونیم.

گوشی توی کیفم به صدا در اومد، حدس زدم که صحبت هام طوالنی شده و ترنم 
 نگران شده.

لی به ترنم گفتم که منتظرم نباشه و با سعید به تماس رو برقرار کردم و با خوشحا
 خونه می رم.

 جلوی نگاه بی تفاوت سعید، تماس رو قطع کردم و منتظر ادامه ی حرفش شدم.

ببین تبسم. می خوام تا خوب به حرفام گوش کنی. اصال حوصله ندارم این بار  -
 بری سراغ یکی دیگه از اعضای خونواده ام.

 ای خالی از احساس سعید، بهم نوید خوبی رو نمی داد.آهسته پلک زدم و چشم ه

مسلما شوخی نمی کرد و از همیشه جدی تر بود. سعید انگار پتکی برداشته بود و 
 ضربه به دیوار های شیشه ای رویاهام وارد می کرد.

 دیوارهای ترک خورده ایی که با صدای بدی در حال خرد شدن بودن.

 صدای سعید به گوشم نمی رسید.

 یوارها روی سرم ویرون می شدن و هر لحظه چشم های سعید عصبی تر.د

با اخم غلیظی که ضمیمه ی چهره اش کرد، تمام حواسم رو بهش دادم تا ببینم 
 خواسته اش چیه و دوباره عصبیش نکنم.

 تبسم. من نمی خوام به این زندگی ادامه بدم. -

 دن کرد:لبخندم محو شد و به جاش چشمه ی اشکم شروع به خروشی



                 
 

 

 فاطمه نیساری| توقع دل  رمان

 

 

 

 

    www.1roman.ir   برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

232 

 

من که گفتم هر چی تو بگی، هر چی تو بخوای. بیا یه فرصت دوباره به خودمون  -
 بدیم.

 مگه نمی گی هرچی من بگم؟ مگه نمی گی هر چی من بخوام؟ -

تند و تند سرم رو به نشونه ی مثبت تکون دادم و سعید بی رحم تر از قبل ادامه 
 داد:

 خب، من می خوام جدا شیم. -

 :آهسته زار زدم

 من تنبیه شدم سعید. به خدا دیگه عوض می شم. تو فقط بمون. -

 با هر التماس و ضجه ی من، سعید بی احساس تر از قبل می شد.

 بس کن، همه دارن نگاهمون می کنن. -

 و من انقدر محو سعید بودم که متوجه ی شلوغی اطرافم نشده بودم.

ی توی کافه، در حال التماس بدون اهمیت دادن به نگاه های خیره ی دختر و پسرها
 و زاری برای نرم کردن دل بی رحم سعید بودم.

 با صدایی که به گوشم غریبه می اومد، ادامه داد:

اون روز من از قصد گفتم شناسنامه ام رو بدی تا توی کشو، اون عکس رو ببینی  -
اما... ظاهرا مثل همیشه که حواست به زندگیت نبوده، اون موقع هم حواست 

 وده دور و برت چه خبره.نب

 ابروم به نشونه ی کلی سوال بی جواب باال رفت.

 ضربه ی آخر سعید، بد جوری کاری بود:

وقتی دیدم تو اصال توی باغ نیستی و نمی فهمی که من از دست تو فراری ام،  -
عکس خودم و اون زن رو برات گذاشتم تا بفهمی و بدونی دیگه جایگاهی توی 

 زندگی هم نداریم.
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 امیدوارم حداقل یه ذره غرور برات مونده باشه، که اصراری برای این زندگی نکنی.

وکیلم همه ی کارها رو کرده، فردا صبح زود بهت زنگ میزنه تا همراهش بری و 
آزمایش بدی، بعدش بریم دادگاه. گواهی رو بگیریم تا دفترخونه ی طالق، حکم رو 

 جاری کنه.

ه سعید گفت من رو نمی خواد، باعث شد تا حقیقت همون یه ذره غرور نه، همین ک
 مسخره ایی که عاشقم نیست رو باور کنم...

 آخ که بدجور خرد شدم.

 شکستم...

 آخه من چه کاری کرده بودم که الیق این بی انصافی سعید شده بودم؟

 زنی توی زندگیم بود، نفهمیدم!

حتی خبر از محتویات حتی با نشونه ایی که شوهرم برام گذاشته بود و من احمق 
 توی کشو، خونه و زندگیم نداشتم؟!

مگه نه اینکه حس زن ها قویه و حضور زن دیگه رو زودی می فهمن، پس چرا 
 من...

افکار بی رحمی که داشت ذهنم رو متالشی می کرد، سرم رو به آستانه ی ترکوندن 
 . رسوند. فقط تونستم دستم رو روی سرم بزارم تا به افکارم ایست بدم

صدای تکه تکه شدن قلبم رو با گوشام شنیدم و نتونستم، کاری برای قلب بیچاره 
 ام بکنم.

 حس می کردم بغض توی گلوم، باعث خفگیم می شه.

 از پشت چشمای تارم می دیدم که سعید لیوان اب پرتقال و جلوم گرفته؛

 بدون هیچ حرفی از جام بلند شدم و راه افتادم.

 شتم و سر میز، مقابل سعید نشستم.بعد مثل ادمای گیج برگ
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 عقلم کار نمی کرد.

 برای چی برگشتم؟!

 آهان، کیفم!

 برای برداشتن کیفم برگشتم.

بدون اینکه نگاهی به سعید که خیره به حرکاتم بود، بندازم، برمی گردم و سالنه 
تم. سالنه راه افتادم توی خیابون. کفش های ترنم رو از پا در اوردم و پا برهنه راه رف

 انقدری راه رفتم که از درد پاهام به خودم اومدم.

یهو سرجام ایستادم که باعث شد عابری که پشت سرم بود بهم برخورد کنه و با یه 
نگاه عاقل اندر سفیه که بهم انداخت، ادامه ی راهش رو بره. به اطرافم دقت کردم 

 و متعجب بودم که چطور این همه مسیر و پیاده اومدم؟

 ر دستم رفت رو قلبم و دوباره گریه ام شدت گرفت.بی اختیا

 االن بایدچی جور این دل المصب رو قانع کنم که سعید دیگه نیست؟!

 دیگه مال من نیست!

 چقدر همیشه از خودم مطمئن بودم، از عشق بینمون!

چقدر تو رویا بودم و فکر می کردم همه چیز خوبه و سعید همون مردیه که زندگیم 
 ادامه می دم!رو در کنارش 

 می کرد می سوخت. نامردیچقدر دلم به حال زنایی که شوهرشون بهشون 

 اما سعید اول از من فرار کرد و بعد...

انقدر بی اختیار اشکام می اومد که از گرمی رد اشک روی صورتم، می فهمیدم که 
 گریه می کنم.

ی کوچکترین انقدر دلم پربود که اضافش از چشمام سرریز می شد. بدون اینکه حت
 اراده ایی برای توقفشون داشته باشم.
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 گریه و گریه و گریه

 با دست های لرزونم کلید رو توی قفل انداختم و به زور بازش کردم.

 سریع به اتاق خواب رفتم.

 مدارک توی کشوها کف اتاق ریخته بود.

 زانوهام خم شد و مثل کوهی که ریزش کرده، روی زمین نشستم.

 س میون کاغذها می گشتم.با چشم دنبال عک

 ذهن احمق تر از خودم، هنوز دنبال امید بود. که عکسی نباشه!

 مثل دیوونه ها دستم رو زیر انبوه کاغذها کردم و بیشتر پخششون کردم.

 دونه به دونه کاغذها رو نگاه می کردم و توی کشوی خالی می ریختم.

بندازم، عکسی رقصان از  کاغذ تا شده ایی رو برداشتم و تا می خواستم توی کشو
 الی کاغذ، پیچ و تاپ خورد و درست جلوی پام، روی زمین افتاد!

عکسی که سعید با لبخندی قشنگ کنار زن جونی ایستاده بود و دستاش رو دور 
 گردنش حلقه کرده بود.

قلبم فشرده شد، نمی دونم از لبخند قشنگ سعید بود یا از اینکه اینجور صمیمانه 
 ه بود؟کنارش ایستاد

 شایدم هم از قیافه ی ساده ی اون زن!

  

 لعنت به این اشکای سمج که تمومی ندارن!

با پشت دست، اشکام رو پاک می کنم و بعدش آب دماغم رو باال می کشم، دستمال 
 مچاله شده ام رو می ندازم توی سطل و روی تختم ولو می شم.

 خوابم نمی بره.
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 مگه از ذهنم بیرون می ره؟

تخت می زنم و خیره می شم به دیواری که عکس عروسیمون بهش  غلتی روی
 آویزونه.

 در اولین فرصت برای فراموشی سعید، باید عکس هاش رو جمع کنم.

 نه! من آدمی نیستم که بتونم از پس این کار بر بیام...

عکس ها رو جمع کنم، با گوشه، گوشه ی این خونه که هر جاش رو نگاه می ندازم 
 می بینم چکار کنم؟! فقط سعید رو

 چی جور عالقه ام به سعید رو فراموش کنم..

 گریه ام شدت می گیره و تبدیل به هق هق می شه.

 تصور اینکه سعید، کنار زن دیگه ایی باشه، بند بند وجودم رو می سوزونه.

 اون زن چطور و از کجا توی زندگیم پیدا شد؟

 حتما وقتی که من توی زندگی عمه ام گم شدم!

ا... اما... سعید حق نداشت اینجوری دنبال فرصت برای حذف من از زندگیش ام
 باشه.

این همه زن هایی که انواع و اقسام مریضی های سخت جسمی و روحی می گیرن 
 و شوهراشون با وفا کنارشون می مونن.

 چرا سعید، کمی مشکالتم رو درک نکرد.

 شد.عبارت " من از تو فراری بودم" سعید تو ذهنم اکو 

سرجام می شینیم و برای برداشتن لپ تاپم، از روی میز دست دراز می کنم و به 
 سختی برش می دارم.

سریع روشنش می کنم و از توی صفحه ی مرورگر، عبارت فرار مرد از خانه رو جست 
 و جو می کنم.
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 یه عالمه صفحه ی جدید باال میاد، اولیش رو باز می کنم و شروع می کنم به خوندن.

 م این فرار، همسرگریزی، هست.اس

خط به خطی که می خونم، قطره قطره اشک می ریزم که چطور به این نشانه های 
 سعید توجه نکرده بودم؟

اینکه اصال حرف هم رو نمی فهمیدیم، درسته سعید حرفی با من نداشت، ولی همون 
تفاوتی  حرفایی که براش می زدم، یا کارهایی که انجام می دادم و در آخر با بی

 سعید دچار سرخوردگی می شدم.

از آرزوی لقمه گرفتن از دستش تا تغییرات ظاهری خودم... همه ی اینا رو سعید 
 می دید و باز هم بی تفاوت بود!

تالشم برای هماهنگ شدن با سعید بی جواب می موند و من نمی فهمیدم که 
 رابطمون در مرز خراب شدنه.

 ن با من، خودش رو توی کار غرق می کرد.اینکه سعید برای رو به رو نشد

هر چی بیشتر می خوندم، داغ دلم تازه تر می شد. از اینکه چرا زودتر به فکر چاره 
 نبودم؟

شاید اگه به جای فکرهای الکی با یه مشاور صحبت کرده بودم، حاال اینجور غریبانه 
 مشغول عزاداری برای زندگیم نبودم.

ریزی؛ زوج درمانی است، لپ تاپم رو محکم بستم با خوندن اینکه چاره ی همسرگ
 و سرم رو روی زانوهام گذاشتم و هق زدم.

اگر من چند ماه زودتر به فکر مراقبت از زندگی ام افتاده بود، شاید سعید انقدر از 
 من گریزون نبود!

چقدر دیر به فکر ترمیم رابطمون بودم، اونقدر دیر که سعید زن ایده آلش رو پیدا 
 ود و من جایگاهی توی زندگیش نداشتم.کرده ب
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با صدای زنگ گوشیم، دستم رو از زیر پتو بیرون می آرم و با دیدن شماره ی ناشناس، 
 سر جام می شینم.

 قرار بود وکیل سعید باهام تماس بگیره.

 از لیوان آبی که روی میز پای تختم بود، برای باز شدن صدام جرعه ای می خورم.

 زن از پشت خط، قلبم از حرکت می ایسته! با شنیدن صدای ظریف

 حتی تصورشم نمی کردم، وکیل سعید یه زن باشه.

 اونم زنی که اینکه انقدر صدای گوش نوازی داره!

از فکر خطور کرده به ذهنم، ستون فقراتم تیر کشید. نکنه ... نکنه... صاحب این 
 صدای ناز، همون زن توی عکس باشه؟

 زدم، بدون اینکه بخوام، لحنم بد و طلبکار می شه. با این حدسی که توی خیالم

 از سعید متنفر شدم.

 به معنی واقعی کلمه، ازش متنفر شدم.

چی توی فکرش بود که می خواست من رو با زنی که آرزو داشتم تکه تکه اش کنم، 
 رو به رو کنه؟

ساغر  اصرارم برای تنها رفتن به آزمایشگاه بی فایده بود و وکیلش که تمایل داشت
 صداش بزنم، قرار بود به دنبالم بیاد.

برای اینکه جلوش ضعف نداشته باشم، به زور صبحونه ایی خوردم و سریع آماده 
 شدم و جدیدترین مانتویی رو که به سلیقه ی ترنم خریده بودم رو تن زدم.

به قیافه ی داغونم که پشت آرایش پنهون شده بود، تلخندی زدم و برای هزارمین 
 کرار کردم که باید قوی باشم.بار ت

 حداقل امروز و جلوی این زن! حتی برای چند ساعت، من باید قوی باشم.
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کفش هام رو پا کردم و دستم قبل از اینکه به دستگیره ی در برسه، از حرکت متوقف 
 شد.

پوز خندی زدم و بدون در آوردن کفش هام، به داخل اتاق رفتم و عکس سعید رو 
 برداشتم!

 ستم علیه اش شکایت کنم. من هنوز زن رسمی و قانونی سعید بودم.می تون

 اصال می تونستم بزنم زیر قول و قرار طالق توافقی و ازش جدا نشم!

تا سعید بخواد مراحل قانونی و کالسای مشاوره ایی که دادگاه برامون مشخص می 
 رمیم کنم.کنه رو بگذرونه، حسابی اذیتش می کردم تا کمی، غرور له شده ام رو ت

 سعید هم خواب دوباره بودن با این زن توی عکس رو به گور ببره!

 لبخند یه وری روی صورتم، حاکی از بدجنس شدنم داشت.

 مگه سعید بدجنس نبود؟

 چه ایرادی داشت تا منم کمی، اذیتش کنم؟

منی که تا امروز با دار و ندارش ساختم، خیلی گناه دارم که اینجور بی دردسر از 
 یش بیرون برم.زندگ

 سعید باید تاوان سادگی من رو بده.

باید قطره به قطره از اشک هایی که ریختم و التماسش کردم، خون گریه کنه تا 
 بتونه دوباره این زن منحوس توی عکس رو ببینه!

قبل از اینکه در ورودی ساختمون رو باز کنم، از پشت شیشه ی در نگاهم رو به 
 بیرون دوختم.

ریز کردم تا بهتر بتونم چهره ی زنی که به ماشینش تکیه زده بود و  چشم هام رو
 هرازگاهی به ساعت مچیش نگاه می کرد ببینم.

 از شدت استرس دید زدنم، تمرکزی نداشتم. آخه من رو چه به این کارهای یواشکی؟!
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 چیزی دستگیرم نشد و برای همین قامتم رو صاف کردم و آروم در رو باز کردم.

اش رو از ماشین گرفت و بعد از تکوندن مانتوش، قدمی به سمتم برداشت. زن تکیه 
بعد از سالم، دستش رو که توی هوا به انتظار دست دادن با من، مونده بود، آروم 

 کنار بدنش گذاشت و لبخندی زد.

 می شد گفت از دیدن ساغر جا خوردم، چون با زن توی عکس متفاوت بود.

ختلفش، قیافه های جور واجور برای خودش درست می انقدر ترنم با آرایش های م
 کرد، که شک داشتم آیا این، همون زن توی عکس باشه!

 متوجه ی کنکاشم شد و با لبخند پرسید:

 چیزی شده؟ -

 از اینکه انقدر تابلو نگاهش می کردم و متوجه شده بود، کمی دستپاچه شدم:

 نه.. هی.. هیچی. -

 ه سریع پرسیدم:نمی دونم چی توی نگاهش دیدم ک

 نسبتت با سعید چیه؟ -

 ابرویی باال انداخت و با تردید گفت:

 آقا سعید هم موکل من هستن و هم... -

بی اختیار، دستم رو روی قفسه ی سینه ام گذاشتم تا اگه قلبم از کار افتاد، بهش 
 ضربه بزنم تا مجدد شروع به زدن کنه تا جلوی این زن کم نیارم.

 عرضگی و وابستگی، ادعای زمین زدن سعید رو هم داشتم! با این حجم از بی

 و هم دوست داداشم. -

 نفسی که توی ریه هام گیر کرده بود رو رد کردم، با جرات بیشتری، پرسیدم:

 یعنی تو اون زنی که اومده توی زندگیش، نیستی؟ -
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 صدای خنده ی ساغر بلند شد:

رم رو می پرستم. چکار به شوهر تو وای... نه! من دو تا بچه دارم و عاشقانه شوه -
 دارم.

 حسرت رو توی چشمام خوند که موضوع حرف رو عوض کرد:

 فکر کنم دیر شد. -

توی آزمایشگاه چشم از سرنگی که در حال پر شدن از خون زنی که روی صندلی 
 مخصوص خون گیری نشسته بود، گرفتم و به قیافه ی درهم ساغر نگاهی انداختم.

 زدن توپوق حرف هایی که آماده کرده بودم رو تحویلش بدم. سعی داشتم بدون

 چشم ریز کردم و گفتم:

 بهتره بریم، من آزمایش نمی دم! -

ساغر که از دیدن خون و محیط آزمایشگاه، حالش بد شده بود، با همون قیافه ی 
 درهمش به زور لب زد:

 چی؟! -

 زمایشگاه کشوندم.بلند شدم و دستش رو گرفتم و همراه خودم به بیرون از آ 

 از توی کیفم، شکالتی به دستش دادم و منتظر شدم تا بخوره و کمی حالش جا بیاد.

زنگ بزن به موکلت، بگو تبسم توافقی جدا نمی شه. از اول ببره دنبال کارای طالق  -
 دادنم.

 پوزخندی زدم و ادامه دادم:

، اگه نیاد خونه، به ضمنا، بهش تاکید کن که تا وقتی کارای طالقمون تموم نشده -
 جرم ترک منزل ازش شکایت می کنم!
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مقابل چشم های بهت زده ی ساغر؛ از این همه جسارتی که از من بعید بود، لبخندی 
زدم و آروم عقب گرد کردم و بدون اینکه منتظر عکس العملش باشم به سمت خونه 

 ام برگشتم.

؛ بعد از یه پیاده روی بدون اینکه به عواقب حرفی که از دهانم خارج شده بود
 طوالنی، وقتی دیدم طاقت خونه ی خودم رو ندارم، به خونه ی ترنم رفتم.

احساس سبکی می کردم و از طرفی هم حاال که می تونستم سعید رو توی مشتام 
 بگیرم، نمی خواستم کسی از نقشه ی توی سرم چیزی بفهمه.

هروز بخوان با پیشنهادهایی که اینجور بهتر می تونستم فکر کنم؛ تا اینکه ترنم و ش
 میدن، من رو سردر گم کنن.

 نفس عمیقی کشیدم و نقاب جدیدی به صورتم زدم و وارد خونه ی ترنم شدم.

ترنم رو با موهای ژولیده و صورت بدون آرایشش، توی آغوشم کشیدم و با 
 خوشحالی و سرمستی شروع کردم به حرف زدن:

 ان؟وای چقدر می خوابی؟ جوجه هات کج -

 خمیازه ایی کشید و آروم در رو بست و دنبالم راه افتاد.

مشغول آویزون کردن مانتوم توی کمد بودم که دوباره صدای خمیازه اش بلند شد. 
برگشتم و نگاهش کردم. هنوز گیج خواب بود و اگه ولش می کردم همین طور به 

 حالت نشسته، روی مبل خوابش می برد.

 ابم گرفت و آروم روی تخت دراز کشیدم.با خمیازه ی سومش، منم خو

 نگاهم رو به سقف اتاق و لوستر زیباش دوختم.

 لوستر اتاق ترنم، از لوستر پذیرایی من، لوکس تر بود.

در اولین فرصت باید با کمک ترنم، بدون دلسوزی برای هزینه ها، تغییر دکوراسیون 
 بدم.
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م کردم. نگاهی به ترنم انداختم غلت زدم و به پهلو خوابیدم و دستم رو تکیه گاه سر 
 و بهش گفتم که بیاد کنارم بخوابه.

با چشمای بسته از روی مبل بلند شد و خودش رو روی تخت انداخت و زودی 
 خوابش برد.

هر کاری که کردم نتونستم بخوابم، از جام بلند شدم و به آشپزخونه ی درهم ترنم 
 پا گذاشتم.

م، خرده های نون رو از روی میز جمع ظرف های کثیفش رو توی ماشین گذاشت
 کردم و بعد از دستمال کشیدن و جارو کردن، تی کشیدم.

خودم رو مشغول کار کردم تا ذهنم فرصت نکنه، حرف هایی که زدم رو پردازش 
 کنه.

تی رو توی سطل گذاشتم و عرق پیشونیم رو گرفتم. نگاهی به ساعت که نزدیک 
 ه، لیوانی چای برای خودم ریختم.یازده بود انداختم و خسته و کوفت

پشت میز، مشغول خوردن چایی بودم که ترنم از اتاق بیرون اومد. با تعجب نگاهم 
می کرد و حاضر بودم اون موقع جون خودش رو قسم بخورم که یادش رفته صبح، 

 در رو برام باز کرده.

نداخت، بعد از اینکه ترنم، کمی خوابش پرید و نگاهی به آشپزخونه ی تمیزش ا
 ابروی چپش رو باال داد و بعد از اینکه قلپی از چای نیمه کاره ام رو خورد، گفت:

 نکنه به جای گلی خانوم اومدی؟ -

 چشم هام رو به نشونه ی نفهمیدن منظورش تنگ کردم.

 نگاهی به اطرافش و سطل تی انداخت.

 گلی نام داره.تازه دو زاریم افتاده بود که خانمی که برای نظافت به کمکش میاد،  

 خیلی جدی توی چشم هام نگاه کرد:

 نه خوشم اومد، هم کارت تمیزتره، هم سر صبح میای. آفرین. -



                 
 

 

 فاطمه نیساری| توقع دل  رمان

 

 

 

 

    www.1roman.ir   برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

244 

 

 دیگه به گلی میگم نیاد که اینجا فقط، دست خودت رو می بوسه.

 بعد که انگار چیز مهمی یادش افتاده باشه، کمرش رو صاف کرد و صداش رو بلند:

 را زودی تلفن رو قطع کردی؟وایسا، وایسا. تو دیروز چ -

به من که به خاطر اینکاراش لبخند روی لبم بود، نگاهی انداخت و این بار با صدایی 
 آروم تر، ولی با شک و تردید پرسید:

 سعید اومده بود؟ -

سرم رو به نشونه ی مثبت تکون دادم. با چشمانی که تا آخرین حد گشاده شده 
 ن:بود، شروع کرد به سوال پیچ کردن م

 برای چی اومده؟ با چه رویی اومده؟ حرف حسابش چی بود؟ -

 یهو صداش بلند شد و تقریبا جیغ زد:

 تو گفتی با سعید می ری خونه؟! -

خنده ام اصال دست خودم نبود، اینکه ترنم اینجوری داشت کم کم دیروز رو به خاطر 
ش می ذاشت میاورد، من رو برده بود به سال های قبل که همیشه مهدی سر به سر 

 و می گفت ترنم تا مغز کوچیکش، صبح ها شروع به کار کنه، کلی زمان می بره.

 وسط خنده ام، به یاد بدبختی ام افتادم و اشکام سر ریز شد.

 ترنم فکر می کرد از شدت خنده، از چشم هام اشک میاد، در صورتی که اینجور نبود.

 ورتم.آدمکی غمگین بودم با نقاب سنگین بی خیالی روی ص

 کمی گذشت تا بتونیم مثل دو تا آدم حرف بزنیم.

سعی کردم بدون نگاه کردن به چشم های ترنم شروع کنم به حرف زدن، لیوان 
خالی از چای رو به دستم گرفتم و مشغول نگاه کردن به طرح های طالیی کار شده 

 ی روی لیوان:
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ا قدر هم رو بیش تر سعید گفت، با این کارش می خواسته یه تلنگری بهم بزنه ت -
 بدونیم.

 زیر چشمی به ترنم که با دقت مشغول نگاه کردنم بود، انداختم.

 باید ماهرانه دروغ سر هم کنم، تا ترنم بویی نبره.

برای اینکه یه وقت جلوش، سفره ی دلم رو باز نکنم، سریع موضوع بحث رو عوض 
 کردم:

 جوجه هات مهدن؟ کی میان؟ -

ی نگاهم رو از لیوان گرفتم و توی چشم های ترنم، چشم این بار با جرات بیشتر
دوختم. دوست داشتم بفهمم حرف هام رو باور کرده یا نه؟ برای همین به زور 

 لبخندی، چاشنی صورتم کردم.

ترنم، ابروش رو باال داده بود و این ژست رو فقط وقتی می گرفت که حرفی براش 
 م رو وا بدم، ترنم جواب داد:قابل باور نبوده! قبل از اینکه کامال خود

 بعد از مهد، بچه ها می رن خونه ی عمه شراره شون. -

 بلند شد و بی هیچ حرفی، لیوان توی دستم رو گرفت و توی سینک گذاشت.

و من این بی حرفی و پیگیر نشدن ترنم رو اینجور برداشت کردم که بهم میگه خر 
 خودتی!

 نداختم:با صدای زنگ خونه ی ترنم، نگاهی بهش ا

 منتظر کسی بودی؟ -

 نگاهی به ساعت انداخت و گفت:

 آره، گلی خانوم. ولی بعید می دونم این موقع بیاد. -

 دنبالش به سمت آیفون رفتم و از دیدن اخم های درهم سعید، دستپاچه شدم.

 ترنم، نگاهی به قیافه ی آشفته ام انداخت و در رو باز کرد.
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زار بار مردم و زنده شدم و توی عمق نگاه خیره ی تا رسیدن سعید به واحد ترنم، ه
 ترنم که پر از سوال بود، یه خاطرت جمع، من پشتت هستم هم بود.

 از اینکه بهش دروغ گفته بودم، شرمنده بودم.

 سعید با اکراه به ترنم سالمی داد و نگاه توبیخ گرش سمت من بود.

 می رفت.نگاه های تیز و برنده اش مثل نیزه، توی چشمام فرو 

 برای اینکه از افتادنم جلوگیری کنم، دستم رو به تاج مبل گرفتم و بهش تکیه زدم.

 من ضعیف تری از اونی بودم که بخوام جلوی این مرد، بایستم.

 چه برسه به اینکه بخوام اذیتش کنم.

 اشک تا پشت پرده ی چشمام اومده بود و من از این ضعیف بودنم بیزار بودم.

 اینکه مثل دختربچه ها، سریع به گریه میفتادم. بیزار بودم از 

 توی دلم، همه ی مقدسات عالم رو قسم دادم تا اشکام سرریز نشه.

یهو دلم قرص شد. مگه سعید کی بود که انقدر راحت می تونست من رو به زانو در 
 بیاره؟

 برگ برنده االن توی دستای منه و سعید برای همین انقدر عصبیه.

 ه خودم اومدم:با صدای سعید ب

 گوشیت رو چرا جواب نمی دی؟!  -

آب دهنم رو قورت دادم، مکث کردم و برای اینکه از نبود بغض توی صدام مطمئن 
 شم، آروم صدام رو صاف کردم:

 نشنیدم. گوشی توی کیفم، تو اتاقه. -

از اینکه دیدم صدام بدون خش و رساست، نیرویی گرفتم و توی چشم هاش زل 
 زدم:



                 
 

 

 فاطمه نیساری| توقع دل  رمان

 

 

 

 

    www.1roman.ir   برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

247 

 

 شتی؟کاری دا  -

سعید نگاهی به ترنم که ما بین ما ایستاده بود، انداخت، نفسش رو پر صدا بیرون 
 داد:

چی توی کله ات می گذره؟ این چه بازی بود در آوردی؟ طالق نمی گیری؟! زود  -
 بپوش بریم، آزمایشگاه. وقتمون داره تلف می شه.

بی پروا من رو لو داده از اینکه سعید فکر می کرد ترنم ماجرا رو می دونه و اینجور 
بود، لبم رو به دندون گزیدم و به ترنم نگاهی انداختم که با حرص مشغول نگاه 

 کردنم بود.

مطمئن بودم االن به خاطر سعید داره مراعات می کنه، تا بیش تر از این تحقیر نشم. 
 وگرنه همین حاال آماده بود تا سرم رو به دیوار بکوبونه.

لحظه باید حد و حدود سعید رو بهش یادآوری می کردم، همین حاال و توی این 
دوست داشتم جلوی ترنم، یکم از قدرت و اختیاراتی که توی دستامه، بهش نشون 
بدم. برای اینکه لرزشی توی صدام نباشه و خودم رو خونسرد نشون بدم، شمرده 

 شمرده شروع کردم به حرف زدن:

 ارم، پس من توافقی جدا نمی شم.ببین سعید، من زندگی و شوهرم رو دوست د -

 تکیه ام اگرو از مبل گرفتم و صاف ایستادم:

ضمنا، اگه دوباره بخوای بهم نارو بزنی، به جرم ترک از منزل، می ندازمت زندان  -
 و ممنوع الخروجت می کنم.

 سعید خنده ی عصبی بلندی کرد:

مدت که روال هه، تو بخوای از من شکایت کنی؟ حتما فکر کردی من توی این  -
 طالقمون طی شه، مثل این فیلما عاشقت می شم؟!

چقدر نیش داشت کالمش و من باید قوی می شدم تا از همه ی حرف ها و کاراش 
 پشیمونش کنم.
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اخم هام رو توی هم کشیدم و توی چشم های سعید زل زدم، کمی تنفر چاشنی 
 نگاهم کردم:

دارم تا آخرین مرحله ی جداییمون به جز ترنم، کسی از ذاتت خبر نداره. دوست  -
 همین طور بی خبر بمونن.

پوزخند سعید، حاکی از قبول نداشتن حرف هام بود و این یعنی من حتی توان 
 انتقام گرفتن هم ندارم.

توی پستوی ذهنم مشغول کنکاش بودم تا چیزی بگم و سعید ناچار به قبول 
ر هم باشیم تا خانواده ام کم درخواستم بشه. درخواستی که مثل دو تا همخونه کنا
 کم با این موضوع کنار بیان و شوکی به بابا وارد نشه.

کلمات رو توی ذهنم عقب و جلو می کردم تا تاثیرشون بیشتر شه که موبایل سعید 
 زنگ خورد و برای جواب دادنش، به اتاق مهمان رفت و در و پشت سرش بست.

ونم افتاد و مثل موریانه در حال تجزیه فکر اینکه اون زن بهش زنگ زده باشه، به ج
 کردن وجودم بود.

تا پای گریه کردن پیش رفتم که در اتاق باز شد و سعید بیرون اومد و به سمت در 
 خروجی رفت، عقب گردی کرد و قبل از بستن در گفت:

 به جهنم، فوقش یه سال طول می کشه و من توی این مدت تحملت می کنم. -

حال جوانه زدن بود که با جمله ی بعدیش فهمیدم اوضاع از  از تعجب شاخ هام در 
 چه قراره:

 مامان و بابا توی راهن. مثل اینکه وحید بهشون یه چیزایی گفته. -

 پشتش رو به من کرد و در رو باز کرد:

من میرم خرید، تو هم تا دو ساعت دیگه خونه باش تا بازی رو که شروع کردی،  -
 ادامه بدی.

 و با محکم بستن در خالی کرد.رفت و حرصش ر 
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ترنم هاج و واج از مکالمه ی ما، خودش رو روی مبل انداخت و نفس حبس شده 
 اش رو بیرون داد، رو به من که کنارش می نشستم کرد:

 چی شده تبسم؟ قراره چکار کنی؟ -

 آهی از ته دلم کشیدم و این بار هم باهاش رو راست نشدم و لبم به دروغ باز شد:

، من می خوام زندگیم رو با چنگ و دندون نگه دارم، می خوام تا روال طالق تبسم -
 که طول می کشه، خودم رو به سعید و زندگیمون ثابت کنم.

 نگاهم رو به قالی ابریشم زیر پاهام دوختم تا لرزش مردمک هام رو نبینه:

 می خوام از دید تازه ایی به زندگی نگاه کنم. -

 می تونی خام این حرفات کنی، فکر نکن منم مثل سعید -

 توی چشمات تنفر موج می زد. چی توی سرت می گذره تبسم؟

 باز هم ترنم، دستم رو خوند و من رو وادار به باز کردن سفره ی دلم کرد.

نقابم رو برداشتم و مثل بدبختا اشک ریختم و از توی کیفم عکس سعید با اون زن 
 رو نشونش دادم.

یغ می کشید و می گفت با این حجم از تحقیر، چرا زودتر ترنم دیوونه وار سرم ج
خودم رو از شر سعید خالص نمی کنم، چرا پته ی سعید رو جلوی مامان، باباش رو 
آب نمی ریزم و چقدر سخت بود، طرح نقشه ی جدیدم با ترنم. نقشه ایی که حتی 

 خودم هم نسبت به اجراش شک داشتم!

ا از این تصمیمون با هیچ کس حتی شهروز به هزار آیه و قسم، راضیش کردم ت
 حرفی نزنه.

سریع لباسام رو پوشیدم تا، قبل مهمونام به خونه برسم و دستی به سر و روش 
 بکشم.

بعد از به جوش اومدن خورش، زیرش رو کم کردم و در زود پز رو محکم کردم. کمی 
 به کمرم کش و قوس دادم تا خستگی امروز و کمی از تنم در کنم.
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 یدهای سعید رو توی یخچال و فریزر جا دادم.خر

 نگاهی به سعید که روی کاناپه نشسته و به گوشیش مشغول بود، انداختم.

سمت چای ساز رفتم و دوتا لیوان چای ریختم و توی بشقاب مقداری بیسکویت 
ریختم و توی سینی گذاشتم، طبق عادت راه افتادم که برم پیش سعید که ناگهان 

ین بوی خورش قرمه سبزی، این چای داغ و این که انگار زندگی توی یادم افتاد ا
 این خونه جریان داره، همه اش یه بازیه.

سینی رو، روی میز ناهارخوری گذاشتم و یکی از لیوان ها رو بردم و توی سینک 
 خالی کردم.

به ذهنم هشدار دادم که مثل این لیوان که به سرعت از چای خالی شد، باید به 
سرعت از سعید خالی شه و بار آخرش باشه اینجور من رو غرق گذشته می همین 

 کنه.

 سعید من رو از زندگیش حذف کرده، هیچ چیز مثل قبل نیست.

آهی عمیق کشیدم و روی صندلی نشستم. باید باورم می شد که من هم اون آدم 
 قبلی نیستم.

فکر خستگی و  گازی از بیسکویت مورد عالقه ی سعید زدم و روش چای خوردم و
 گرسنگی سعید رو توی گوشه ی ذهنم، خاک کردم.

 دستم توی آرایش کردن راه افتاده بود و خط چشم قشنگی برای خودم کشیدم.

یه بلوز و شلوار خوش رنگ آلبالویی رنگ تن زدم و موهای صافم رو که بلندتر از 
 همیشه شده بود، به حالت دم اسبی بستم.

رای تولدم گرفته بود و دلم نمی اومد ازش استفاده کنم، با عطری که پارسال سعید ب
 دوش گرفتم.

 نگاهی یه ظاهرم انداختم، چیزی کم نداشتم جز کمی اعتماد به نفس.

 نفس عمیقی کشیدم و با خودم تکرار کردم که من می تونم عالی باشم.
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سر سعید توی گوشیش بود و توجهی به اطرافش نداشت، دستمال و شیشه پاک 
 برداشتم و به بهونه گردگیری میز جلوی کاناپه، نزدیک سعید شدم. کن رو

با شنیدن صدای پاهام، اخم هاش توی هم رفت و وقتی پره های بینیش تکون 
 خورد، با تعجب سرش رو باال آورد و نگاهی بهم انداخت.

بدون اینکه کوچکترین تغییری توی چهره ام بدم، با بی تفاوتی تمام، بدون اینکه 
 ی بهش بندازم، مشغول گرد گیری شدم.نگاه

 همین رو می خواستم، اینکه سعید باشه ولی به چشم من نیاد!

 سریع گرد گیری رو تموم کردم و به آشپزخونه پا تند کردم.

اگه ثانیه ایی بیش تر می موندم، قادر به حفظ خونسردی و تظاهر به این همه بی 
 تفاوتی نبودم.

، که بهش تلقین کنم سلول به سلولش رو از یاد من حریف مغز سرکشم شده بودم
سعید خالی کنه، اما نتونستم به این دل المصب زبون نفهم، حالی کنم که انقدر من 

 رو رسوا نکنه.

 انقدر با دیدنش ضربانش شدت نگیره.

 انقدر...

 انگار این دل لعنتی من، با رو شدن بی وفایی سعید، بیشتر از قبل براش می تپه!

 ر این قلب ساده، که شروع به زدن ساز مخالف با غرور و عقلم کرده.خاک بر س

 نفس های تند شده از شدت هیجانم رو با لیوانی آب، آروم کردم.

 با صدای زنگ، نفس هام شدت گرفت.

توی آغوش مامان مریم، با تعریفش از تغییر و زیبا شدنم با آرایش، نفس هام آروم 
دنم تزریق شد. فکر می کردم، این زن رو می شد. اعتماد به نفس و غرور توی ب

فرستم به بخش ممنوعه ی ذهنم، ولی با دیدن لبخند دلنشین توی صورت نمکین 
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و زیباش فهمیدم که حساب پسر رو نباید به پای مادر بنویسم. مادری که مثل مامان 
 خودم بود و من هم جای دختر نداشته اش.

 ز نگرانی بود، نگرانی برای زندگی ما.مادری مهربون و دلسوز که چشم هاش پر ا

نمی دونم وحید چی بهشون گفته بود، ولی برعکس مامان، نمی شد از چشم های 
 بابا رضا چیزی رو حدس زد.

این مرد در بحرانی ترین شرایط هم همین طور استوار بود. حتی توی مرگ برادرش. 
 .همین قدر با صالبت و بدون ذره ایی تغییر توی چهره اش بود

سرهنگ بود و هزاران هزار سرباز باید از نگاهش، ایستادگیش و صبوریش درس ها 
 می گرفتن.

 کنار سعید ایستادم و مامان و بابا روی مبل نشستن.

با لبخند به سعید گفتم تا برای بردن چای به آشپزخونه بیاد و در جواب نگاه بهت 
بین ماست. توی راه زده اش به پدر و مادرش اشاره کردم که نزار بفهمن چی 

 آشپزخونه، آروم سرم رو برگردوندم و

 سر مامان که برای پچ پچ به طرف گوش بابا خم شد رو دیدم.

 حتما می خواد بهش بگه، اوضاع به وخیمی که وحید می گفت نیست.

 لبخندی از اینکه، شروع خوبی داشتیم روی صورتم نشست.

، دادم و برای برداشتن میوه فنجون ها رو مرتب کردم و با اخم به دست سعید
 یخچال رو باز کردم.

ظرف میوه رو روی میز گذاشتم و کنار سعید روی مبل دو نفره نشستم. سعید 
گوشیش رو کنارش گذاشت و مقابل چشم های خیره ی پدرش، فنجون چای رو به 

 دستم داد.
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تیزبینش آروم پا رو هم انداختم و تکیه زدم. اول نگاهی به بابا که با چشم های 
سعی در آنالیز رفتار من و سعید رو داشت، انداختم و بعد به مامان که حاال به جای 

 نگرانی، توی چشم هاش شادی موج می زد.

 نگرانی چشم های مامان مریم، با دیدن اینکه من و سعید کنار هم هستیم پر کشید.

 افتاد. نگرانی این موضوع که چقدر برای خانواده هامون مهم هستیم توی دلم

با ازدواج ما، فقط دو نفر پیوند نخورده بودن. دو خانواده، دو فامیل باهم وصلت 
کرده بودن و چقدر بد بود که چوب ندونم کاری های ما رو بخوان تک تک اعضای 

 خانواده بخورن!

زعفرون دم کشیده رو، روی برنج ها ریختم و مشغول قاطی کردنش بودم. با صدای 
 م اومدم:مامان مریم به خود

 حسابی انداختیمت توی زحمت. -

 برگشتم و به روش لبخندی زدم:

 شما رحمتین. -

کاهو های خرد شده رو توی ظرف ریختم و مشغول تزینش با گوجه و خیار و رنده 
 های هویج شدم.

مامان در حال هم زدن خورش، حسابی از عطر و رنگش تعریف کرد و شروع به 
 اجاق گاز گذاشته بودم، شد.ریختن خورش در ظرفی که کنار 

هر لحظه منتظر بودم تا شروع کنه به حرف زدن، حرفای که توی دلش سنگینی می 
 کنه و چشم های مهربونش رو نگران کرده.

حرفایی که از لحظه ی ورودش، چند بار تا مرز گفته شدن پشت لبهاش اومد و بعد، 
 فرو خورده شد.

با برخوردشون به بشقاب های چینی،  سر میز شام، صدای قاشق و چنگال بود که
 سکوت رو می شکستن.



                 
 

 

 فاطمه نیساری| توقع دل  رمان

 

 

 

 

    www.1roman.ir   برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

254 

 

از نگاه بابا رضا می شد فهمید که قبل از قضاوت، نیاز به بررسی داره و عجیب رفتار 
 من و سعید رو زیر ذره بینش برده بود.

بر خالف ظاهرم که سعی در خونسرد نشون دادنش داشتم، توی دلم انگار آشوب 
 بود.

 واده ها و نا امید شدنشون از زندگی ما.دلهره ی فهمیدن خان

اینکه ما به خیال خودمون زندگی آرومی داشتیم و اینجور یکدفعه جدا شدنمون 
 قطعا شوک بزرگی براشون بود.

هر قاشق غذا رو به زور لیوان دوغی که کنار دستم بود، از میون گرفتگی گلوم بخاطر 
 بغض پنهونم، رد می کردم.

یع اتاق مهمان رو برای مامان و بابا آماده کردم تا استراحت بعد از شام و میوه سر
کنن و بابا که به عادت همیشگیش پای تلویزیون و مشغول گوش کردن به اخبار 

 بود رو به سعید گفت:

 تو برو بخواب، فردا باید بری مغازه. -

نا خوداگاه تمام وجودم گوش شد برای شنیدن. دوست داشتم بدونم سعید در مورد 
 وختن مغازه چی می خواد بگه.فر 

اما سعید، از خدا خواسته برای اینکه درگیر پاسخ به سواالتشون نباشه، بدون اینکه 
 چیزی بروز بده، شب بخیری گفت و راه اتاقمون رو در پیش گرفت.

 ضربان قلبم باال رفت.

 ود.من به تنها چیزی که فکر نکرده بودم تنها بودن دوباره ی من و سعید توی اتاق ب

یعنی چاره ی دیگه ایی هم نبود. هر جا غیر از اتاق می خوابید، نقشه مون لو می 
 رفت.

آخرین چراغ رو هم خاموش کردم. هیچ کار دیگه ایی نبود. هر چی وقت گذروندم 
 فایده ایی نداشت.
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 حتی تا آخرین قاشق رو سرجاش توی کابینت گذاشتم.

من دیگه بهونه ایی برای نخوابیدن خونه و آشپزخونه ام از تمیزی برق می زد و 
 نداشتم.

قلبم انگار توی دهنم در حال تپش بود. آروم در اتاق رو باز کردم. سعید مثل آدم 
 های خودخواهی که انگار که اتاق شخصیشه، برق رو خاموش کرده بود.

 یعنی براش مهم نیستم که بخواد منتظرم باشه.

 تلخندی زدم و قلبم مچاله شد.

 نم توی گوشم بود وقتی که از سرد بودنم فهمید.حرف های تر 

 اینکه چرا با یه ویزیت دکتر زنان، در پی حل مشکلم نبودم.

 اینجای ماجرا رو ترنم با همه ی تعصبی که بهم داشت، حق رو به سعید داد.

 صداش توی گوشم بود و روزهای گذشته جلوی چشمام.

بعدش بی توجهی و کم کم طالق "سردی روابط زن و شوهر، اول کم توجهی میاره و 
عاطفی. موضوع کم اهمیتی نبوده. چرا تا حاال چیزی به من و مامان نگفته بودی؟! 

" 

گلوم از بغض بهم چسبیده بود، راهی برای بازدم هوا نداشتم. ریه هام در حال 
 انفجار بود و اکسیژنی وارد بینیم نمی شد.

و اشک روی گونه ام سر خورد  به هر زور و زحمتی بود آب دهنم رو قورت دادم
 پایین.

 مواخذه های ترنم توی ذهنم چرخ می خورد.

" تبسم، تو یه زن تحصیل کرده ی مثال امروزی هستی، حتی اگه بنا به کم رویی و 
خجالت، نتونستی با من و مامان حرفی بزنی. توی اینترنت یه جست و جوی ساده 

ه مشکلت خیلی حاد بود، اون وقت بهت می گفت که حتما باید بری دکتر زنان، اگ
 دکتر ارجاعت می داد به یه روانشناس. همین."
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 باورم نمی شد که سردی اتاق خوابمون، باعث یخ شدن کل زندگیمون شه.

باورم نمی شد که من قدر اینکه توی این دوران به دنیا اومدم که با یه کلیک می 
 تونستم جواب سواالم رو بدونم، ندونستم.

مکانات و عصر اطالعات رو ندونستم که زندگیم مثل دخترهای دوازده ساله قدر این ا
ایی که در قدیم به زور شوهرشون می دادن و هیچ شناختی از زندگی و روابط 
ندارن، سخت باشه. حتی طبق گفته ی ترنم، اون دخترها هم بعد از مدتی افسار 

دانشگاهم رو داشتم زندگی رو به دست می گیرن و منی که انقدر ادعای سواد و 
 اینجوری درمونده بودم.

نگاهم به سعید که لبه ی تخت دراز کشیده بود، ثابت موند. نفس های یه دستش، 
 حاکی از خواب بودنش بود.

 یعنی سعید توی این مشکل من بی تقصیر بود؟

 نه از حق نمی شه گذشت.

شد از محبتش  اوایلش با مهربونی همراهیم می کرد و کم کم، جوری که برام عادت
 کم کرد.

 سرم رو تکون دادم، هر چی که بود گذشت.

 تموم شد.

ما دیگه هیچ ربطی بهم نداریم که بخوام گذشته رو شخم بزنم و در پی پیدا کردن 
 مشکلم باشم.

 بدون عوض کردن لباسهام، آروم روی تخت دراز کشیدم. ذهنم خسته و داغون بود.

 انگشت اتهام رو به سعید بگیره،عادت کرده بود هر شب آنالیز کنه و 

 اما امشب...
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غلتی زدم و روبه سعید رو پهلو خوابیدم، نگاهم به ته ریش اصالح نشده اش ثابت 
موند. گوشه ی لبم کش اومد و لبخند زدم. به مرد جذابی که حاال برای من نیست، 

 لبخند زدم.

جوری که انگار قلبم وحشی شده بود، خودش رو به دیواره ی سینه ام می کوبید، 
 سر و صورتش زخمی شده.

عقلم اومده بود پایین توی قفسه ی سینه ام و دستش رو روی دهن قلبم گرفته 
 بود و نمی ذاشت حرفی از دهنش خارج شه.

 توی کشمکش قلب و عقلم، قلبم درمونده شد.

 عقلم پیروز از این موفقیت، با غرور برگشت و توی مغزم جای گرفت.

 نفس نفس می زد و بریده بریده بهم نهیب زد:قلب بیچاره ام، 

 همه اش... همه اش... تقصیر... خو...خو...خودته. -

 لبم رو گزیدم، انقدر محکم که اشکم ریختم.

 قلبم انگار که نفس های آخرش رو می کشید و مصمم به وصیت کردن به من بود:

 تبسم... تو... تو... باید... -

 م زد، ساکت شد.با سیلی محکمی که عقلم به قلب

 قلب دردمندم بی صدا مشغول تپش های ضعیفش، برای ادامه ی حیات من شد.

 عقلم با خودشیرینی، تعظیمی کرد:

دله دیگه، دیوونه است. به حرفاش توجه نکن. تو باید تاوان غرور از دست رفته  -
 ات رو بگیری.

 مقابل شک و دو دلیم، بعد کمی مکث ادامه داد:

 ی ذهنت خالی شه از سعید. خب منم به حرف تو گوش کردم.مگه خودت نگفت -

 همچنان ساکت بودم و سعی در آنالیز حرف قلب و عقلم داشتم.
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 اما ذهنم در گرو عقل بی احساسم بود.

ذهنم با یادآوری اینکه سعید، دیگری رو به من ترجیح داده، ختم جلسه رو اعالم 
 و عزت نفسم داشت، فرو رفتم.کرد و من در پوست جدیدم که سعی در حفظ غرور 

نگاهم رو بار دیگه به سعید دوختم و این بار با قدرت ذهنم، هیچ جذابیتی در چهره 
 اش ندیدم.

 با همه ی خستگی فکری که داشتم، مغزم فرمان خواب رو صادر نمی کرد؛

برای اینکه یه وقت گول احساسم رو نخورم، آباژور کنار تخت رو روشن کردم و از 
 سر رسید رو برداشتم و شروع به خوندن کردم. توی کمد

 " خاطرات پریناز"

توی ماه آخر بارداری و با سنگین شدن وزنم، نفس هام هم سنگین شدن و خواب 
 برام سخته.

 و این یعنی لحظات بیشتری رو از دست کارهای مادر و پسر، حرص می خورم.

و فهمید با هیچ ترفندی رعنا که عالقه ی تنها پسرش رو به بچه ی توی شکمم دید 
قادر به کشوندن امیر پیش خودش نیست، این بار از در محبت وارد شد و به خاطر 

 امیر، حاضر به اومدن خونه ی ما و کمک برای آماده کردن اتاق دخترمون شد.

رعنا و امیر توی اتاق مشغول چیدن عروسک ها توی ویترین بودن و پریسا توی 
 آشپزخونه، ناهار می پخت.

 من هم توی هال روی زمین، پاهام رو دراز کرده بودم و ماساژشون می دادم.

صدای رعنا که ریز ریز مشغول حرافی بود، بد جور روی اعصابم بود. از این همه 
 تغییر عقیده اش و عالقه اش به دخترم، متعجب بودم.

 من.قربونش برم، خانوم طال رو. چه خوب که دختر تو می خواد بیاد بشه مونس  -

 آره مادرم، بزار به دنیا بیاد، از فتانه و فرزانه بیش تر به دردت می خوره. -
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 اخم توی هم کشیدم و محکم تر، پاهام رو ماساژ می دادم.

 صدای رعنا تن بلندتری گرفت و بازیگر قهار، دوباره هوس نقش بازی کردن داشت.

عنی چی که میگی بیشتر وای نه ، اینجوری نگو امیرجان. پریناز ناراحت می شه. ی -
 از دخترام به دردم می خوره. خدا به خودتون ببخشدش.

مادر جون، دخترم به دنیا بیاد وظیفشه گوش به فرمان شما باشه، مثل خودم و  -
 پری.

 رعنا خنده ایی کرد و آروم تر گفت:

 آره جون عمه ات، توی پدر سوخته گوش به فرمان منی؟! -

به پچ پچ، من از عصبانیت، دندون روی هم می  می خندیدن و باز شروع کردن
 سابیدم.

نفس هام به شماره افتاده بود و درد زیادی توی کمر و دلم پیچید. با خیس شدن 
 ناگهانی زیر پام، جیغ بلندی کشیدم و از شدت درد ناله می کردم.

 امیر و پریسا هراسان باالی سرم اومدن.

عنا که دست به سینه به چهارچوب قبل از بستن چشمم، نفرت رو توی چشمای ر 
 در اتاق تکیه زده بود، دیدم.

 چشمام رو از شدت درد بسته بودم. دردی سخت و جان فرسا، اما گذرا.

امیر برای پیدا کردن ماشینی که تا بیمارستان من رو ببره، به خیابون رفت و پریسا 
 به سراغ بستن ساک وسیله های من و بچه رفت.

احساس کردم و اون کسی به جز رعنا نبود. کنارم نشست و حضور کسی رو کنارم 
 در گوشم آروم زمزمه کرد:

 الهی هم خودت بمیری، هم اون توله ات. -
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درد زایمانم، می گرفت و ول می کرد. اما کینه ی رعنا به روح و روانم بدجوری 
 چسبیده بود و رهایی تو کار نبود.

نقدری محکم که شوری خون رو اشک ریختم و محکم لب هام رو گاز گرفتم، ا
 چشیدم.

امیر به باال اومد و کمک کرد تا بلند شم، نگاهی به لباس خیسم انداختم و چشم 
های شرمگینم رو به پریسا دوختم. به هزار زور و زحمت با کمک پریسا آماده شدم، 

 رعنا با مهربانی شروع کرد به حرف زدن:

 .پری جان، عزیزم ایشاال راحت زایمان کنی -

چادر روی سرم انداخت و امیر رو که آماده ی کمک کردن به من بود، به پایین 
 فرستاد:

امیر مادر، تو برو یه وقت ماشینه نره، من خودم حواسم به عروسم هست، برو  -
 مادر جون.

داشتم از هال می رفتم و توانی نداشتم تا بگم االن فقط حضور امیر هست که باعث 
 کنم.می شه، دردام رو تحمل  

 نگاه پر از دردم رو ندید و به فرمان مادرش سریع به پایین رفت.

و من موندم و پله های زیاد و همراهی رعنا. پریسا هم قرار شد بعد از چفت و 
 بست قفل در، بیاد.

 هر پله رو که پایین می رفتیم، نیش رعنا توی جگرم فرو می رفت.

 خوبه پسر نمی خوای بزایی. واه، واه. خدا خر و می شناخت بهش شاخ نداد. -

 چشمام از درد سیاهی رفت و صدای رعنا مثل مته توی گوشم فرو می رفت:

سه تا بچه زاییدم، هیچ کس هیچی نفهمید. حاال عالم و آدم رو با این جیغ و  -
 دادت خبر کن.
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خانم رمضانی همسایه طبقه ی پایینمون در واحدش رو باز کرد و با نگرانی جویای 
 ود. رعنا سریع پاسخ داد:احوالم ب

به سالمتی عروس خوشگلم، می خواد نوه ی نازنینم رو به دنیا بیاره. بوسه ایی  -
 روی گونه ام کاشت و دستش رو به کمرم گرفت تا بهش تکیه کنم.

پریسا، نفس نفس زنون خودش رو به ما رسوند و سرم رو توی آغوشش فرو کردم 
 و از بدبختیم زار زدم.

ان، دختر کوچکم بغلم بود و از شیره ی وجودم می خورد. حضور توی بیمارست
مهدیسا، تا حدی باعث فراموش کردن دردام شد و وجود خانجون، آرام بخش 

 لحظاتم.

امیر از خوشحالی روی پا بند نبود و مرتب، دختر کوچولومون رو می بوسید. فقط 
د چه رفتاری داشته من متوجه ی تظاهر رعنا به خوشحالی بودم و نمی دونستم، بای

 باشم.

بعد از مرخص شدن از بیمارستان، به خونه ی خانجون رفتیم. نگهداری از نوزاد برام 
سخت بود و حضور مادر و خواهر مهربونم برام نعمت بود. موندنم تو خونه ی 
پدری، بیش تر به خاطر این بود که خانجون حاضر به ترک خونه اش نبود و 

 روز مراقب من و مهدیسا بود. اینجوری می تونست شبانه

رعنا با کلی تشکر از خانجون و این زحماتش، حسابی وجه ی خودش رو توی فامیل، 
 قدر دان نشون داد.

 دلم بعد از یه شب دروی امیر، آغوش گرمش رو می خواست.

شبی که توی بیمارستان بودم، چقدر دلتنگش شده بودم. حضور امیر برام از هر 
 ه تر بود.مسکنی، تسکین دهند

بعد از تولد مهدیسا، عاشق تر از قبل شده بودم. محو تماشای امیر بودم که صدای 
 رعنا، مثل ناقوس مرگ بلند شد:

 خب امیر جان، بلند شو بریم. تو هم این مدت بیا پیش مادرت تا پری سرحال شه. -
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لبخندی زشت روی صورت خبیثش نشوند. چشم های ریزش رو باریک تر کرد و به 
 نگاه کرد. نگاهی که دور از چشم بقیه موند. من

 بدون اینکه به امیر اجازه ی اظهار نظر بده، ادامه داد:

 خانجون گناه داره. زائو داری کنه یا مهمون داری؟ پاشو پسرم که منم تنهام. -

 تنهاییش رو جوری به زبون آورد که حلقه بستن اشک رو، توی چشمای امیر دیدم!

ن رو که هر روز بیش تر می شد رو نمی دونستم. برای اینکه علت ترسم از این ز
دوباره اسیر نگاهش نشم، سرم رو به پایین انداختم. صحبت ها و تعارفای خانجون 

 رو می شنیدم ولی حرف های رعنا توی گوشام جا خوش کرده بود.

 با گفتن جمله ی امیر که بهم می گفت اگه کار داشتم بهش زنگ بزنم، سرم رو باال
 آوردم و توی چشماش حل شدم.

نمی دونم لرزش مردمکای چشمم رو دید یا نه، ولی مطمئنم دل اونم برای من تنگ 
 بود.

مهدیسا گریه می کرد و خانجون مشغول آروم کردنش بود. پتو روی سرم کشیدم 
و شروع کردم به گریه کردن، دلیل گریه ام رو نمی دونستم، ضعف بدنم بود یا 

 ی قراری های مهدیسا، بعد از خوردن شیر پر از حرص و جوش من.دردام؟ شایدم ب

 خدا ازت نگذره رعنا، نگذره.

 روزها امیر به دیدنمون می اومد، البته با رعنا و وقتی برای ابراز دلتگیمون نمی موند.

همه ی حس های خوبم، از تولد مهدیسا پر کشید. برای زود تر رفتن به خونه ی 
 ا با خونسردی به مادرم می گفت:خودم عجول بودم و رعن

دستتون درد نکنه خانجون، خدا بهتون یک در دنیا و صد در آخرت بده که مواظب  -
 عروس و نوه ی گلم هستی.

 نگاه پر از فتنه اش رو بهم دوخت:

 عروس مبادا آب توی دلت تکون بخوره، حواسم به خورد و خوراک امیر هست. -
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 ی کوتاهی کرد و رو به زن داداشم کرد:بعد ابرویی باال انداخت و خنده 

هر چند، پری خونه هم که بود، دستش به آشپزی نمی رفت و بچه ام امیر هر  -
وقت می اومد دیدنم، گشنه توی یخچال دنبال غذا بود. آخ که الهی هیچ مادری، 

 بچه اش رو اینجوری نبینه.

نیدن طعنه های مادرش نگاه ماللت بارم رو به امیر دوختم. گویا اصال گوشی برای ش
نداشت. خواستم به رعنا بگم تو به امیر زنگ می زنی و میگی فالن غذای مورد عالقه 
ات رو پختم، و اگه امیر بگه نمیاد، گریه و زاری راه می اندازی، که من تنهام و انگار 

 اوالدی ندارم.

توی اما مثل همیشه نگفتم و سکوت کردم. سکوت کردم و همه ی این حرف ها رو 
 دلم ریختم.

باالخره بعد از چند روزی که به اندازه ی عمری به من گذشت، به خونه ی خودم 
 اومدم.

همه ی بغض ها و کینه ها رو پشت در گذاشتم و وارد شدم. دلم برای خونه و 
 زندگیم تنگ شده بود.

مهدیسا بچه ی آرومی بود و توی این چند روز، کنار خانجون تونسته بودم قلقش 
ه دست بیارم. از نبود رعنا متعجب بودم و انگاری به حضورش کنار امیر عادت رو ب

 کرده بودم.

چند ساعتی بیشتر انتظارم طول نکشید و رعنا با ساکی توی دست به خونه ی ما 
 اومد.

 بعد از گذاشتن وسایلش توی اتاق مهدیسا کنار خانجون نشست:

 خواب کنار نوه رو بچشم.خب، حاال نوبتی هم که باشه، نوبت منه مزه ی  -

 خانجون آروم لبش رو با زبون خیس کرد:
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رعنا، مهدیسا شبا شیر می خوره و کنار پری می خوابه، الحمدهلل که بچه ی آرومی  -
 هم هست. دستت درد نکنه، نمی خواد از خونه و زندگیت بزنی.

 رعنا لب ور چید:

 دلم خوش بود، نوه دار شدم که بیام و مراقبش باشم. -

 مگه می شد رعنا اینجور مظلوم شه و کسی حرفی بهش بزنه!

خوشی های زندگیم، همین قدر لحظه ای بودن. همین قدر وابسته به نبودن رعنا. 
رعنایی که حضورش توی زندگیم پررنگ شد و به همون اندازه متنفر بود و تا تنها 

مهربون ترین می شدیم با حرف هاش آزارم می داد و جلوی امیر و جمع، تبدیل به 
 آدم روی دنیا می شد. من از این دوگانگی رعنا، تا مرز جنون می رسیدم.

و بر خالف نظر خانجون، بعد از فارغ شدنم، خلق و خوم بهتر نشد. سنگینی هضم 
رفتارهای متناقض رعنا با من، باعث وخیم تر شدن حالم شد. به اصرار رویا، پیش 

 شرح حالم، یه مشت دارو بهم داد.دوست روانشناسش رفتم و بعد از دادن 

داروهایی خواب آور که وقت ناراحتی می خوردم، می خوابیدم و خواب های آشفته 
 می دیدم.

بعد از مدتی، دیگه به دیدن دوست رویا نرفتم. بعد از ترک قرص هام حالم به مرور 
 بدتر می شد.

*** 

ام رو باز نکردم. با باال و پایین شدن خوشخواب، از خواب بیدار شدم ولی چشم
دوست نداشتم سعید قیافه ی خواب آلودم رو ببینه. با شنیدن صدای شر شر آب، 
سریع از جام بلند شدم و آباژور رو خاموش کردم و سررسید رو که دیشب توی 

 خواب و بیداری از دستم افتاده بود رو برداشتم و سرجاش گذاشتم.

که نون سنگگ توی دستاش بود از   از سرویس که بیرون اومدم، بابا رضا در حالی
 بیرون اومد، نون رو گرفتم و به آشپزخونه بردم، بوی خوش چای توی دماغم پیچید.
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 و مامان در حال چیدن میز صبحانه بود.

سعید با حوله ی کوچک روی سرش، مشغول خشک کردن موهاش بود. با سالم 
 رد.صبح بخیر گفتن من، حوله رو از روی سرش برداشت و نگاهم ک

توی چشم هاش، ردی از بی تفاوتی نبود. روی صندلی کنارم نشست و لقمه ی 
 آماده رو از توی دستم گرفت و خورد.

نگاهم به جای خالی لقمه ی توی دستم ثابت موند و توی دلم قند آب می کردن. 
می تونستم همین حاال برم و توی دفتری، صفحه ها شعر عاشقانه از همین حرکت 

 ری گدای محبت سعید بودم!بنویسم. بدجو

از رویایی که فقط خودم و خودش توش بودیم، با صدای بابا رضا بیرون کشیده 
 شدم و تازه متوجه موقعیت شدم.

من زنی بودم با زندگی ویرون شده. شوهری که ازم فرار کرده و به زن دیگه ایی 
ور به تحملم، تمایل پیدا کرده بود. اگر هم االن طبق گفته ی خودش؛ کنارمه و مجب

 فقط و فقط به خاطر نقش بازی کردن برای خانواده هاست.

 برای اینکه از فهمیدن متارکه ی ما، قلب های حساس و مهربونشون ترک نخوره.

از گوشه ی چشم، نگاهی به سعید که مشغول خوش و بش کردن با خانواده اش 
 بود، انداختم.

بدون هیچ بهونه ایی، مقابل چشم  نفس هام کند شده بود و برای فرار از این جو،
 های متعجبشون بلند شدم و با قدم های سنگین خودم رو به اتاقم رسوندم.

سرم گیج می رفت و حالم خوب نبود. خودم رو روی تخت انداختم و فقط به این 
 فکر کردم که من، نمی تونم!

یچ نمی تونم راست راست بگردم و وانمود کنم همه چی خوبه، در صورتی که ه
 چیزی خوب نبود.

 بین دو راهی عقل و قلبم، گیر افتاده بودم و دست و پا می زدم.
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عقلم بهم نهیب می زدم محکم باشم، تا کارهای سعید رو تالفی کنم و دلم ناله می 
 زد که نمی تونم. نمی تونم منکر احساسات و عالیقم شم، حتی اگه ...

ود مامان مریم بودم، که بیاد ببینه چه با باال و پایین شدن دستگیره ی در، منتظر ور 
 اتفاقی افتاده. اما بر خالف تصورم، سعید وارد اتاق شد و در رو بست.

قلبم، هیجان زده شروع به تپش کرد. دستم رو روی سینه ام گذاشتم تا خودش رو 
 از جا نکنه.

نگرانی توی چشم های سعید رو نمی خواستم ببینم. نمی خواستم دوباره بشینم و 
برای خودم فلسفه بافی کنم که شاید ذره ایی حس به من داره و بعد با واقعیت 

 پس زده شدنم، رو به رو شم.

 همه ی فکرایی که در مورد پیشگویی رفتار سعید داشتم به زور از خودم دور کردم.

طولی نکشید تا علت نگرانی سعید رو فهمیدم، علت نگرانیش، ترس از برمال شدن 
 نقشه مون بود.

تو که عرضه ی یه نقش بازی کردن نداری، برای چی این نمایش مزخرف رو راه  -
 انداختی؟!

 انگشت اشاره اش به سمتم بود:

گفتم دیشب سردیت کرده و ناخوشی، تو هم همین حرف من رو بهشون میگی.   -
 االنم زود پاشو بیا تا چایی نباتی که مامان برات آماده کرده، بخوری.

حتی حال بدم رو نمی دید چه برسه به اینکه بخواد برام دل  چقدر بی رحم بود،
 بسوزونه. عقلم بهم نهیب زد پاشم و بیش از این خودم رو خوار و ذلیل نشون ندم.

توی دلم به حال اون زن غبطه خوردم. بدون اینکه به حرف هایی که زده بود فکر 
 کنم، آروم پرسیدم:

 اسمش چیه؟ -
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رش رو کج کرد. فکر نمی کرد انقدر احمق شده باشم با گنگی نگاهم کرد و کمی س
 که توی این شرایط بد، اسم اون زن بپرسم.

 برای همین خیلی واضح گفتم:

 اسم زن جدیدت! -

 ابرهای آسمون چشم هام، شروع به باریدن گرفت و سعید گفت:

 به جای این حرف ها، زودی پاشو که قسمت جدید نمایشت آمادست. -

 دم و بی تفاوت لب زد:با تعجب نگاهش کر 

مامان اینا میخوان برن دیدن زهرا. منم زنگ زدم به مهران و گفتن برای شام  -
 منتظرمون هستن.

 قبل از باز کردن در به سمتم برگشت و توی چشمام خیره شد:

 تو واقعا به جز ترنم، به کس دیگه ایی حرفی نزدی؟! -

مثل خودش سنگ شدم. جلوی آینه از جام بلند شدم، عقلم به زور به قلبم چربید، 
زیر چشمام رو که سیاه شده بود، پاک کردم و خیلی سرد، که سوال دیگه ایی نپرسه، 

 جواب دادم:

نهزهرا رو که از خواب بیدار شده بود، توی بغلم گرفتم و از اتاق بیرون رفتم. از  -
وی بغل راهرو نگاهی انداختم تا مسیر رفت رو مشخص کنم. راه رفتن با نوزاد ت

 برام سخت بود. خیلی شل و ول بود و از هر جا که می گرفتمش، انگار ُسر می خورد.

توی پذیرایی، بابا رضا کنار مهران و بابا رو مبل سه نفره نشسته بود. صدای آغون 
گفتن زهرا، باعث شد تا همه ی حواسم رو بهش بدم. پام به فرش زیر پام گیر کرد 

 م که یکی از بازو نگهم داشت.و در آستانه ی افتادن بودی

با ترس نگاهی به زهرا که در حال خندیدن بود انداختم و صدای سعید توی گوشم 
 پیچید:

 ، نزدیک بود بچه رو بندازی.حواست کجاست -
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 خیلی آروم زهرا رو بوسید و بعد از دستم گرفت و قبل رفتن به پذیرایی گفت:

 مامانت کارت داره تو آشپزخونس. -

 اتفاقی که قرار بود بیفته، نفس هام به حالت عادی برنگشته بود. هنوز از 

رفتم توی آشپزخونه و نگاهم به گلرخ افتاد که تنها شاهد ماجرا بود. لبخندی روی 
 صورتش نشوند:

 خدا رو شکر که انقدر سعید حواسش بهت هست. -

نتظر ترنم که مشغول تزیین دسرها بود، چنان سرش رو باال آورد که هر لحظه م
 شنیدن صدای شکستن مهره های گردنش بودم!

 گلرخ مقابل چشم های پر از سوال مامان و چشم های پر از بهت ترنم ادامه داد:

تا دید تبسم، پاش به فرش گیر کرده، سریع خودش رو بهش رسوند و از پشت  -
 گرفتش.

و فقط خنده ام گرفته بود، احتماال خنده ی عصبی. چون سعید حواسش به من نبود 
می خواسته پیغام مامان رو بهم برسونه. از پشت من رو توی بغل نگرفته بود، فقط 

 بازوم و برای اینکه بچه رو نندازم، گرفته بود.

 همین.

ولی این تعریف کردن های گلرخ، باعث شد تا شک و شبهه ای برای مامان مریم 
 که پشت صندلی ناهار خوری نشسته بود، نمونه.

 شید، نشون دهنده ی خاطر جمعش بود.نفس راحتی که ک

مامان خودم که انقدر درگیر بابا و ناراحتی هاش بود، که اصال شکی به سردی 
 روابطمون نداشت.

فقط ترنم بود که جنس نگاهش برام جای سوال بود. دلسوزی و ترحم و حرص و 
 عصبانیت، همه رو با هم داشت.



                 
 

 

 فاطمه نیساری| توقع دل  رمان

 

 

 

 

    www.1roman.ir   برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

269 

 

ر میز برای سعید غذا می قشنگ توی نقش خودم فرو رفته بودم، جوری که س
 کشیدم و از کنار بشقابش، ساالد می خوردم.

نگاهی به خودم و سعید انداختم، چقدر خوب می شد اگه همیشه همین طور کنار 
 هم می موندیم. با این فکرهای فانتزیم، با اشتیاق غذا رو می بلعیدم.

. خود خودش با زنگ خوردن گوشی سعید، نگاهم روی تصویر خندان زن، ثابت موند
بود، همون زن توی عکس. اسمش شایلین سیو شده بود. سعید از جاش بلند شد و 

 رفت توی تراس و مشغول صحبت کردن شد.

همه ی اشتهام کور شد و غذام رو نیمه کاره گذاشتم و به بهونه ی زهرا، خودم رو 
 توی اتاق حبس کردم.

دن بود، توی اتاق اومد. مامان مریم برای خداحافظی از گلرخ که مشغول شیر دا
 کنارم نشست تا گلرخ شیر داد و بعد تعویض پوشک زهرا

 از اتاق بیرون رفت.

مامان سر صحبت رو باز کرد. لبخند همیشگیش، این بار پهن تر روی صورتش 
 نشست:

تبسم جون، خودت اخالقم رو می دونی. اصال از دخالت کردن خوشم نمیاد. دوست  -
 خوریت شه.ندارم حرف هام باعث دل

متقابال لبخندی زدم و موهای کم پشت زهرا، که یکی در میون در اومده بود رو ناز 
 کردم:

اختیار دارین مامان. شما هر چی بگی من ناراحت نمی شم. مگه یه دختر از  -
 حرفهای مامانش ناراحت می شه؟

ران خدا روشکر که عروسم انقدر با فهم و کماالته. راستش من و بابا، کمی نگ -
 زندگیتون شدیم. وحید یه چیزایی می گفت.
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از لحظه ی ورودشون منتظر بودم تا این حرف ها رو بشنوم. برای همین جواب 
 هایی رو که از قبل آماده کره بودم رو طوطی وار تحویل دادم:

 می دونین مامان، یه بحث کوچیک بود. -

 ی حرف های وحید...بحث که عیبی نداره، به قول معروف دعوا نمک زندگیه، ول -

 میون حرفش پریدم:

آقا وحید اشتباه متوجه شده بودن، البته تقصیر خودم بود، سعید رو که می  -
 شناسین، اصال چیزی بروز نمی داد و منم برای پیگیری، رفتم پیش آقا وحید.

مامان با دقت مشغول گوش کردن به حرف هام بود تا بدون جا انداختن، کلمه به 
 ی بابا تعریف کنه. برای همین شمرده تر ادامه دادم:کلمه رو برا

 سعید توی کارش به مشکل خورده بود و خب منم کمی توقع توجه داشتم. همین. -

 مامان که انگار چیزی یادش افتاده باشه:

آره، آره. منم همین رو به بابا گفتم که احتماال یه بحث زن و شوهری ساده اس.  -
 ی با هم خوبین، مگه نه مامان؟حاال هم خدا رو شکر انگار

بغضم رو فرو خوردم و برای اینکه از چشمام چیزی نخونه، نگاهم رو به صورت زهرا 
 دوختم:

 بله، همه چی خوبه. -

توی ماشین، بابا به سعید گفت که اونا رو به خونه ی وحید برسونه و تا فردا صبح 
 زود برگردن خونشون و این یعنی پایان نمایش.

ید، وارد اتاق شدم. سکوت بدی توی خونه پیچیده بود. سکوتی که می پشت سر سع
 گفت وقتشه بریم توی واقعیت.

بعد از شستن صورتم به اتاق رفتم. سعید بدون اینکه لباساش رو عوض کنه، لبه ی 
 تخت نشسته بود.
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سعی کردم عادی باشم، بدون حرف مشغول آویزون کردن مانتو و شالم توی کمد 
 شدم.

برداشتم و مشغول شونه کردن موهام شدم. سعید موبایل توی دستش رو برس رو 
 کنارش گذاشت:

 هیچ لزومی نمی بینم تا بخوام کارام رو برات توضیح بدم. -

 برگشتم و توی چشماش خیره شدم و منتظر ادامه ی حرفش شدم:

نیفتی  من می رم فرودگاه تا با اولین پرواز، برم دبی. االنم می گم تا دوباره دوره -
 همه رو خبر کنی.

 حتما داشت شوخی می کرد، وگرنه سعید انقدر وقیح نبود!

 اون حق نداشت، من می تونستم ازش شکایت کنم.

 اما جرات اینکه این حرف ها رو به زبون بیارم، نداشتم.

 دل دیوونه ی من، مغزم رو از کار انداخته بود.

 ی تهدید یا التماس کردن.نه قطره ی اشکی برای ریختن داشتم، نه نایی برا

 سعید بلند شد:

 من به حرفات گوش کردم، حاال نوبت تو. -

سلول به سلول خاکستریم مشغول فعالیت بود تا چیزی رو بگم که بدون اینکه سعید 
 بیفته روی دنده ی لج، حرفام رو قبول کنه.

 سعید؟ -

ی کردم لرزش با اخم نگاهم کرد، حتما منتظر بود به پاش بیفتم. برای همین سع
 صدام رو کم کنم.

 برای آخر هفته، می تونی تهران باشی؟ -

 از اینکه التماس نکرده بودم، متعجب بود. یکی از ابروهاش رو باال داد:
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 چرا؟ -

 تولد دوقلوهاست. -

 باشه. -

 لبخند یه وری زد:

 ما باهم یه قول و قراری داریم باشه میام. -

 صداش رو باالتر برد:

 ینم تا کی می تونی نقش بازی کنی و من رو از کار و زندگیم بنداری؟میام تا بب -

صورتش از فرط عصباتیت قرمز شد و برس رو از توی دستم کشید و پرت کرد توی 
 آیینه:

 لعنتی چرا طالق نمی گیری؟ -

 کالفه دستی توی موهاش کشید و از خونه رفت.

م نگاهی انداختم. توی رفتم جلوی آیینه ی ترک خورده. به تصویر شکسته ی خود
 چشمام، دوست داشتن سعید برق می زد.

 زیر لب گفتم: برو هر جای دنیا که بری، دل منم باهات میاد.

من همین بودم، تبسمی که دیوونه ی شوهرش بود و نمی خواست یعنی نمی 
 تونست که اذیتش کنه و تالفی کاراش رو در بیاره.

 سعید رفت و من موندم و تنهایی.

ت دراز کشیدم و دستم رو جای خالی سعید گذاشتم. بیشتر از همیشه روی تخ
دلتنگش شدم، جای خالیش بد جوری توی چشم بود. غلتی زدم و دمر خوابیدم و 
سرم رو تو متکای سعید فرو کردم، عمیق متکا رو بوییدم، هنوز بوی عطر سعید روش 

م برداشتم و توی بغلم بود. دیشب عشقم اینجا خوابش برده بود. متکا رو از زیر سر 
 گرفتمش و گریه کردم تا خوابم برد.



                 
 

 

 فاطمه نیساری| توقع دل  رمان

 

 

 

 

    www.1roman.ir   برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

273 

 

صبح در حالی که هنوز متکای سعید رو سخت توی بغلم گرفته بودم، از خواب بیدار 
شدم. برام عجیب بود که چطور خوابم برده بود و حضور متکا اذیتم نکرده بود. 

 غل.چون من عادت داشتم که خیلی راحت بخوابم، نه اینجور متکا به ب

من در حال تغییر بودم و بدنم بهم می گفت که چقدر به عطر سعید وابسته است، 
انقدر وابسته که قانون آزاد خوابیدنم رو زیر سوال برده بود و من بدون هیچ تکونی، 

 همون جور تا صبح خوابیده بودم.

 آروم متکا رو سرجاش گذاشتم و از جام بلند شدم.

 از طرفی حوصله ی غرولندهای ترنم رو نداشتم. اصال دوست نداشتم تنها باشم و

دلم یه مرهم می خواست، یه هم درد. یکی که حس من رو بفهمه و سرزنشم نکنه. 
 بتونه قشنگ درکم کنه و اسم ناهید توی ذهنم جرقه خورد.

ساعت رو نگاه کردم و باورم نمی شد که انقدر سحرخیز شدم. برای اتالف وقتم، به 
شغول خوردن صبحانه. بازهم زود بود برای زنگ زدن به ناهید. آشپزخونه رفتم و م

دستی به سر رو روی خونه کشیدم. چقدر لحظات و ساعات به سختی و کندی می 
 گذشتن. آدم که تنها باشه، حتی ثانیه ها هم براش ناز می کنن.

باالخره به ناهید زنگ زدم و ازش خواستم تا امروز به خونمون بیاد، اولش تعارف 
ی کرد، چون می دونست سعید ظهرها برای ناهار میاد . وقتی بهش گفتم سعید م

 نیست، قبول کرد تا برای ناهار پیش هم باشیم.

گوشی خونه زنگ زد و ضربان قلبم شدت گرفت. نمی دونستم چطور باید به این 
 دل حالی کنم که سعید به این زودی باهام تماس نمی گیره.

 ینه ام گذاشتم و تماس رو که از ترنم بود، وصل کردم.آروم دستم رو، روی قفسه س

مقابل دریای سوال های پی در پی ترنم، فقط تونستم بگم که حالم خوبه و فردا یا 
 پس فردا برای خرید تولد بچه هاش، همراهیش می کنم.

با صدای زنگ، از ترنم خدا حافظی کردم و در رو باز کردم، از توی آینه ی قدی دم 
ی های چروکم رو دیدم و تازه یادم افتاد که لباس مرتبی نپوشیدم. سریع در، لباسا
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به اتاق دویدم و اولین تونیکی که از توی کمد برداشتم رو تن زدم. سریع پشت 
 چشم هام رو مداد کشیدم و رژلبی روی لبام. حاال کمی بهتر به نظر می رسیدم.

فاصله دادم و بهش نگاه ناهید رو توی بغلم گرفتمش و بوسیدمش. کمی از خودم 
کردم. کمی تپل و زیباتر از قبل شده بود. توی چشماش برق شادی بود و خوشبختی 

 و اثری از ناهید غمگین ماههای قبل نبود.

به ریشه ی موهای مشکیش نگاهی انداختم، ساقه ی تنباکویی موهاش کمی توی 
 ذوق می زد ولی با این حال چیزی از جذابیتش کم نکرده بود.

روم دستش رو کشیدم و به پذیرایی اومدیم. روسری ساتن آبی رنگش رو کامل از آ 
سرش در آورد و شروع به باز کردن دکمه های مانتوش کرد، صداش رو ظریف کرد 

 و گفت:

 خاله جون، بی زحمت یه لیوان شربت خنک بیار، مامانیم بدجور گرمش شده. -

یدن منظورش دستام رو جلوی دهنم آروم چشمام رو باز و بسته کردم و بعد از فهم
گرفتم و جیغ کوچکی زدم. سریع توی بغلم گرفتمش و بعد از بوسه بارون کردنش 

 بهش تبریک گفتم.

خیلی ذوق کرده بودم شاید به همون اندازه که از شنیدن بارداری ترنم خوشحال 
 شده بودم.

 سریع به آشپزخونه پا تند کردم و سعی کردم صدام رو ظریف کنم:

 خاله قربونت بره، چه شربتی میل داری؟ -

 آبلیمو -

قربون صدقه اش رفتم و مشغول درست کردن شربت شدم، لیوان های شربت رو 
 کنار ظرف شیرینی توی سینی گذاشتم و از آشپزخونه بیرون رفتم.
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کنار ناهید نشستم و این بار با دقت بیشتری براندازش کردم. از تصور اینکه ناهید 
مهربونی بشه، ته دلم براش ضعف کردم. لبخند شیرینی از شنیدن این  قراره مامان

 خبر روی صورتم نشسته بود.

چشم ناهید از دیدن شیرینی ها برق زد و تند و تند شروع به خوردنشون کرد و تازه 
 علت تپل شدنش رو توی این مدت کم بارداریش فهمیدم.

ذوق کردنمون از حال  ویارش به چیزهای شیرین و چاق کننده. میون خنده و
خانواده اش پرسیدم و چقدر بامزه با دهن پرش، جواب می داد. امروز بعد از مدت 

 ها، از ته دل خندیدم و برای زمان کوتاهی غم های دلم رو فراموش کردم.

 ولی هر چقدر من چاق شدم، تو الغر شدی. -

 از این حرف ناهید، لبخندم خشک شد و ذهنم از فراموشی در اومد.

من توی این مدت به جز غم و غصه چیزی برای خوردن نداشتم! ناهید آخرین جرعه 
از شربت من رو هم خورد و لیوان خالی رو توی سینی گذاشت. از روی میز، دستمال 
کاغذی رو برداشت و دور لب هاش رو تمیز کرد و چشم های خوشگلش رو به من 

انداخت و صداش کمی نگران  دوخت. از تغییر حالتم، گره ی کوچکی به ابروهاش
 شد:

 چی شد تبسم، خوبی؟ -

منتظر همین سوال بودم تا براش از خوب نبودن حالم بگم. زدم زیر گریه و بدون 
 توجه به اینکه نباید زن باردار و ناراحت کرد، سفره ی دلم رو براش باز کردم.

یا چرخ زد گریه می کردم و ناهید، آروم اشک می ریخت. چقدر دنیا کوچک بود. دن
و چرخید تا این بار ناهید، مشغول آروم کردن من باشه. چقدر از سعید مطمئن 
بودم و اونم مثل اهورا، دلش برای یه زن دیگه لرزید. اشک می ریختم و گذشته 

اهورا فهمید و عصبی  نامردیجلوی چشمم زنده شده بود. صحنه ایی که سعید از 
زده بود و قرار گذاشت تا سعید، بدتر از  شد. شاید اون موقع، روزگار بهش پوزخند

 اهورا خودش رو رسوا کنه، تا دیگه کسی رو قضاوت نکنیم.
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ناهید لیوان آبی به دستم داد و مشغول پاک کردن اشک هام شد. میون هق هقم 
 فقط به ناهید گفتم:

 تو رو خدا، بگو چی جوری با این قضیه کنار اومدی؟ -

 ه حرف زدن:ناهید تلخندی زد و شروع کرد ب

قربونت برم، تو که از اول تو جریان کارامون بودی. اهورا که اظهار پشیمونی کرد  -
 و منم مثال بخشیدمش، ولی همش تو ذهنم خودخوری می کردم.

وقتی دیر می اومد بهش شک می کردم. اگه گاهی بداخالق می شد شک می کردم. 
م که نکنه مربوط به اون غذانمی خورد، ناراحت یا حتی شاد بود من شک می کرد

 خانم و رابطشون باشه. به خدا داشتم دیوونه می شدم.

 نفسی گرفت و شیرینی رو گوشه ی لپش گذاشت و ادامه داد:

از طرفی هم وقتی تالشش رو برای جلب رضایتم می دیدم، عذاب وجدان می  -
اینکه یه گرفتم، از اینکه چرا بهش اعتماد نمی کنم تا دوباره بهم فرصت بدیم تا 

 روز...

قبل از اینکه ناهید جمله اش رو تموم کنه، گوشیش زنگ خورد و با دیدن اسم اهورا، 
 چهره اش از هم شکفت.

 بعد از مکالمه ی عاشقونه اش، نگاهم کرد:

 کجا بودیم؟  -

توی مدت زمان حرف زدنش با اهورا، به قیافه ی شادش نگاهی انداختم و از خودم 
تم خاطرات بدش رو به یادش بیارم، برای همین ترجیح شاکی بودم که می خواس

دادم و در رابطه با اون موضوع چیزی نگم، بحث رو به ناهار کشوندم و ترجیح 
 دادم تا خودش بگه چی میل داره.

 چشماش برقی زد و در حال قورت دادن آب دهنش گفت تا براش لوبیا پلو بپزم.
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توی ظرف گذاشتم و پشت میز آشپزخونه، لوبیاپلو رو که دم کردم، گوجه و خیار رو 
 مشغول درست کردن ساالد شیرازی شدم.

خودم رو البالی خیارهای ریزشده گم کردم، دلم نمی خواست ناهید با این وضعش، 
 حرص من رو هم بخوره. همه ی حواسم رو به یه اندازه شدن قطعات خیار دادم.

 ناهید چاقو رو از دستم گرفت:

 قدر ریز خوردشون کنی.بسه، نمی خواد ان -

مثل آدم هایی که تازه از خواب بیدار شدن و هیچ درکی از اطرافشون ندارن، همون 
 قدر گنگ نگاهش کردم.

ظرف ساالد رو از جلوی دستم کنار کشید و دستمال رو به دستم داد. مشغول پاک 
 کردن دستام بودم که شروع کرد:

 اهورا، یهو تو خودت فرو رفتی؟تبسم، باهام حرف بزن. چی شد بعد از تماس  -

 ناهار و ساالدتم که درست کردی، به چه بهونه ایی سکوت کردی؟

دوست باهوشم، قشنگ زده بود وسط خال. نمی تونستم مقابلش حرفی نزنم، همه 
ی راههایی که من در حال رفتن بودم، ناهید چند ماه پیش رفته و به مقصد هم 

 رسیده بود.

 م:بدون هیچ مقدمه ای گفت

ناهید جان، من خیلی خوشحالم که تو رو مثل گذشته، شاد و سرحال می بینم.  -
 چی شد که تونستی با این قضیه کنار بیای؟

 لباش کش اومد و آروم شروع کرد به تعریف کردن:

خوب خودت شاهد همه ی خودخوریهام بودی، اینکه چقدر حالم بد بود و مجبور  -
 به وانمود کردن بودم.

 و سرم رو تکون دادم: آهی کشیدم
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 آره، خیلی سخته، که بخاطر دل بقیه، نقاب بی تفاوتی روی صورتت بزنی. -

خیلی روزهای بد و سختی رو پشت سر گذاشتم، سایه ی شک بدجوری روی  -
زندگیم افتاده بود، بهش بی اعتماد بودم تا اینکه یه روز خیلی اتفاقی، توی یکی از 

اسی مشغول صحبت کردن بود، اومدم شبکه رو عوض برنامه های تلویزیون، روانشن
کنم، که طنین صدای قشنگش، خیلی برام خوشایند اومد. من جذب بیان شیواش 

 شدم و تا به خودم اومدم دیدم محو صحبت های ارزشمندش شدم.

می دونی تبسم، دید من نسبت به روانشناسا منفی بود، ولی اون روز اتفاقی که 
 ی خوب و کارآمد بود.پای حرفاش نشستم، خیل

بعد از تموم شدن برنامه اش، سریع از اینترنت، آدرس مطبش رو پیدا کردم و تو 
 اولین فرصت، حضوری به دیدنش رفتم.

به دیدن اون روانشناس رفتم، به حرف هام گوش داد، اصال تبسم، اینکه برای یکی 
، حتی مهم تر از بشینی و حرف بزنی و نترسی از اینکه یه وقت آبروت پیش اون بره

اون نخواد قضاوتت کنه و کامال بی طرف باشه و بعدشم با توجه به شغلش، بهت 
 راهکار بده عالیه.

تبسم من نمی دونم چطور تا این سن، نمی دونستم که روان ما هم مثل جسممون 
 احتیاج به مراقبت داره.

نمی دونم  منی که با یه سرماخوردگی ساده، سریع خودم رو به پزشک می رسوندم
 چرا حاضر به رفتن پیش روانشناس و بهبودی زودترم نبودم.

حرف هایی که می زد، بیش تر مثل یه شعار بود، مگه می شد انقدر راحت با مشکالت 
 کنار اومد؟ پس چرا عمه انقدر عذاب می کشه؟

بی اختیار، پوزخندی روی لبم اومد. ناهید خیلی خجسته شده بود یا من خیلی بی 
 به روانشناسا. اعتماد

 پوزخندم از چشم ناهید دور نموند و ازم پرسید:

 باورت نمی شه؟ -
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 دنبال پاسخی برای سوالش بودم، می ترسیدم چیزی بگم و ناهید رو ناراحت کنم.

حتما ناهید هم مثل من عاشق بود و مجبور بود به پذیرفتن این قضیه. کاش بهم 
 می گفت چطور انقدر شاده؟

 خم نشد و ادامه داد:ناهید منتظر پاس

برای خودمم باورش سخت بود. جلسه ی اولی که پیش مشاور رفتم و گفت اگه  -
بخوام می تونم خیلی راحت، این بحران رو پشت سر بذارم. توی دلم به خوش 
خیالیش خندیدم. حرف اکثر مردم که می گن روانشناسا خودشون، دیوونه ان توی 

 سرم بود.

در قاطع و قشنگ صحبت می کرد که تا به خودم اومدم تبسم، اون روانشناس انق
 دیدم جلوی میز منشیش، برای جلسه ی بعد دارم وقت می گیرم.

نمی دونم چی جوری، اما بهش اعتماد کردم. منی که در مرز دیوونه شدن بودم، با 
مشاوره های خوب اون خانم مهربون و در کنارش، به تجویز روانپزشک و مصرف 

خودم و احساساتم مسلط شم و از بودن دوباره ی شوهرم، لذت  قرص تونستم به
 ببرم.

 بدجوری توی فکر فرو رفته بودم، آهسته لب زدم:

 آخه چی جوری؟ -

ناهید خیلی مسلط ادامه داد و من تازه متوجه ی اعتماد به نفس خوبش شدم. 
لم، خیلی کم پیش می اومد ناهید چند جمله پشت سر هم بگه، اما حاال مثل یه مع

 در حال آگاه کردنم بود.

به دیدن اون روانشناس رفتم، به حرف هام گوش داد، اصال تبسم، اینکه برای یکی 
بشینی و حرف بزنی و نترسی از اینکه یه وقت آبروت پیش اون بره، حتی مهم تر از 
اون نخواد قضاوتت کنه و کامال بی طرف باشه و بعدشم با توجه به شغلش، بهت 

 الیه.راهکار بده ع
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تبسم من نمی دونم چطور تا این سن، نمی دونستم که روان ما هم مثل جسممون 
 احتیاج به مراقبت داره.

منی که با یه سرماخوردگی ساده، سریع خودم رو به پزشک می رسوندم نمی دونم 
 چرا حاضر به رفتن پیش روانشناس و بهبودی زودترم نبودم.

ار بود، مگه می شد انقدر راحت با مشکالت حرف هایی که می زد، بیش تر مثل یه شع
 کنار اومد؟ پس چرا عمه انقدر عذاب می کشه؟

بی اختیار، پوزخندی روی لبم اومد. ناهید خیلی خجسته شده بود یا من خیلی بی 
 اعتماد به روانشناسا.

 پوزخندم از چشم ناهید دور نموند و ازم پرسید:

 باورت نمی شه؟ -

 بودم، می ترسیدم چیزی بگم و ناهید رو ناراحت کنم.دنبال پاسخی برای سوالش 

حتما ناهید هم مثل من عاشق بود و مجبور بود به پذیرفتن این قضیه. کاش بهم 
 می گفت چطور انقدر شاده؟

 ناهید منتظر پاسخم نشد و ادامه داد:

برای خودمم باورش سخت بود. جلسه ی اولی که پیش مشاور رفتم و گفت اگه  -
ونم خیلی راحت، این بحران رو پشت سر بذارم. توی دلم به خوش بخوام می ت

خیالیش خندیدم. حرف اکثر مردم که می گن روانشناسا خودشون، دیوونه ان توی 
 سرم بود.

تبسم، اون روانشناس انقدر قاطع و قشنگ صحبت می کرد که تا به خودم اومدم 
 رم.دیدم جلوی میز منشیش، برای جلسه ی بعد دارم وقت می گی

نمی دونم چی جوری، اما بهش اعتماد کردم. منی که در مرز دیوونه شدن بودم، با 
مشاوره های خوب اون خانم مهربون و در کنارش، به تجویز روانپزشک و مصرف 
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قرص تونستم به خودم و احساساتم مسلط شم و از بودن دوباره ی شوهرم، لذت 
 ببرم.

 ب زدم:بدجوری توی فکر فرو رفته بودم، آهسته ل

 آخه چی جوری؟ -

ناهید خیلی مسلط ادامه داد و من تازه متوجه ی اعتماد به نفس خوبش شدم. 
خیلی کم پیش می اومد ناهید چند جمله پشت سر هم بگه، اما حاال مثل یه معلم، 

 در حال آگاه کردنم بود.

همسرشون رو  نامردیوقتی اون روانشناس بهم گفت منم مثل همه ی کسایی که 
ن، دچار سوگ شدم. می دونی تبسم، اون بهم گفت اگه خدا نکرده اهورا فوت فهمید

 بود برام. نامردیشده بود، شوکش کمتر از این 

شاید اونجا بود که فهمیدم عمق درد من رو حس می کنه. احساسات متناقضی رو 
که دچارش شده بودم، طبق گفته ی اون روانشناس کامال طبیعی بودن و باید طی 

با راهنمایی های روانشناس و کمک اهورا که تو بعضی جلسات همراهیم می شدن. 
می کرد، از پس این بحران بر اومدم. و با اهورا تصمیم گرفتیم تا زندگیمون رو 

 مجدد بسازیم.

 نمی گم آسون بود، اتفاقا سخت بود ولی این رو یادت نره که غیر ممکن نیست.

اشقونه. بغضی به دلم چنگ انداخت. حرفاش قشنگ بود، خیلی رویایی و زیبا و ع
 اهورا عاشق ناهید بود و پشیمون از اون کارش.

حرف هام رو میون هق هق به ناهید که از این تغییر حالت ناگهانیم، متعجب بود 
 می گفتم:

 اما... سعید... سعید... -

 با نگرانی پرسید:

 سعید چی؟ -
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 یر قابل حله!سعید از این کارش که پشیمون نیست. پس مشکل من غ -

ناهید از جاش بلند شد و زیر گاز رو خاموش کرد، بوی سوختگی توی آشپزخونه 
پیچیده بود و لب و لوچه ی ناهید آویزون شده بود، با نا امیدی در قابلمه رو 
برداشت و بعد کمی از روی لوبیا پلویی که زیرش جزغاله شده بود، توی بشقاب 

 ریخت و یه قاشق ازش خورد:

 وه بدجوری سوخته. حیف. چقدر دلم می خواست.اوه ا -

 و قاشق دوم رو توی دهنش گذاشت و شروع کرد به حرف زدن:

تبسم، به اندازه ی مشکالتی که توی زندگی وجود داره، راهکار و مهارت هم برای  -
رفعشون هست. کافیه فقط به جای اینکه با کسانی که هیچ تخصصی توی این 

 ناس خوب و کاربلد مراجعه کنی.امور ندارن، به یه روانش

 خندیدم و گفتم خداییش بابت این تبلیغاتت، حقت بود ازشون پورسانت بگیری.

از مطبخی که کارتش رو ترنم بهم داده بود، لوبیا پلو سفارش دادم و مشغول میوه 
 خوردن شدیم.

به ظاهر به حرف های ناهید از سفر و جاهایی که رفته بودن، گوش می کردم ولی 
 مه ی هوش و حواسم به فردا بود و وقتی که از روانشناس گرفته بودم.ه

 اینکه خودم کامال نا امید بودم و ناهید اصرار کرد این راه رو هم امتحان کنم.

حتما روانشناس فردا صحبت هام رو بشنوه، بهم بخنده و بگه تا حاال مراجعی 
ری که همه اش در حال نداشته که بخواد خودش رو به کسی تحمیل کنه. این افکا

 خوندن آیه ی یأس بودن رو ازم خودم دور کردم و به قلب عاشقم گوش سپردم.

دستم رو که به سمت گوشیم دراز می شد تا پیامی از سر دلتنگی برای سعید بفرستم 
رو، عقب کشیدم. دوست نداشتم بی گدار به آب بزنم. برای فردا ساعت چهار وقت 

 گ زدم و گفتم ساعت شش بیاد مطب دنبالم.گرفته بودم و به ترنم زن
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آدرس رو به راننده ی آژانس دادم و مشغول چک کردن پیام هام شدم. توی لیست 
 مخاطبینم رفتم و شماره ی جدید سعید، آنالین بود.

صدای ضربان قلبم به قدری بلند شده بود که نگاهم رو به راننده دوختم تا ببینم او 
 هم صدای قلبم رو شنیده؟

ما راننده، خیره به جلوش، مشغول رانندگیش بود. نفس حبس شده ام رو خیلی ا
 آروم، رها کردم و چشم دوختم به عکس سعید.

 پروفایلش رو باز کردم و با انگشتم مشغول نوازش صورتش بودم.

کاری که هیچ وقت انجامش نداده بودم و حتما شایلین، با این کار براش دلبری ها 
 می کرد.

و به حالت چندش توی هم می کشم و حسابی از این تصورم، غمگین می ابروهام ر 
 شم.

 الهی دستت بشکنه شایلین خیر ندیده. اصال تو از کجا آوار شدی روی زندگیم.

دلم می خواست به سعید پیام بدم و بگم چقدر بی تابشم، اما می ترسیدم. می 
 و عوض کنه.ترسیدم از اینکه ناراحتش کنم و دوباره از دست من، خطش ر 

با صدای "رسیدیم" راننده، گوشیم رو توی کیفم می اندازم و بعد از پرداخت مبلغ 
 کرایه، آروم پیاده می شم.

مسیر کوتاهی رو پیاده روی می کنم تا به برج مورد نظرم می رسم. از نگهبان جلوی 
 در، طبقه ی مورد نظرم رو می پرسم و دکمه ی آسانسور رو فشار می دم.

م که سیاه شده رو پاک می کنم و بعد از مرتب کردن روسریم، زنگ واحد زیر چشم
 رو می زنم و در بعد از پخش صدای خوش آمد، باز می شه.

وارد می شم و همون اول، نگاهم به رو به روم و میز منشی می افته. سمت چپم، 
چند نفری روی مبل ها نشسته اند. زیر چشمی نگاهشون می کنم، نمی دونم چرا 

نتظار داشتم با یه مشت دیوونه ی زنجیری رو به رو شم، در صورتی که این ها از ا
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هر آدم عادی دیگری، عادی ترن. سنگینی نگاه یکی دو نفرشون رو احساس می کنم، 
 بدون اینکه سرم رو باال بیارم، سمت منشی می رم:

 سالم برای امروز وقت داشتم. -

با دستش موهای شرابی رنگش رو به دختر جوان، روسریش رو جلوتر می کشه و 
 زیر روسری می فرسته و با لبخند قشنگ و صدای آرومش می گه:

 سالم عزیزم، برای خانم دکتر یا آقای دکتر؟ -

 پرسشی نگاهش می کنم، که توضیح بیشتری می ده:

گلم، خانم دکتر احمدی، دکتری روانشناسی بالینی. آقای دکتر محمدی، روانپزشک   -
 هستن.

 نم دکتر احمدی.خا -

 لبخندی می زنه و توی مانتیور رو به روش، اسمم رو چک می کنه:

 بله عزیزم، مراجع که بیرون اومدن، نوبت شماست. -

 تشکری می کنم و آروم روی مبل تکی که نزدیک میز منشی هست، می شینم.

در یکی از اتاق ها باز می شه و خانم مسنی ازش خارج می شه. منشی به مردی که 
 روی مبل های رو به روی من نشسته، اشاره می کنه و مرد به سمت اتاق می ره.

نگاهی به ساعت می اندازم و راس ساعت چهار، در دیگه ای که کنار اتاق اولیست، 
 باز می شه و دختری جوان ازش خارج می شه.

 با صدای منشی، از جام بلند می شم و با ترس و لرز به سمت اتاق راه می افتم.

گاری که به مسلخ می رفتم، پاهام همراهیم نمی کردن و به زمین چسبیده بودن. ان
 با هزار زور و زحمت خودم رو به اتاق رسوندم و آروم در زدم.

با صدای دلنشینی که به داخل دعوتم می کرد، کمی از استرسم کم شد. به قول 
 ناهید، طنین صداش فوق العاده بود.
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م سالم کردم. زن رو به روم، بسیار زیبا و مهربان بود، آب دهنم رو قورت دادم و آرو
با خوشرویی و حوصله جوابم رو داد. همین جور که به چشم های سبز خوشرنگش 
خیره بودم، روی مبل رو به روش نشستم. از پشت میزش بیرون اومد و درست 
 کنارم روی مبل نشست. بوی عطر شیرینش، توی دماغم پیچید و کمی حالم رو بهتر 

 کرد.

توی مدت کمی تونست، اعتماد من رو به خودش جلب کنه و کمی از سن و سال و 
شغل و شرایطم بپرسه وقتی که ازم دلیل اومدنم رو خواست، نگاهم رو به زمین 

 دوختم:

 شوهرم من رو نمی خواد. یعنی از من بدش میاد. -

باید ببینی چه ببین خانوم گل، اینجور الکی نمی شه که کسی از کسی بدش بیاد.  -
 رفتاری داشتی، آیا بهش سخت گرفتی؟ گیر می دادی؟ نیش و کنایه می زدی...

 میون حرفش پریدم و بی مقدمه گفتم:

من برای زندگیم کم گذاشتم، خیلی سرد بودم. اما...اما من دوسش دارم و نمی  -
 تونم انقدر راحت بی خیالش شم.

 ق گفت:لبخند قشنگی روی صورت زیباش نشوند و با ذو

 آفرین بر شما، همین که ایراد های خودت رو قبول داری، یه قدم جلو هستیم. -

 از کنارم بلند شد و دوباره پشت میزش نشست و خودکار رو توی دستش چرخوند:

ببین عزیزم، توی ازدواج و مخصوصا پنج سال اول زندگی، بحران همیشه هست.  -
 د یاد بگیرین. اما قبلش...یه سری مهارت ها رو هم تو و هم همسرت بای

 عینکش رو به صورتش زد و مشغول نوشتن شد، سرش رو باال آورد و گفت:

 همسرت هم باید توی این جلسات شرکت کنه. -
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آهی کشیدم و ماجرای طالقمون و رفتن به پیش عشق تازه اش رو براش گفتم. 
خوشبختی سعید انتظار داشتم هر لحظه آب پاکی رو، روی دستام بریزه و بگه مانع 

 نشم. اون که انتخابش رو کرده.

 نگاه مایوسم رو دید و گفت:

 چی شده؟ نکنه به این زودی قراره، جا رو برای رقیبت خالی کنی؟ -

با ناباوری بهش نگاه کردم، زبونم قادر به گفتن جمالت نبود. این یعنی که این خانم 
 هم فکر می کنه، جای امیدی هست؟

 آروم لب زدم:

 ... یعنی... به نظر شما، این زندگی تموم شده نیست؟یعنی -

 مگه نمی گی، شوهرت آدم خوبیه و تو هم دوسش داری؟ -

 تند و تند سرم رو به نشونه ی تایید تکون دادم.

 خب، این یعنی سود موندنت توی این زندگی بیش تر از زیانشه. -

 سعید بود.خانم روانشناس، خبر نداشت همه ی برد من توی زندگی، داشتن 

 منتظر نگاهش کردم و فکر شایلین، اعصابم رو مغشوش کرد و با ناراحتی لب زدم:

 اما... اما...اون زنه، اون چی؟ -

 عینک رو از روی صورتش برداشت:

اول یه سوال رو از خودمون بپرسیم و خودمون هم جواب بدیم: چرا یه زن دیگه  -
هزار تا مانع سر راه داره می  که هیچ دسترسی به همسرمون نداره وبرای وصال

تونه توجه همسرمون رو جلب کنه؟ ولی ما که تو بغلش هستیم، تو شناسنامه اش 
هستیم، تو خونه اش هستیم کدبانویش هستیم، همسر قانونی و شرعی اش هستیم 
هر وقت اراده کنیم به راحتی می تونیم بهش دسترسی داشته باشیم. نمی تونیم 

کنیم؟ نمی تونیم خوشحالش کنیم. نمی تونیم آرومش   توجه همسرمون رو جلب
 کنیم. نمی تونیم به هیجان بیاریمش؟
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 ولی یه زن زشت و بی ریخت می تونه با یه نگاه دلش رو بلرزونه؟

کارن. بعدش هم تقصیر نامردیشاید همه ما جواب بدیم: ذات مردها اینه فلز خراب و 
ایمون ندارن. بهشت و جهنم نمی  این زن های رنگارنگ از خدا بی خبره که دین و

شناسن.. اصال این شوهر قدر من رو نمی دونه لیاقتش همین زن های هر جاییه 
...همه چی میگیم و همه کار می کنیم ولی حتی یک ذره به این فکر نمی کنیم که 

 شاید ما کم گذاشتیم؟

 سرم رو به نشونه ی تایید تکون می دادم.

ردها، رو گردن زن ها بندازیم در هر رابطه ای سهم م نامردیمنظور این نیست که  -
هر نفر مشخصه و ما هم قاضی نیستیم فقط خواستم به این واقعیت اشاره ای بکنم 

 تا بتونیم سیاست دیگه ای برای پابند کردن مردها پیدا کنیم.

 بله، بفرمایین، گوش می دم. -

ها رو به خودش مشغول ببین عزیز دلم، مساله ای که این روزها فکر همه خانم  -
میذارید و روان شناسان اسمش رو سردی روابط  نامردیکرده، شماها اسمش رو 

 میذارن.

 با دقت مشغول گوش کردن به حرفاش بودم.

خیلی از ما می بینیم که شوهرمون مثل سابق عشق نمی ورزه و دیگه خبری از  -
و کم کم می بینیم  اون هیجان نیست دیگه اشتیاق رو تو چشمهای شوهر نمی بینیم

که شوهره شبها دیر به خونه میاد، دائم سرش تو موبایلشه، تو تلگرام با این و اون 
چت می کنه و ما فکر می کنیم همسرمون به اینترنت معتاد شده ...ولی کم کم می 

 بینیم ای دل غافل پای یک دختر یا یک زن دیگه در میونه!

به صحبت های خانم روانشناس بودم. آب دهنم رو قورت دادم و محو گوش کردن 
 لبخندی ضمیمیه ی حرفاش کرد و ادامه داد:
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خب این مرحله خیلی حساسه که می تونه زندگی رو به باد فنا بده یا می تونه  -
تلنگری باشه برای رفع کمبودها و به خود اومدنها که باعث بشه عشق از نو بازسازی 

 یا نو سازی بشه.

ن کار سعید تلنگری بود برای من تا کمبودهام رو متوجه واقعا راست می گفت، ای
 بشم و سعی در بازسازی زندگیم داشته باشم.

همین حرف ها رو به زبون آوردم، دستاش رو توی هم گره زد و نگاهش رو بهم 
 دوخت:

آفرین، خیلی خوبه که به فکر ساختن دوباره هستی، حاال راهکار ها و مهارت هایی  -
 بگیری. هست که باید یاد

سعی کردم روی حرفاش خوب تمرکز کنم، که از کشوی میزش، کارتی در آورد و 
 سمتم گرفت. از جام بلند شدم و به سمتش رفتم:

این کارت یکی از بهترین متخصص های زنانه، حتما حتما، در اولین فرصت برو  -
ت، قابل پیشش و یه چکاب شو. در کنار اون، با روان درمانی، مشکل ترس از رابطه ا

 حله.

هجوم خون به گونه هام، در اثر خجالت بود. سرم رو پایین انداختم و با دندون، 
 به جون لبم افتادم. زیر چشمی نگاهی بهم انداخت:

خوب، االن یه سری تمرین بهت می دم، تا از اضطراب و افسردگیت کم شه. سری  -
 بعد با شوهرت بیا.

 با تته پته، لب زدم:

 که به حرف من گوش نمی ده.آخه، آخه اون   -

 صندلیش رو عقب کشید و بلند شد، پشت پنجره رفت و کمی پرده رو کنار زد:

می تونی بهش بگی، این جلسات، جزو جلسه های مشاوره ای که دادگاه براتون  -
 در نظر می گیره، هست.
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 برگشت سمتم و یکی از ابروهاش رو باال داد:

 اره؟گفتی که برای طالق دادنت عجله د  -

 با شرمندگی سرم رو پایین انداختم و با بغض نالیدم:

 بله. -

خب، پس بگو، این جلسات رو زودتر تموم کنیم، دادگاه هم زودتر حکم طالق رو  -
 جاری می کنه.

با آستین های مانتوم مشغول پاک کردن اشک هایی که بی اختیار، روون شده 
 بودن، شدم:

 ق بگیریم.اما... اما من نمی خوام زودی طال -

 لبخند اطمینان بخشی بهم زد:

تا شوهرت اینجا نیاد و از نزدیک باهاش صحبت نکنم، نمی تونم قول صد در صد  -
بازسازی زندگیت رو بدم، ولی وقتی تو انقدر مصمم و پشیمون از گذشته هستی، 

 حتما خدای مهربون راهی جلوی پات می ذاره.

 ازت تست بگیره.االن هم بهتره آروم باشی تا دستیارم، 

 گوشی موبایلم رو جواب می دم:

 جونم ترنم، کجایی؟ -

 تو مطمئنی اونجا، مرکز خریدش خوبه؟ -

 از پشت ویترین، نگاهی به مغازه هاش انداختم و آروم گفتم:

 آره، ماشینت رو بزار توی پارکینگ و زودی بیا، منتظرتم. -

 هر لحظه ام، یاد سعید بودم. نگاهم به ویترین ها و لباس های رنگارنگ بود و توی

هر نفسی که می کشیدم به یادش، بغض گلوم رو می گرفت و اشک توی چشمم 
 حلقه می زد.
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از صدای تق تق کفشی که توی مرکز خرید پیچیده بود، نزدیک شدن ترنم رو فهمیدم. 
 نگاهی بهش انداختم. 

 نگاهی به دور و اطرافش انداخت:

 قبال از اینجا خرید کردی؟ -

 زبونم به جواب دادن نمی چرخید و فقط سرم رو به چپ و راست، تکون دادم.

 جیغی کشید:

پس چرا نیومدی پایین و من رو کشوندی باال؟ وای از دست تو تبسم. کلی کار  -
 خته و اصال فرصت ندارم اون وقت تو ...روی سرم ری

ترنم، اگه چیزی چشمت رو نگرفت، مجبور به خریدنش نیستی، یه روز دیگه  -
 میریم جای همیشگی.

بر اثر ریمل زیادی که روی مژهاش کشیده بود، پلک های سنگینش رو به آرامی باز 
 و بسته کرد:

 .حاال بریم ببینیم، شایدم خوب بود، جاش که بد نیست -

 با دیدن مغازه ی کفش فروشی، دستم رو به دنبال خودش کشید.

 دنبالش هن هن کنان می رفتم و ساک های خرید توی دستم، سنگینی می کرد:

 دیگه... نمی...تونم. -

توی پارکینگ، روی زمین نشستم و نفسی تازه کردم. ترنم خریدهاش رو کنارم روی 
آورد و مشغول مرتب کردن موهاش  زمین گذاشت و از توی کیفش، آینه اش رو در 

 شد:

 راستی، یادم رفت بپرسم، امروز توی مطب چی شد؟ -



                 
 

 

 فاطمه نیساری| توقع دل  رمان

 

 

 

 

    www.1roman.ir   برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

291 

 

به هزار زور و زحمت، خاطره ی سعید رو به گوشه ی مغزم فرستاده بودم، تا همه 
ی حواسم رو به خرید بدم. حاال ترنم، با یه سوال ساده، یاد سعید رو از گوشه ی 

 پخش کرد. مغزم بیرون کشید و به تمام ذهنم

 نفسی گرفتم:

 خب، با یه جلسه که نمی شه نتیجه ی قطعی گرفت. -

 رابطه ات با سعید چطوره؟ -

ترنم هنوز نمی دونست، سعید شبانه من و زندگیش رو ول کرده تا بره پیش 
شایلین. نخواستم با این خبر، ذوق خرید و تولد دوقلوها رو ازش بگیرم. دوست 

میاد، الکی غصه ام رو بخوره. در مورد روابطم، تصمیم نداشتم، وقتی کاری ازش برن
 داشتم با آدم مجربی که بی طرفه، مشورت کنم.

از جام بلند شدم و مانتوم رو تکوندم. ساک های خرید رو برداشتم و جلوتر از ترنم 
 راه افتادم و برای اینکه پیگر نشه، با صدایی که انگار از ته چاه در می اومد گفتم:

 خوبیم. -

مرحبا به من، اگر توی چیزی مهارت نداشتم، توی گفتن دروغ استعدادم مثال نزدنی 
 شده بود.

به توصیه ی دستیار خانم روان شناس، سعی در منحرف کردن ذهنم، از افکار ناراحت 
کننده داشتم. از ترنم خواستم تا من رو به خونه ی گلرخ ببره و کمی خودم رو با 

 زهرا سرگرم کنم.

؟ اگه کار نداری بیا خونه ی ما، کلی کار دارم و به جز تو سلیقه ی کسی چی میگی -
 رو قبول ندارم.

از هندونه های سنگینی که زیر بغلم می ذاشت، خوشحال بودم. چی بهتر از این که 
 فکرم با این کارها مشغول شه.

 لبخندی زدم و به عشق خواهرزاده های خوشگلم، راه افتادم.
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 ی شام بیاد.زنگ بزن، سعید برا -

 صدای ترنم بود که از توی اتاق دوقلوها می اومد.

 نگاهی به اخم های درهم شهروز انداختم و جواب ترنم رو دادم.

 نه، سعید نمیاد. کار داره. -

 ترنم از اتاق بیرون اومد و با تعجب به ساعت ایستاده ی پذیرایی نگاه کرد.

 االن؟ تا این موقع؟! -

 با تته پته، لب زدم:

 نه... می دونی...خسته است. گفت می خواد بخوابه. -

ترنم که مشخص بود، قانع نشده، شونه ایی باال انداخت و روی مبل کنار شهروز 
 نشست. و از خستگیش برای خوابوندن جوجه هاش گفت.

 و من خودم رو مشغول کادو پیچ کردن، خریدهای ترنم کرده بودم.

 مرم رو صاف کردم.آخرین روبان رو دور کادو پیچیدم و ک

نگاهی به ساعت انداختم، خیلی دیر وقت بود. بلند شدم و آماده شدم و شهروز من 
 رو رسوند.

توی تمام مسیر، سکوت سنگینی بینمون حاکم بود. با انگشتای دستم بازی می کردم 
 که با صدای شهروز به خودم اومدم:

نداری به ما نگی. من رو تبسم، این رو بدون اگه سعید، ذره ای اذیتت کنه، حق  -
مثل مهران و مهدی بدون. تبسم تو مجبور به زندگی کنار سعید نیستی. ما همه 
جوره پشتتیم. دیگه دوره ی سوختن و ساختن نیست که ذره ذره آب شی و به 

 خاطر آبرو، چیزی نگی.

 از این همه حمایت، از این همه مهربونی، دلم گرم شد.

 رو به دستای توی هم گره خورده ام، انداختم: لبخندی بهش زدم و بعد نگاهم
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 مرسی شهروز. سعید خیلی خوبه. اونجوری که فکر می کنی، نیست. -

 پوزخندی زد و دیگه چیزی نگفت.

دوست نداشتم با این همه حمایتش، به خاطر تصوری که از سعید داره، ازش دلگیر 
تکلیف خودم مشخص نبود باشم. هیچ چیز برام آزار دهنده تر از این نبود که هنوز 

 و باید به سوال های بقیه در مورد سعید، جواب می دادم.

 در واحدم رو باز کردم. دلم از سکوت و تاریکی خونه گرفت.

 نفس عمیقی کشیدم و خودم رو، روی تخت انداختم.

قبل از خوابم، دوباره توی لیست مخاطبینم رفتم. آخرین بازدید سعید برای دو 
 شروع کردم به گریه کردن. ساعت پیش بوده.

من اینجا، تنهایی با یادش سر می کنم و اون راحت، کنار عشق جدیدش خوابیده 
 بود!

 حتی از گفتنش هم لرز به تنم می افتاد.

 چیکار کردی شایلین با زندگی من؟

 یهو حرف های خانم روانشناس، توی ذهنم اومد و تکرار کردم:

 چیکار کردم با زندگیم!

مهمی داشتم، باید می دیدم این مشکلم، جسمیه یا ریشه توی روانم  فردا کارهای
 داره. به امید روزهای خوب، خوابیدم.

صبح زنگ زدم به مطب و منشی بداخالقش، از اینکه خانم دکتر وقت ندارن، گفت. 
 تماس رو نا امید قطع کردم.

 نفسم رو کالفه بیرون دادم و مشغول طی کردن طول و عرض خونه بودم.

وباره شماره رو گرفتم و این بار گفتم که خانم احمدی، این کارت رو بهم دادن. د
 لحن منشی بهتر شد و گفت که می تونم االن برم تا بین مریض من رو بفرسته.
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 سریع آماده شدم و خودم رو رسوندم.

 توی سالن انتظار، اکثرا خانم های باردار نشسته بودن و یکی دو تا خانم میانسال.

ز تشکیل پرونده و سوال و جواب های طوالنی که اکثر خانم ها، از جد و آبادم بعد ا
 مطلع شده بودن، روی صندلی نشستم.

با کلی خجالت از مشکلم برای دکتری که بر خالف منشیش، کامال خوش اخالق بود، 
 حرف زدم.

م انگار که این حرف ها براش خیلی عادی بودن و من هنوز، گونه هام از حرارت، گر 
 بود.

 با معاینه و بررسی که انجام داد، یه سری دارو برام نوشت و توضیحاتی داد.

 با هر قدم که جلو می رفتم، خودم رو برای ساخت زندگیم مصمم تر می دونستم.

به قول خانم دکتر، من نمی تونستم برگردم عقب و شروعمون رو عوض کنم، ولی 
 نم.می تونستم پایان خوبی، برای خودمون رقم بز 

 و به توصیه اش، برای فردا که تولد بچه ها بود، چیزی به سعید نگفتم.

اگه یادش نبود و نمی اومد، من وقت بیش تری برای تمرین هام داشتم. و اگر هم 
می اومد، کار من سخت تر می شد و خیلی باید حواسم رو جمع می کردم تا حرکت 

 کتم، با فکر قبلی بود.اضافه ای انجام ندم. از این به بعد هر حرف و حر 

مثل مرغ سرکنده؛ بی هدف، از اتاق به آشپزخونه و پذیرایی، در حال رفت و آمد 
 بودم.

از استرس، مشغول کندن پوست کنار ناخنم شدم. نگاهی به ساعت انداختم و 
 مشغول لباس پوشیدن شدم.

دن در برای نبودن سعید، دنبال بهونه ای بودم، که صدای چرخش کلید و بعد باز ش
 اومد.
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از خوشحالی، می تونستم روی ابرا راه برم و فقط خدا رو شکر کنم که این بار هم 
جلوی خانواده ام آبروم رو خرید. باورم نمی شد، سعید به قولی که بهم داده بود، 

 پایبنده.

 ندای درونم، چشماش رو توی کاسه چرخوند و با انزجار گفت:

ه اگه سعید به حرفت گوش نده، ازش شکایت مجبوره. یادت که نرفته، تو قرار  -
 کنی.

می تونستم همین حاال برم و موهای ندا رو دور دستم بپیچم و با قدرت بکشم. اما 
 مثل همیشه جوابش رو ندادم و همه ی فکرم رو معطوف به اومدن سعید کردم.

دلم می خواست تا جلوی در بدوم و سعید رو توی بغلم بگیرم و فقط و فقط عطر 
ش رو بو بکشم. همون عطری که روی بالشتش بود و شبها به جای قرص خواب، تن

 خوابم می کرد.

اما جلوی آینه ایستادم و مشغول مرتب کردن موهام شدم. در حال تجدید کردن 
 آرایشم بودم، که سعید توی چهارچوب در ایستاد. قیافه اش خسته بود.

 د.آروم سالمی کردم و آروم تر از من، جوابم رو دا

به زور سرم رو پایین انداختم تا عشق توی چشمام رو نبینه. از کنارم رد شد و آروم 
 روی تخت دراز کشید. ساعد دستش رو روی پیشونیش گذاشت:

 نیم ساعت می خوابم، بعد می ریم. -

 توی دلم قربون صدقه اش رفتم، بدون اینکه چیزی بگم، از اتاق بیرون اومدم.

د، دور خودم می چرخیدم و طول و عرض خونه رو طی می این بار از خوشحالی زیا
 کردم. بارها جلوی آینه رفتم و از زاویه های مختلف، خودم رو برانداز کردم.

بعد از نیم ساعت، سعید رو صدا زدم که بیدار نشد، آروم دستم رو روی ساعدش 
 گذاشتم و صداش زدم.
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نکه توی چشماش نگاه کنم، تا چشماش رو باز کرد، دستم رو عقب کشیدم و بدون ای
 گفتم که براش چای ریختم.

چیزی نگفت، سنگینی نگاهش رو حس کردم. نفسم سنگین شد. قبل از اینکه متوجه 
بشه، زیر نگاهش ذوب می شم، همین جوری که سرم پایین بود، برگشتم و از توی 

 کمد، کیفم رو برداشتم.

ها که در حال بازی با هم  خونه ی ترنم، حسابی شلوغ شده بود. سر و صدای بچه
 بودن، میون صدای بلند موزیک، گم شده بود.

ترنم واقعا سنگ تموم گذاشته بود، شب خوبی بود و خوب تر هم می شد، اگر حس 
 من دو طرفه بود.

 بعد از بریدن کیک و دادن کادو، سعید آروم بهم گفت که بریم.

شمام جاری نشه. چرا اشک توی چشمام حلقه زد. نفس عمیق می کشیدم تا از چ
 سعید انقدر برای رفتن عجله داشت؟ نکنه پرواز داره!

دستم شروع کرد به تیر کشیدن، قلبم فشرده شد و سردرد سرسام آوری به جونم 
 افتاد.

کاش خانم روانشناس بود و می دید که توصیه هاش، برای کنترل خشمم، فایده ای 
 نداشته...

و می فهمید که من نمی تونم با چهارتا نفس کاش از نزدیک حال بدم رو می دید 
 عمیق و دو تا عدد شمردن، نمی تونم جهت فکرم رو عوض کنم.

 کاش می فهمید چقدر ضعیفم...

 بدون اینکه اختیاری روی اشک هام داشته باشم، روون بودن.

از پشت پرده ی اشک، مامان و گلرخ که با نگرانی باالی سرم ایستاده بودن، رو 
م سرم رو چرخوندم و به سعید نگاهی انداختم. نمی دونم توی چشماش دیدم. آرو

 ترحم بود یا بی تفاوتی.
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 در جواب سواالی پی در پی بقیه، دستم رو به سرم گرفتم و فقط از درد سرم گفتم.

ترنم سریع خودش رو به حلقه ی ما رسوند و نگاه پر از خشمش رو به سعید دوخت 
 که مامان گفت:

 و صدای زیاد، سر درد شده. برو یه مسکن بیار.تبسم از سر  -

ترنم نگاه پر از سوالش رو بهم دوخت و بدون هیچ حرفی، به آشپزخونه رفت و با 
لیوانی آب و قرصی مسکن برگشت. آروم قرص رو خوردم و از جام بلند شدم و به 

خندی سعید گفتم تا من رو به خونه ببره. به شهروز که با نگرانی نگاهم می کرد، لب
 زدم و گفتم تا دوباره ولوم موزیک رو باال ببرن و حالم خوبه.

 مامان قبل از خداحافظی به سعید گفت تا مراقبم باشه.

 توی ماشین برای اینکه سرزنش رو از چشمای سعید نخونم، چشمام رو بستم.

 از فشار عصبی که روم بود، حال بد بود.

حتما اومده بود تا وسایلش رو برداره سعید بعد از پارک کردن ماشینش باال اومد، 
 و بره.

 مستقیم رفتم توی اتاق و روی تخت خوابیدم.

 دوست داشتم بمیرم

 صدای سعید که با تلفن مشغول صحبت کردن بود، به گوشم رسید.

سرم رو زیر بالشت بردم تا هیچی نشنوم. مسکن هیچ تاثیری نداشت و با بلند 
 شدن

 .صدای در، گریه ام به اوج رسید

 کمی که از گریه کردنم کم شد، بلند شدم تا قرص دیگه ای بخورم.

 توی آشپزخونه، مشغول زیر و رو کردن جعبه ی قرص ها بودم که در باز شد.

 باورم نمی شد، سعید بود با بسته ای قرص توی دستش.
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 جلو اومد و قرص رو بهم داد و خودش توی اتاق رفت.

 ز اتاق بیاد بیرون، تا برم و بخوابم.بعد از خوردن قرص، منتظر بودم که ا

پشت در بودم که صدای گوشیش بلند شد و لحن عصبی سعید، مجبورم کرد تا 
 گوش بایستم:

 بله -

... 

 گفتم که، نشد بیام.  -

... 

 چه گیری هستی شایلین. میگم نمیام. -

... 

 رو اعصابم نرو، سگم نکن. -

... 

 نه می مونه برا شنبه.نمی دونم اگه فردا پرواز بود میام، وگر  -

... 

 باشه، گفتم که حالش خوب نیست. -

 صداش مالیم تر شد و ادامه داد.

 نه دیوونه، از چی می ترسی! برو بخواب عزیزم. شب بخیر. -

از در فاصله گرفتم و روی مبل نشستم، سرم رو میون دستام گرفتم. فکر آنالیز رفتار 
وا داشت، خوشحال بودم. از اینکه قرار بود سعید بودم. از اینکه اولش با اون زنه، دع

 امشب نره، ذوق کردم.

 از اینکه نگران حالم بود، پر در آوردم.
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 ولی از اینکه آخرش مهربونانه، بهش عزیزم گفت، دق کردم!

 اثرات مسکن، کم کم خودشون رو نشون دادن و خمیازه کشون وارد اتاق شدم.

 خودم رو به ندونستن زدم و به سعید گفتم:

 مگه نمی خواستی بری؟ -

 روش رو سمت دیوار کرد:

 مامانت تو رو با این حالت دستم سپرد. -

بغض به گلوم چنگ انداخت و خیلی آروم، طوری که حتی به گوش خودمم نرسید، 
 لب زدم:

 کاش می فهمیدی، من رو برای یه عمر دستت سپرده بودن!  -

 دم، بعد از عوض کردن لباسام، آروم روی تخت دراز کشی

جوری  بح از خواب بیدار شدم، سر دردم خوب شده بود، اما جای خالی سعید بدص
 توی ذوقم زد.

حمل خونه رو نداشتم و بیرون رفتم. نم نم بارون گرفته بود و بدون چتر زیر بارون، ت
 راه افتادم.

قطرات بارون توی صورتم می خورد و اشکهای روی گونه هام رو می شست و به 
 جاشون می نشست.

 بارون بند اومد ولی اشکام نه.

 له های کوچک آب می رفت.بی هدف راه می رفتم و گاهی پام توی چا

پاچه های شلوارم خیس و گلی شده بود و آب از سر و صورتم می چکید. نگاهی به 
 اطرافم انداختم و

 نگاهی به سر تا پام.

 ناامید سری تکون دادم، با این وضع، هیج جا، جز خونه ی خودم نمی تونستم برم.
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 خونه ایی که بی شک، شبیه ماتم کده بود.

 چی توی وجود شایلینه، که سعید رو جذب کرده. کاش می دونستم،

 فکری به سرم زد و برای خرید سیم کارت اعتباری، وارد مغازه شدم.

 خیسی موها و لباسام، لرز رو به تنم انداخته بود.

 سریع مبلغ رو پرداخت کردم و برای اولین تاکسی که دیدم، دست دراز کردم.

تم و بعد از خوردن لیوان چای، اسم به محض رسیدن به خونه، دوش آب گرمی گرف
شایلین رو از دنبال کننده های سعید برداشتم. با شماره ی خط جدیدم اینستا رو 

 نصب کردم و با اسم مستعار درخواست فالو برای شایلین دادم.

با توجه به آنالین نبودنش، انتظارم طوالنی می شد، برای همین سعی کردم فکرم 
 رو مشغول کنم.

یزیون بودم ولی هر لحظه، گوشیم رو چک می کردم تا درخواستم رو قبول جلوی تلو
 کنه.

 با بلند شدن صدای شکمم، ساعت رو نگاه کردم و راه آشپزخونه رو در پیش گرفتم.

 تخم مرغی برای خودم نیمرو کردم و به زور خوردم.

 گلوم درد می کرد، نمی دوستم از سنگینی بغض هامه یا شروع سرماخوردگی!

 قبول کردن درخواستم، سریع پستاش رو چک کردم. با

نفسم رو آروم بیرون دادم و مشغول رد کردن عکس ها و پست های کوتاهش 
 شدم.

مهارتش توی آرایش و ژست های قشنگش، باعث زیبایی عکس هاش شده بود. 
توی هر عکسش، لبخندی روی صورت داشت و توی هر ژست با لوندی به لنز 

 بود.دوربین نگاه کرده 

 عشوه هایی که هیچ وقت بلد نبودم و نتونستم با تقلید از ترنم هم یاد بگیرم...



                 
 

 

 فاطمه نیساری| توقع دل  رمان

 

 

 

 

    www.1roman.ir   برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

301 

 

 از این چهره ای که حس می کردم به من پوزخند می زنه، متنفر بودم.

 گوشیم رو خاموش کردم و کالفه، چرخی توی خونه زدم.

اد، بعد از تلفن رو برداشتم و خونه ی ترنم رو گرفتم. بعد از دوتا بوق روشا جواب د
اینکه کمی قربون صدقه اش رفتم و اون هم کمی از خوشحالی دیشبش گفت، ترنم 

 گوشی رو ازم گرفت.

بعد از مطمئن شدن از اینکه حالم خوبه و سر دردی ندارم، بهم گفت که یه سر میاد 
 خونمون.

موهام رو شونه کردم و مرتب بستم. ذهنم برای دروغ جدید، کار نمی کرد تا نبود 
 ید رو توجیه کنم!سع

سر رسید عمه رو توی دسترس قرار دادم تا سرگرممون کنه و ترنم کمتر سین جیم 
 کنه.

ترنم از در که تو اومد، آروم بوت هاش رو در آورد و چترش رو کنار جاکفشی، 
آویزون کرد. نگاهی به بارونی یشمی رنگش انداختم و شال کلفتی که روی سرش 

 بود، خندیدم:

 ستون و آوردی.چه زود زم -

 وا، حتما که نباید زمستون برسه تا آدم خودش رو خوب بپوشونه. -

از بچگی سرمایی بود، کمکش کردم بارونیش رو درآورد و آویزون کرد. گردن کشید 
 و آروم لب زد:

 خونه اس؟ -

 پرسشی نگاهش کردم. چشماش رو درشت کرد:

 شوهر جانت رو می گم. -

 لبام کش اومد:
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 نه -

 ؟کجاست  -

پوف کالفه ای کشیدم و کشوندمش توی پذیرایی، سعی در پرت کردن حواسش 
 داشتم:

 بیا بشین برات، شیر شکالت داغ درست کردم و به آشپزخونه رفتم. -

 دستی روی سر رسید کشید:

 وای، از کی نخوندیم ماجراهای عمه رو... -

 لیوان رو به دستش دادم و کنارش نشستم.

 " خاطرات پریناز"

 ترین روزهای زندگی یه زن، برای من جزو بدترین خاطراتم رقم خورد.قشنگ 

رعنایی که جلوی همه خوب بود و تا تنها می شدیم، زهرش رو با کالمش به روحم 
 تزریق می کرد.

امیر که متوجه شده بود، با اومدن رعنا، بدجوری بهم می ریزم، خودش به دیدار 
 ون باز شه.رعنا می رفت تا کمتر پای مادرش به خونم

حداقل دیگه توی خونه ی خودم آرامش داشتم! دیگه نسبت به رفتن امیر خونه ی 
 مادرش، حساسیتم کمتر شده بود.

 به قول معروف، رعنا به مرگ گرفته بود تا به تب راضی شم.

رعنا خیلی ماهرانه و زیر پوستی، باعث شد تا نداشتن امیر کنار خودم رو به بودن 
 تقریبا با این قضیه کنار اومدم.رعنا ترجیح بدم و 

" به اینجا که رسیدیم، ورق های سر رسید کنده شده بود، حتما عمه از نوشتنشون 
 پشیمون شده بود. و از ورقی که روش نوشته بود،شروع به خوندن کردم."

 در یکی از روزهای تابستون، توی اتاق مشغول بازی کردن با دخترم هستم.
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 و بجاشون حرف می زنم.عروسکاش رو تکون می دم 

مهدیسای نازم دست و پای کوچولوش رو تکون می ده و با صداهایی که از خودش 
 در میاره، خوشحالیش رو ابراز می کنه.

در همین حین، به نظرم میاد که انگار چقدر صداهای بیرون واضح تر به گوش می 
 رسه!

 سرک می کشم و در ورودی رو نگاه می کنم که خشکم می زنه!

 ه مرد قوی هیکل با آچار و انبردست داره به زنجیر پشت در ور میره.ی

 نفسم بند اومده و نمی تونم از جام تکون بخورم.

از ترس، ضربانم تند شده و قلبم انقدر خودش رو محکم به سینه ام می کوبه که هر 
 آن ممکنه بزنه بیرون!

 ره الی در.سریع می دوم پشت در. می خوام در و ببندم که پاش رو میزا

جیغ خفه ایی میکشم، با دستش زنجیر پشت در رو باز میکنه و کامل میاد تو. به 
 پشت میفتم.

قیافه ی وحشتناکش رو که میبینم، می خوام درجا سکته رو بزنم که یاد مهدیسا 
 میفتم و سریع عقب گرد می کنم. میرم باالسرش و تو بغلم میگیرمش.

 که زیر گریه می زنه.  دخترک باهوشم متوجه اضطرابم شده

مرد ترسناک که می بینه تو اتاق سرگرم بچه هستم، میره تو اتاق خواب و سر 
 کشوها، همه جا رو بهم می ریزه، انگار که دنبال چیزی می گرده.

سریع یه چادر رنگی میندازم سرم و میزنم بیرون که متوجه ما می شه و دنبالمون 
 میاد.

 ره و کسی به دادم نمیرسههرچی جیغ میزنم فایده ایی ندا

 من بچه به بغل در حال فرار از پله ها که تمومی ندارن...
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 مرد قوی هیکل هم، هن هن کنان دنبالم میاد.

 تو پاگرد دست میندازه که منو بگیره. فقط کمی باهام فاصله داشت!

هین بلندی می کشم و پله ها رو دوتا یکی میرم تا میرسم تو خیابون و سریع سوار 
شین اقای رمضانی می شم و اون مرد با آچار توی دستش یه خط رو کاپوت می ما

اندازه و تا میام که به آقای همسایه بگم که چی شده، اثری از اون مرد نمی بینم. 
ترجیح میدم سکوت کنم تا اینکه بخواد مثل بقیه تو این چند وقت اخیر به اینکه 

 دچار توهم شدم، متهمم کنه.

ومده، ترس و اضطراب لحظه ای رهام نمی کنه و ازش می خوام نفسام سرجاش نی
 تا من رو به مغازه ی امیر برسونه.

 آقای رمضانی یه نگاه عاقل اندر سفیهی بهم میندازه:

 چشم االن میبرمتون. -

 توی مسیر نگاهم میفته به پاهای بدون کفشم.

 ر معلوم باشه.شرمنده سرم رو میندازم پایین و چادرمو روی پام می کشم تا کمت

 االن چه فکری راجع به من می کنه؟!

توی مغازه امیر، مشغول شیر دادن به مهدیسا هستم تا امیر بره از سر چهارراه برام 
 کفش بگیره.

فکر کنم از ترس و اضطراب زیاد، شیرم تلخ شده که مهدیسای گرسنه تا سینه رو 
 میزاره تو دهنش میزنه زیر گریه.

 بیا بپوش تا بریم. -

 سرم رو از کفش های جلوی پام می گیرم و به چشماش نگاه می کنم:

 امیر باید بریم شکایت کنیم ازش -

 نفس عمیقی می کشه و می گه:
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 باشه ولی قبلش بریم خونه تا لباسات رو عوض کنی! -

 پشت در واحد که می رسیم، دهنم از تعجب باز می مونه :

، رفته و کلید ساز اورده و در رو ومدمشاید اقای رمضانی که دیده با چه وضعی ا -
 درست کردن.

 امیر با دقت در حال وارسی در بود:

 اما این در که سالمه و ... -

 پریدم وسط حرفش:

 خب کلید ساز اومده قفل رو عوض کرده دیگه! -

امیر بدون توجه به حرفم، کلیدش رو از جیبش در اورد و در و باز کرد. چشمام از 
 د:تعجب گرد شده بو

 اخه چطور ممکنه؟ا -

وقتی رفتیم داخل و مرتب بودن خونه و همین طور اتاق خواب و کشوها رو دیدیم، 
 زدم زیر گریه :

امیر بخدا همه جا رو بهم ریخت. مطمئنم بعد از اینکه دید من تو خونه نیستم،  -
 اومده همه چی رو سرجاش گذاشته و رفته.

 امیر گفت:

 ش کرده بود، دیدی که در سالمه سالم بود!قفل در چی؟ مگه نگفتی باز  -

 بزار به پلیسا بگیم، بیان قشنگ انگشت نگاری کنن. -

 بس کن پری، خسته ام. -

 اما...-

 خواهش می کنم، این سری اجازه بده تا برات وقت بگیرم عزیزم. -
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 داد زدم:

 من دیووونه نیستم. -

 م زیر گریه.در اتاق رو محکم بستم. خودم رو روی تخت انداختم و زد

با صدای جیغ مهدیسا از خواب بیدار شدم و از اتاق بیرون رفتم. امیر مشغول آرام 
 کردن مهدیسا بود.

با یه لبخند رفتم و مهدیسا رو گرفتم و بعد از بوسیدنش بهش شیر دادم، آروم شد 
 و خوابش برد.

 امیر هم به مغازه اش برگشت.

 م.تلویزیون رو روشن کردم و مشغول تماشا شد

 فیلم مستندی بود راجب به یه قبیله،

محو تماشا شدم که دیدم رئیس قبیله میگه برای یکی از آیین های مخصوص 
خودشون، دیگ آبجوش رو، روی آتش میزارن و میرن داخل دیگ تا ببینن چقدر 

 تحمل دارن!

 شخصی توی دیگ بود و زنده زنده، گوشتای بدنش در حال پخته شدن بود!

 دی بود،خیلی صحنه ی ب

 حالم داشت بهم میخورد.

دنبال کنترل بودم که تلویزیون رو خاموش کنم که از گوشه ی چشمم انگار رد شدن 
 کسی رو دیدم.

 قلبم اومد تو حلقم.

 با ترس و دلهره در حالی که زیر لب هرچی آیه بلد بودم، می خوندم

 یهویی سرمو برگردوندم عقب و هیچی ندیدم.

 دوباره خیاالت واهی!
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رم رو تکون دادم تا افکارم و بهم بریزم که بوی آبگوشت توی دماغم پیچید؛ در س
حالی که هیچ غذایی روی گاز نبود! دوباره صحنه ی پختن اون آدم توی ذهنم 

 تداعی شد و چشمام سیاهی رفت و دیگه چیزی نفهمیدم.

باالی  با ریختن قطرات آب روی صورتم، کم کم چشمام رو باز کردم و امیر را نگران
 سرم دیدم.

 تو اون بی حالی فقط از مهدیسا پرسیدم.

 با دلخوری گفت:

 پری، بخدا خیلی خودخواه و بی فکری! -

 اصال دلت برا این طفل معصوم نمی سوزه.

 بچه انقدر گریه کرده و جیغ زده تو نفهمیدی!

 هرچی همسایه ها اومدن پشت در، و در زدن تو نفهمیدی!

 خودم رو رسوندم. آخرهم به من زنگ زدن تا

 پری بخدا داشتم از ترس می مردم.

فکر کردم خدایی نکرده اتفاقی برات افتاده که مهدیسا اینجور داره خودش رو هالک 
 میکنه.

 پری چی شده باز؟ دوباره توهم؟! چی می شه بیایی بریم دکتر؟!

 اینهمه آدم، افسردگی زایمان میگیرن میرن دکتر خوب میشن.

 به روبروم بودم گفتم: در حالی که خیره

 آره حق با تو. فردا بریم. -

فردا صبح در حالی که از جلوی ماشین اقای رمضانی می گذشتیم تا سوار ماشین 
 خودمون بشیم

 یه خط گنده روی کاپوت ماشین آقای همسایه به من دهن کجی می کرد!
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از شدت ورق زدم و صفحات دیگه ی سر رسید، خالی بود و عمه چیزی ننوشته بود. 
 ترس و هیجان، به سختی نفس می کشیدیم.

از تصور توهمی که انگار واقعیت داشت، به خود لرزیدیم. ترس و نگرانی، رو با هم 
داشتیم. توی سکوت به مظلومیت عمه فکر می کردم و اینکه برخی توهمات عمه، 

 واقعی بودن. اما اگر نتونیم ثابت کنیم...

د جوری توی فکر فرو رفته. توی این سکوت، ترنم هم ساکت بود، مشخص بود، ب
 فقط صدای نفس های تندی که می کشیدیم، حاکی از ترسمون بود.

با صدای چرخش کلید توی در، از تصور مرد آچار به دست، با تمام قوایی که برام 
مونده بود، از ته دل، جیغ بلند زدم و ترنم هم بعد از پریدن توی بغلم، چشم هاش 

 به کشیدن جیغ های بنفشش کرد. رو بست و شروع

مثل ترنم چشم هام رو بسته بودم و محکم بهش چسبیده بودم. دیگه جیغ هام 
 تبدیل به گریه شده بود.

 ال به الی صدای گریه ی من و جیغ های ترنم، صدای سعید به گوشم می رسید.

 خدا لعنتت کنه شایلین، سعید رو ازم گرفتی و توهمش رو بهم دادی.

 بلند سعید به خودم اومدم:با صدای 

 می گم چی شده؟ -

 ترنم با دستش، مشغول تکون دادنم شد:

 تبسم، چشمات رو باز کن. چیزی نبود. سعید بود. -

 و زد زیر خنده.

 آروم الی چشمم رو باز کردم و ترنم رو که از خنده ریسه می رفت دیدم.

هش روی سر رسید چشمام رو کامل باز کردم و سعید رو باالی سرمون دیدم، نگا
 بود.
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 ترنم میون خنده اش گفت:

وای، ُمردم از ترس. تبسم این چه جیغی بود که کشیدی؟ مگه سعید اولین بارشه  -
 در رو با کلید باز می کنه؟!

زیر چشمی به سعید که روی مبل تک نفره نشسته بود، نگاهی انداختم، از اینکه 
عزیزش قول نداده بود که حتما  هنوز توی تهران بود متعجب بودم، مگه دیشب به

 میره.

 شونه ای باال انداختم، حتما امروز نره، فردا می ره. بهتره به دلم صابون نزنم.

 سعید رو کرد به ترنم:

 چی شده بود؟ -

از اینکه، برای این سوال ساده، من رو مخاطب قرار نداده بود، دلم گرفت. انقدر از 
 من بیزاره؟!

این سوال بود، شروع به تعریف کرد. آروم از جام بلند شدم  ترنم هم که انگار منتظر 
 و به سرویس رفتم.

 سینی قهوه رو مقابلشون گذاشتم و ترنم از جاش بلند شد و سر رسید رو برداشت:

 وای من زودی برم، این رو بدم به بابا که قراره فردا صبح بره پیش خانجون. -

 مه داد:پرسشی نگاهش کردم که رو کرد به سعید و ادا

باید برسه به آقای صارمی و با دقت بیشتری کارای عمه رو دنبال کنه. من شک  -
 ندارم، این وسط یه چیزایی هست که هنوز کسی نمی دونه

 چشمام از تعجب گشاد کردم:

 چی می گی ترنم؟ شاید... -



                 
 

 

 فاطمه نیساری| توقع دل  رمان

 

 

 

 

    www.1roman.ir   برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

310 

 

نگاهی به سعید انداختم، بی تفاوت با گوشیش مشغول چت کردن بود. ادامه ی 
یادم رفت و گنگ به ترنم نگاه کردم. ترنم مشغول پوشیدن بوت هاش بود، جمله ام 

 سرش رو باال آورد:

 شاید چی؟ -

شاید اصال عمه، این خاطراتشم توی توهم نوشته، منظورم اون رد روی ماشین  -
 بوده. شونه ای باال انداخت:

 به هر حال ما باید این رو در اختیارشون بزاریم. -

ه ی ذهنم فرستادم و روش پارچه کشیدم تا فردا بابا، سر رسید فکر عمه رو به گوش
 رو به وکیل عمه برسونه.

اما باز آروم و قرار نداشتم، توی ذهنم هزار تا سوال بود که می خواستم از سعید 
 بپرسم.

خیلی جلوی خودم رو گرفتم تا حرکت اضافه ای نکنم. ترجیح دادم برای سر و 
 چشماش نباشم. سامون دادن به افکارم، جلوی

 توی آشپزخونه رفتم و شروع به درست کردن کباب تابه ای کردم.

کنارش هم برنج زعفرونی دم کردم و برای کنار غذا، مشغول درست کردن ساالد 
 شدم.

از توی کابینت بسته ای پودر ژله در آوردم و با توجه به کمبود وقتم، با بستنی 
 میکسش کردم و توی یخچال گذاشتم.

دوش گرفتنم و پوشیدن پیراهن لیمویی رنگم، موهام رو کامل خشک نکردم  بعد از 
 و بهشون عطر زدم.

 آرایش مالیمی کردم و از اتاق بیرون رفتم.
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سعید روی کاناپه دراز کشیده بود، به سمتش رفتم، کمی جابه جا شد و تا نزدیکش 
های خالی شدم، آروم چرخیدم و تغییر مسیر دادم. از روی میز، سینی و فنجون 

 قهوه رو برداشتم و بدون اینکه نگاهی به سعید بندازم به آشپزخونه رفتم.

تمام مدت سعی داشتم تا قیافه ی متعجب سعید رو از جلوی چشمام کنار بزنم تا 
 بتونم میز زیبایی برای شام بچینم.

سعید رو صدا زدم، جوابی نداد. از آشپزخونه بیرون رفتم. روی مبل نشسته بود و 
 مه ی باالیی پیراهنش رو باز کرده بود.دک

 شام حاضره. -

 با چشم های قرمزش نگاهی بهم انداخت و زیر لب غرید:

 نمی خورم. -

اگه تبسم قبلی بودم، احتماال بغض می کردم و می گفتم تو رو خدا بیا، غذای مورد 
سعید  عالقه ات رو پختم. اما اون تبسم نیاز به تغییر داشت، من نباید خودم رو به

می چسبوندم و آویزونش می شدم. من باید مثل یه سایه در کنارش باشم. سایه 
ای که سعید برای گرفتنش قدم بر داره، برای همین سعی کردم خودم رو نبازم، 

 قاطع گفتم:

منم تمایلی به اجبارت ندارم، ولی محض اطالعتون؛ باید در مورد، کالسای مشاوره  -
 ظر گرفته، صحبت کنیم.ای که دادگاه برامون در ن

 دندون هاش رو بهم سابید:

 اومدم. -

بعد از شامی که در سکوت خوردیم، دستم رو زیر چونه گذاشتم و از تعداد جلسات 
 گفتم:

 خب، تو تا کی تهران هستی؟ -

 صندلی رو عقب کشید و دست هاش رو زیر بغلش گذاشت:
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 اما من نمی تونم توی جلسات شرکت کنم. -

 ی شدن مراحل، شرکت توی این جلسات، الزامیه.ولی برای ط -

توی دلم خدا خدا می کردم، از اینکه زیر طالق توافقی زده بودم، من رو مواخذه 
نکنه. قبل از اینکه دهنش برای پاسخ باز شه، گوشیش زنگ خورد و اخم هاش رو 

 توی هم کشید بدون هیچ حرفی از جاش بلند شد و رفت.

سعید خیره بودم. درست تا چند دقیقه ی قبل، رو به پشت میز، به صندلی خالی 
 روی من، با اشتها شامش رو می خورد و حتی برای بار دوم بشقابش رو پر کرد.

زیر چشمی نگاهش می کردم و از اینکه با عالقه مشغول خوردن بود، غرق لذت 
 بودم.

کردم   خیلی آروم قاشق غذا رو توی دهنم میذاشتم و آروم تر شروع به جویدن می
 و تا نگاه سعید بهم می افتاد، نگاهم رو می دزدیدم.

چقدر این لحظه برام با ارزش بود حتی اگه سعید، نسبت بهم بی تفاوت بود، همین 
 که کنارم بود، آروم بودم.

اما گوشی لعنتیش زنگ خورد و اخم هاش توی هم رفت. شاید بابت حضور من 
 بود که نمی تونست با شایلین صحبت کنه.

 ره مطمئنم به خاطر اینکه مجبور بود کنار من شام بخوره، توی عذاب بود.آ 

من داشتم چکار می کردم؟ خودم رو به سعید، که زن ایده آلش رو پیدا کرده بود، 
 تحمیل می کردم؟

قطرات اشک، رو از روی گونه ام پاک کردم. همین حاال باید برم توی اتاقم، تا کمتر 
 جلوی چشم سعید باشم.

اینکه ظرف ها رو از روی میز جمع کنم، به اتاقم رفتم. قبل از بستن در اتاق،  بدون
 صدای عصبی سعید به گوشم رسید.
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دستم روی دستگیره ثابت موند، حتما شایلین از نیومدنش بی تابی می کنه و سعید 
 هم حتما من رو مقصر می دونه.

جدیدی گذاشتم. من توی در اتاق رو بستم، به تاج تخت تکیه دادم و با خودم قرار 
 این مبارزه تنهام. سعید و همه ی عشقش سمت شایلینه و من هیچی ندارم...

سرم رو روی زانوم می ذارم و توی دلم از خدا می خوام تا بهم قدرت بده. قدرت بده 
 تا از سعید بگذرم.

قدرت بده تا خودم رو خوار و ذلیل نکنم. هق می زنم و ضجه می کنم، توی دلم داد 
 می زنم:

خدایا، من رو ببین. من که سعی در جبران اشتباهم داشتم، چرا این بنده ات به  -
 من فرصت دوباره نمی ده. خدایا چرا دلش از سنگه. چرا؟ چرا خدایا...

 هق هقم کمتر شده بود و من برای تصمیم جدیدم، مصمم تر.

تموم شده باشه،  نگاهی به ساعت رو میزی انداختم، حتما تا االن باید مکالمه اش
آروم از جام بلند شدم، انگار نخواستنم توسط سعید، توی ذهنم اکو شد، دوباره 
خودم رو روی تخت انداختم، به حال خودم زار زدم. اگه االن مشغول آروم کردن 

 شایلین و قربون صدقه رفتنش باشه، من دیگه تاب نمی آرم.

فکر کنم وسط گریه کردنم خوابم  با باال و پایین شدن تخت، یکم جمع تر خوابیدم.
 برده بود که صدای باز شدن در رو متوجه نشده بودم. با این حال

 چشم هام رو باز نکردم تا سعیدی رو که متعلق به من نیست رو نبینم.

 یواشکی عطرش رو به ریه هام فرستادم و با آرامش خوابیدم.

بود که کنار خودم  صبح بیدار شدم و سعید رو غرق توی خواب دیدم. حس خوبی
 می دیدمش.

چقدر زیاد دوسش دارم، اصال می خوام خودخواه شم و تمام قول و قرار دیشبم که 
 سعید رو به دست شایلین بدم رو، به باد فراموشی بسپرم.
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 چندبار دستم برای لمس کردن صورتش جلو رفت، اما با ترس عقب کشیدم.

 ن بره.نمی خواستم بیدارش کنم و اون به سراغ شایلی

 دوست داشتم بشینم و یه دل سیر نگاهش کنم.

 چقدر بدبخت بودم که نمی تونستم شوهرم رو برای خودم حفظ کنم.

آروم چشماش رو باز کرد و غافلگیرم کرد. مثل کسی که مچش رو باز کردن، هول 
 کردم.

م چرخیدم تا از جام بلند شم که پام به پتو گیر کرد. مشغول کشتی گرفتن با پتو بود
 که سعید آروم توی جاش نشست.

این چرا بلند نمی شه بره سرویس بهداشتی. مثل حشره ای که توی تار عنکبوت گیر 
افتاده، در حال باز کردن پتو از دور پاهام بودم. جلوی سعید بدجوری هول کرده 

 بودم و مثل آدمای دست و پا چلفتی، مشغول تقال کردن بودم.

جلوی آینه، دستم رو به صورتی که از فرط خجالت قرمز شده بود، کشیدم. داغی 
 گونه هام رو با آب سرد، کم کردم.

بیده بودم، نگاهی به پیراهن کوتاهم انداختم و برای اینکه دیشب با همین لباس خوا
 حرص خوردم.

سعید حق داشت تعجب کنه. وای بر من که تا حاال انقدر راحت جلوی شوهرم لباس 
 نپوشیده بودم.

اصال همه اش تقصیر داروهایی بود که می خوردم، وگرنه من رو چه به لباس های 
 کوتاه!

 آروم وارد آشپزخونه شدم، از دیدن کتری روی گاز، دلم مالش رفت.

ه روزهای پر از آرامشم، روزهایی که سعید زودتر از من بیدار می شد و من رو برد ب
 چای رو آماده می کرد.

 جرات بیشتری پیدا کردم و پاورچین خودم رو به پذیرایی رسوندم.
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 از اینکه سعید لباس بیرون، تن نزده بود، در حال بال در آوردن بودم.

ش به اتاق رفت و با بستن خوشحالیم زیاد طول نکشید، چون با زنگ خوردن گوشی
 در، همه ی رویاهای خوشم پر کشیدن.

مثل بادبادکی که سوراخ شده، آروم آروم در حال خالی شدن بودم که با صدای 
عصبی سعید، صاف ایستادم و گوشام رو تیز کردم، آروم خودم رو به پشت اتاق 

 رسوندم:

 بدم؟حرف توی کله ی پوکت فرو نمی ره؟! چند بار باید توضیح  -

-.... 

 وایسا وایسا ببینم، نکنه باید بهت جواب پس بدم؟ -

- .... 

 چی؟ تو غلط کردی. اصال می دونی چیه؟ همینه که هست. -

-.... 

 دوست ندارم صدات رو بشنوم. هیچ وقت! -

در اتاق با شدت باز شد و دوباره سعید مچ من رو هنگام فضولی کردن، گرفت. آروم 
 پایین انداختم. به تته پته افتادم:لبم رو گزیدم و سرم رو 

 اومدم ببینم اگه دیگه چیزی نمی خوری، میز رو جمع کنم. -

توی چشمای قرمزش، رگه های خشم شعله ور بود، قدمی به عقب رفتم و سعید به 
 تراس رفت.

باد پرده ی حریر سفید اتاق رو به بازی گرفته بود، سعید به نرده ی تراس تکیه زده 
 ار توی دستش، پک های عمیق می زد.بود و به سیگ

میون رقص پرده و باد، حلقه های دود که از دهن سعید خارج می شد، توی هوا، 
 محو می شدن و من به این فکر می کردم که سعید از کی سیگار می کشه؟!
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 از پشت در اتاق، سرک می کشیدم و به قیافه ی داغونش نگاه می کردم.

 ه بود و کاری از دستم بر نمی اومد.دلم برای بی قراریاش، ریش شد

به آشپزخونه رفتم و فنجونی چای براش ریختم و بسم اهلل گویان به سمت تراس 
 راه افتادم.

هوای اتاق سرد شده بود و پیراهن من نازک بود. بدون توجه به سردی هوا، پا به 
دادم تراس گذاشتم، آروم سینی رو، روی میز گذاشتم و دست هام رو زیر بغلم جا 

 و عقب گرد کردم که با صدای سعید، سرجام ایستادم:

 بمون تبسم. -

موندم و آروم شروع کردم به لرزیدن. سعید چرخید و نگاهش رو به چراغ های 
 پارک رو به روی خونه داد و شروع کرد به حرف زدن:

 شایلین، همکالسی دانشگاهم بود. -

عنی از قبل عروسیمون، باهاش قطره ی اشکم سر خورد و به روی گونه ام چکید، ی
ارتباط داشته و من ساده در جریان نبودم. من ساده حتی توان اعتراض رو هم 

 نداشتم. سعید که گویا توی ذهنم بود و فکرم رو خونده بود، ادامه داد:

اشتباه نکن، ارتباط ما تازه شروع شده. نمی گم توی دانشگاه حسی نبود، بود. ولی  -
 مالی من رو دید، جواب رد داد. خب پدرش که موقعیت

 راستش اونقدری هم عاشقش نبودم که بخوام پا روی غرورم بزارم و اصرار کنم.

می لرزیدم و ترجیح می دادم تا حرف سعید رو قطع نکنم و سعید که انگار غرق توی 
 خاطراتشه، کمی خم شد و دستهاش رو روی نرده ها بهم قالب کرد:

ش بخاطر شغل باباش، به دبی مهاجرت کرد و ارتباط ما شایلین هم همراه خانواد -
کامل، قطع شد. تا اینکه از طریق یکی از بچه ها آیدی شایلین رو پیدا کردم. اول از 
سر کنجکاوی از وضعیتش دنبالش کردم اما تا به خودم اومدم، از تو دور شدم و به 

ه براش مهم نیست. اون نزدیک. ادعای مستقل بودن می کرد و اینکه نظر پدرش دیگ
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می دونی، شایلین از دور، دختر فوق العاده اجتماعی و مهربونی به نظر می رسه، 
اما، از نزدیک بی منطق ترین و بداخالق ترین دختر روی زمینه. فرشته ی مهربونی 
که کافیه، چیزی مطابق میلش نباشه، چنان به مامور عذاب الهی مبدل می شه که 

هم که اخالقش برام رو شده، التماس و تهدید رو باهم می کنه. غیر قابل باوره. حاال 
انگار که چند تا شخصیت مجزا رو باهم چپوندن توی کالبد این دختر موندم چطور 

 زمان دانشکده خوب نشناخته بودمش.

سعید می گفت و من از خشم و سرما می لرزیدم، نیم نگاهی به من انداخت و با 
 تعجب لب زد:

 که مریض می شی!  با این لباس -

 بعد از دوبار؛ بهم خوردن دندون هام از سرما، جواب دادم:

 نه، سردم نیست. -

دستش رو پشت کمرم گذاشت و به داخل هدایتم کرد. از توی اتاق پتو آورد و دورم 
پیچید و من فکر می کردم که همه ی این اتفاقات توی خوابم در حال رخ دادنه. از 

 تنهایی هام می دیدم که سعید، عاشقونه کنارمه.همون خواب هایی که توی 

آروم آروم چشام در حال گرم شدن بود که سعید لیوان شیر رو که با قاشق مشغول 
 هم زدنش بود، به دستم داد:

 بیا این شیر عسل رو بخور تا نزدی تو گوش سرما. -

 وردم.لبخندی روی لبم نشوندم و لیوان رو از دستش گرفتم و یه نفس همه اش رو خ

 " چند ماه بعد"

ر بسزایی در بهبود روابطمون داشت. با همراهی سعید توی جلسات مشاوره، تاثی
، مشکل من هم حل شد و گرمی رابطه مون بیشتر. با مهارت هایی کمک و حمایتش

که یاد گرفتیم، شادی و عشق رو مهمون قلب هامون کردیم. نمی گم زندگیمون 
 مثل فیلم ها و رمان ها سراسر اغراق عشق بود، ولی خب به سردی گذشته هم نبود.
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نم احمدی، مردها در یک زمان نمی تونن عاشق دو نفر باشن. و چقدر به قول خا
خوشحال بودم که تنها عشق زندگیش شدم. من برای اینکه آرامش داشته باشم، با 

سعید داشتم. انقدر عاشقش هستم تا  نامردیکمک روانشناسم، سعی در بخشیدن 
 نم.این زخمی که توی زندگیمون افتاد رو بعد از بهبودی، فراموش ک

مثل فراموش کردن رعنا، توسط خانجون. با مشخص شدن همدست بودن رعنا و 
رویا با اون روانشناس قالبی؛ در دیوانه کردن عمه، خانجون از شکایتش صرف نظر 
کرد. اعتقاد داشت، رعنا بد کرد و بدترش رو دید. امیر رو برای خودش می خواست 

دنیا جدا کرد. رویا هم که حتی بعد  و با دستای خودش، اون رو برای همیشه از این
از ازدواجش نتونسته بود، فکر امیر رو از سرش بیرون کنه، توی نقشه ی رعنا سهیم 
شد. جنون عمه ثابت شد و پرونده بسته شد. اما عمه هیچ عکس العملی به درمان 
ها نشون نمیده. من حدس می زنم، زندگی بدون امیر، براش سخته و ترجیح میده 

 بی خبری بمونه. تا توی

 با پیشنهاد سعید، دوتایی عازم سفر شدیم.

سفری که آغاز عشق دوباره ی ما بود. عاشق تر از قبل، با هم پیمان وفاداری و 
 عاشقی بستیم.

 پایان 

 سخن آخر:

 زندگی تبسم، با همه ی فراز و نشیب هاش، عاقبت به خیر شد.

وارد شد رو به جای اینکه داد و هوار و قیل و قال راه تبسم؛ تلنگری که به زندگیش 
 بندازه و دیگری رو مقصر بدونه، اول از همه، انگشت اتهام رو سمت خودش گرفت.

 اشتباهات و تمام کم کاری هاش رو پذیرفت و سعی در جبران اون ها داشت.

دارن؛ تبسم به این باور رسیده بود که توی خراب شدن یک رابطه، هر دو نفر نقش 
سهم اشتباهش رو قبول کرد و با کمک و راهنمایی روانشناس مجرب سعی در 

 بازسازی و ترمیم رابطه داشت، نه با حرف های غیر متخصصانه ی اطرافیان!
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 سعید هم مصداق این حدیث امام صادق علیه السالم

"هر کس مؤمنی را بر انجام دادن گناهی سرزنش کند ، نمی میرد تا آن که خود آن 
 گناه را مرتکب شود." بود.

متنفر بود و اهورای پشیمون از اینکار رو قضاوت کرد، خودش  نامردیسعیدی که از 
 هم به همون راه رفت.

امیدوارم همه ی تبسم و سعیدها، قدر داشته های خودشون رو بدونن و عاشقانه 
 زندگی کنن.

 قابلشون میشن.چه بسا همسرانی که بعد از طالق یا فوت، متوجه ی کمبود فرد م

 تا دیر نشده قدردان عشق زندگیمون باشیم...

  

  

 

 فروشگاه یک رمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 کتاب خودشکن

 رمان الالیی برکه

 رمان نسل کرگدن

https://bookstore.1roman.ir/product/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b4%da%a9%d9%86/
https://bookstore.1roman.ir/product/%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%84%d8%a7%d9%84%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%b1%da%a9%d9%87/
https://bookstore.1roman.ir/product/%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b3%d9%84-%da%a9%d8%b1%da%af%d8%af%d9%86/
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 مرجع دانلود رمان یک رمان ،

درصورتی که مایل به همکاری با ما هستید و یا نویسنده هستید و می خواهید که 
وانید رمان ها و شعر هایتان در قالب نرم افزار موبایل ساخته و منتشر شوند می ت

 به وب سایت ما مراجعه کرده و با ما تماس بگیرید.

 

 

 پیشنهاد می شود

 

 

 

 

 

 

 ه های ارتباطی با تیم مدیریت یک رمان  : را

   https://forum.1roman.ir_ عضویت در انجمن یک رمان :  1

 https://www.instagram.com/yek_roman1_ پیج اینستاگرام یک رمان :  2

 mousavir1@gmail.com_ ارسال ایمیل به ادرس :  2

 

 سر درِدسر | کارگروهیرمان سربه

 پیدا کردن رمان های بی نام

   |REIHANE_Fخواهدرمان پرواز کردن بال می

https://forum.1roman.ir/
https://www.instagram.com/yek_roman1
https://forum.1roman.ir/threads/36148/
https://forum.1roman.ir/threads/36148/
https://forum.1roman.ir/threads/36148/
https://forum.1roman.ir/threads/2255/
https://forum.1roman.ir/threads/126618/unread

