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 : مقدمه

 .هميشه هم خوب نيست غرور

باعث شد يک عمر حرف هاي دلمان را از هم مخفي کنيم تا حتي يک درصد هم، به غرورمان لطمه اي وارد  غرور
 .نشود

 .باعث شد دلباخته ي هم باشيم و بمانيم، اما ديگري از حالمان با خبر نشود غرور

 .باعث شد عشقمان را، راحت به دست رقيبمان بدهيم و خودمان در حسرت يک عشق بسوزيم غرور

 !غرور تلخ، زندگيمان را جهنم کرد يک

 دو تن مغرور ما

 دو از هم دور هر

 !! در من تاب دوري نيستواي

 خيالت خاطر من را نوازش يار اي

 ...از اين، در من صبوري نيست بيش

 مصدق حميد

 اول فصل

 ببينم نهار مهمون داريم؟ ـ

 :بالش ها رو مرتب، توي جا رختخوابي چيد و با لبخند گفت ژينوس

 !خاله پري قراره بياد؛ پاشو تنبل ــ

 :رد و گفتهام در هم رفت. ژينوس نگاهي به صورت عنقم ک اخم

 .باز که ناراحت شدي تو ــ

 دليل ناراحت شدنم رو مي دوني؛ نه؟ ــ

 مشکل تو با خاله پريِ بيچاره چيه؟ ــ

 !با خاله پري هيچي. ولي با پسرش خيلــــــــــي _

بله نازنازي! مي دونم تو با برديا مشکل داري. از بچگي هم مي زدين تو سر و کله ي هم. من خيلي خوب  _
 !يادمه

 !دختر عمو ي آدم هم بشه زن داداشش مکافاته ها، خوب از کل زندگيمون با خبريا _
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 :خنديد و گفت ژينوس

 .ها. من رفتم به جاي بلبل زبوني پاشو يه لباس شيک بپوش، اآلنه که بيان ــ

 .دراتاقم رو بست و رفت. دختر خوب و مهربوني بود. هميشه هواي منو داشت ژينوس

حوصله ي مهموني هاي وقت و بي وقِت مامان رو نداشتم. چشمم رو که باز مي کردم، مي ديدم مهمون  اصال
 !داريم. اَه

سابي به هم پيچيده بود، مرتب شونه زدم. به روي آينه ي قدي اتاقم وايسادم. موهاي خرمايي رنگم رو که ح رو
 .داشتم يقه ي لباس صورتي رنگم رو مرتب مي کردم، که درِ اتاقم باز شد

 .ســــــالم. صبح بخير خواهر عزيـــــــزم ــ

 .کردم. بدم مي اومد کسي بدون در زدن وارد اتاقم بشه، عادتم بود اخم

 ر بزني؟به تو ياد ندادن وقتي وارد جايي مي شي د _

 .اوال، فکر نکنم وارد جايي شده باشم! دوما، من که غريبه نيستم؛ در زدن مالِ غريبه هاست _

 :به صورت و لباس هام کرد و گفت نگاهي

 !اوه! چه به خودش هم رسيده! بابا خوشـــــگل ــ

 .زود از اتاقم برو بيرون. اصال حوصله ي اراجيف هات رو ندارم _

 !باشه. راستي خبر خوش _

 چي؟ _

 !نه ديگه. خواستم بگم؛ ديدم بي لياقتي _

 !خيلي خب ناز نکن. بگو و برو _

 !نگار اومده _

 :بنفشي کشيدم و گفتم جيغ

 اِ! کــــــي؟ ــ

 :گوش هاش رو با دستش گرفت و گفت نريمان

 .بوداآروم بابا؛ کـَرم کردي! همين االن رسيدن. خبرم داغِ داغ  ــ

 تينا هم اومده؟ _

 .آره. براي مراسم عقدِ بهار اومدن. مهران هم هست _
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 چند روز مي مونن؟ _

 .فکر کنم مهران يه ، يه هفته اي مرخصي گرفته باشه! خودت برو ازشون بپرس _

 چه عـــــــالـي! نوشين کو بد اخالق؟ _

 .نوشين خانوم هم در خوابِ ناز به سر مي برن _

 دروغ؟! تــــا الــــآن؟ _

براي من نقش دخترهاي سحر خيز و زرنگ رو بازي نکن که اصال بهت نمياد. يه امروز با سر و صداهاي ژينوس،  _
 .زود بيدار شدي، وگرنه هميشه با صداي اذان ظهر تازه خميازه مي کشي

 .برو تا نزدم تو صورتت _

 تهديد مي کني؟ _

 .استم پرت کنم تو صورتش، که زود در رو بست و بالش به درِ بسته خوردرو گرفتم دستم؛ خو بالشم

 .جام بلند شدم. دلم براي تينا يه ذره شده بود. هر چي بود اولين خواهرزاده ام بود و يه عالمه دوستش داشتم از

 .يره شدبه پذيرايي که طبقه ي پايين بود رفتم. سالم بلند بااليي کردم. همه ي نگاه ها به من خ تند

 :گفت نگار

 به به! خواهر کوچولوي خودم؛ چطوري؟ ــ

 :سمت نگار رفتم. گونه ي نرم و سفيدش رو بوسيدم و گفتم به

 .دلم برات تنگ شده بود نگاري! چه خوب شد اومدي ــ

 :اخم کرد و گفت نگار

 !از حال پرسيدن هات معلومه ــ

 .به خدا درگير دانشگاه کوفتيم؛ وقت ندارم سرم رو بخارونم _

 :سريع گفت نريمان

 .اين رو راست ميگه. ما خودمون هم به زور، خانوم رو زيارت مي کنيم ــ

 :گفتم

 !تيناي خاله کو؟ قربونش برم من ــ

 :گفت نگار

 !توي حياطه؛ داره بازي مي کنه ــ
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سمت حياط رفتم. تينا با پيراهن بلند نارنجي رنگش، که روش گل هاي ريزِ زردي داشت، کنار باغچه نشسته  به
 .بود و داشت با گل هاي باغچه حرف مي زد. خاله قربونش بره. دلم براش ضعف رفت

 .پشت سرش وايسادم. حواسش به من نبود آهسته

يه نکنيا. من بهت ميدم. مامانت باهات قهره. اکشال نداره؛ من اِ رزِ من. آب مي خواي؟ اآلن واست ميارم. گر _
 .بهت ميدم

 .!! قربون حرف زدنش برم من! تينا از جا بلند شد؛ مي خواست به سمت شير آب بره که من رو ديداكشال

 !بنفشــــي کشيد. از اين لحاظ به خاله اش رفته بود جيغ

 !واي! خاله نيلوفر شمايين؟ آخ جـــــون _

 .بغلم جاش کردم و صورتش رو بوسه بارون کردم تو

 !سالم نداديا تربچه ي خاله _

 .سالم خاله جون. دلم براتون تنگ شده بود _

 .خاله قربونِ اين زبونت بره _

 :رو روي پام نشوندم و گفتم تينا

 اگه دلت براي من تنگ مي شه، چرا زود به زود نمياي تهران من ببينمت؟ ــ

 !مان نگار ميگه، بابا مهران کار دارهخب ما _

 .دل من برات قدِ سوراخِ سوزن شده بود _

با همون سادگيِ بچگيش خنديد. لپ هاي سفيد و تپلش رو بوسيدم. خيلي ناز بود؛ يه جفت چشم سبز و  تينا
 !لب هاي کوچولويي داشت. عزيـــــــــــزم

 خاله جـــون؟ _

 جونِ خاله؟ _

 کشي؟ برام نقاشي مي _

 نقاشيِ چي رو؟ _

 !يه فيلِ گنده؛ با يه طاووس _

 من طاووس بلد نيستم؛ اما يه فيل تپلو برات مي کشم. مداد رنگي هات رو آوردي؟ _

 .آره خاله _

 ...پس بريم تا _
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 .تموم نشده بود که در باز شد حرفم

 !ي شاداب خاله پري، در چهارچوب در ظاهر شد. خاله پري داخل شد و بعد از اون بهار، بنفشه و برديا چهره

 .سالم خاله جون _

 سالم نيلوفر جون. خوبي؟ _

 .ممنون _

 :با لحن ملوس و بچگانه اش سالم بلند بااليي داد. بهار لپ هاي تينا رو بوسيد و گفت تينا

 نگار اين ها کي اومدن تهران؟ سالم کوچولو. نيلوفر، ــ

 .چند ساعتي مي شه، بفرماييد تو _

 .و خاله داخل خونه رفتن. بنفشه با لبخند نزديکم شد بهاره

 چطوري نيلوفر؟ _

 .مرسي خوبم. برو تو من هم ميام _

 .باشه _

هم رفت. برديا جلو اومد. نگاه سرزنش بار هميشگيش رو بهم دوخته بود؛ منتظر بود من بهش سالم  بنفشه
 .بدم

 !هم درکمالِ پررويي همراه تينا به داخل رفتم. دلم خنک شده بود. چرا اول من بايد بهش سالم مي دادم؟ من

* * * 

 :هم بيدار شده بود. بهش گفتم نوشين

 نوم؟چه عجب بيدار شدي خا _

 :صدايي خش دار و گرفته گفت با

 حميد زنگ نزد؟ _

 !نمي دونم واا.... تو اتاقم بودم _

 .گونه ي تينا رو بوسيد نوشين

 چطوري تو تپل خانوم؟ _

 :لب و لوچه اش رو آويزون کرد و با لحن نازي گفت تينا

 !من تپل خانوم نيستم. اسمم تيناست ــ
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 .خنديد نوشين

 !اي شيطون _

رو روي زمين گذاشتم. ماشاا... تپلو شده بود، خسته شدم! تينا رفت گوشه اي و با عروسک هاش بازي  تينا
 .کرد

 .آشپزخونه رفتم. مامان و ژينوس، مشغول آماده کردن وسايل نهار بودن به

 :گفتم

 .مامان شما بريد پيش خاله، من به ژينوس کمک مي کنم _

 !وم بود که غيبت با خاله رو به کار کردن تو آشپزخونه ترجيح مي داداز خدا خواسته رفت. معل مامان

 ژينوس؟ _

 بله؟ _

 نيما کجاست؟ _

 .اآلن مياد، رفت سبزي بخره! بيا اين خيارها رو براي ساالد پوست بکن _

 .تا خيار رو که روي سينک ظرفشويي بود شستم؛ با يه چاقو روي ميز گذاشتم و نشستم تا خردش کنم چند

 برديا رو ديدي؟ _

تو رو خدا ژينوس اسمش رو جلوم نيار. پسره ي مغرور، فکر کرده کيه؟ هميشه انتظار داره من بهش سالم  _
 .بدم

 !به نظر من که خيلي جذاب و آقاست _

 .ايــــــش! بد سليقه اي _

ژاله هميشه ازش تعريف مي کنه! ميگه موقر و متينه. فقط با دخترها يه کم سر سنگين برخورد مي کنه؛ وگرنه  _
 !با ماهايي که متأهليم، خيلي خوب برخورد مي کنه

 مگه ماهايي که مجرديم، جذام داريم؟ _

 .ريز خنديد ژينوس

 :دادم ادامه

 !برديا نصفِ اخالقِِِ شوهرش رو هم نداره. سينا يه پارچه آقاستدر ضمن به خواهرت ژاله هم بگو باور کنه،  _

 !آره خب، به چشم برادري از برديا خوشش مياد _
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هام در هم رفت. بابا مگه برديا چي داشت که همه اون رو آقا و متين مي دونستن؟ از نظر من برديا اصال  اخم
ژگيِ خوبي نداشت که يه دختر جذبش بشه؛ اما تو اخالقِ قابلِ توصيفي نداشت؛ خيلي هم مزخرف بود. هيچ وي

 !هر مهموني، کل دخترهاي فاميل دورش حلقه مي زدن. ايـــــش؛ چندش

 .صداي ژينوس از فکر بيرون اومدم با

 .اين سينيِ چاي رو ببر. من کار دارم _

 !باشه _

 .فتم و به پذيرايي بردمرو خرد کرده بودم. دست هام رو شستم و سيني رو از دسِت ژينوس گر  خيارها

 .و برديا مشغول گپ زدن بودن نريمان

 از شرکت چه خبر؟_

 .خبري نيست مي گذره ديگه_

 کارها خوب پيش ميره؟ _

 !اي! خوبه_

 :گفت بنفشه

نگار جون خيلي خوشحالم مي بينمت! خدا خدا مي کردم براي مراسم عقدِ بهار، به آقا مهران مرخصي بدن و  ــ
 .بتونين بياين

 :لبخندي زد و گفت نگار

من هم خيلي دوست داشتم براي عقدِ بهار، تهران باشم؛ چون مهران مرخصي کم گرفته بود، بهش اجازه  _
 .دادن بياد

 :گفت بهار

 جون هواي اصفهان چطوره؟نگار  _

 !مثل تهرانه! اما خب اين آلودگي رو نداره _

اَه! حرف بهتري نبود؟ حالم از اين حرف هاي تکراري و کليشه اي، به هم مي خورد. همه اش در مورد ترافيک،  اَه
 ...هوا، گروني... بابا، اين همه حرف خوب. مثال ازدواج، بچه دار شدن و

دم. نوبت به برديا رسيد؛ مثل هميشه سرد و خشک ليوان چاي رو برداشت و رسمي تشکر همه چاي تعارف کر  به
کرد. حرصم رو در آورده بود. من اصوال با همه صميمي بودم؛ اما برديا ازم فاصله مي گرفت و هميشه مثل غريبه 

 .ها باهام حرف مي زد. اخالقش باعث شده بود لجباز و حرصي شم

 :ري گفتمبل نشستم. خاله پ روي
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 نگار جان اصفهان راحتي؟ دلتنگ نمي شي؟ _

 !نيست بگه چرا پيله کردين به نگار؟! بابا خب حرفي ندارين بي زحمت سکوت کنيد. اَه يکي

دلتنگ که مي شم. باالخره خانواده ام اين جان، اما خب کارِ مهران اون جاست و اون جا بايد باشه. بعد هم  _
 !ان و کلي هوام رو دارن. عادت کردم ديگه. يه سالي مي شه اون جامخانواده ي شوهرم هم اون ج

 :گفت نريمان

 !خوبيِ آدم ها اينه؛ هر جا برن سريع به اون جا عادت مي کنن و براشون عادي مي شه _

 :زدم و گفتم پوزخندي

 !بله؛ بله! چند کالم هم از استاد نريمان مهرسا _

 .خنديدن. نريمان چشم غره اي بهم رفت. در همون لحظه زنگ زده شد. نوشين در رو باز کرد همه

 !نيماست _

وارد شد. همه به احترامش بلند شديم. نيما پسرِ جذاب و متيني بود. هميشه عاقالنه رفتار مي کرد. هميشه  نيما
 .حرفش براي همه سند بود و روش حساب مي کردن

 .ش، نريمان بود. با لودگي حرف مي زد و زياد کسي به کارش اعتماد نمي کردنقطه ي مقابل درست

 .بسته ي سبزي رو به آشپزخونه برد نيما

 :گفت بهار

 نوشين از نامزدت حميد آقا چه خبر؟ _

 :لبخند کم رنگي زد و گفت نوشين

 !حميد هم خوبه. ممنون _

 .زياد اهل حرف زدن نبود. به جز در شرايط لزوم، حرف نمي زد. آدم خوش مشربي نبود نوشين

 ِ  !برديا پرِ از غم بود. معلوم بود از رفتارم جلوي در ناراحته! به جهنم! پسره ي پررو؛ فکر کرده کيه نگاه

 :رو به خاله پري گفت مامان

 به سالمتي خريدهاشون رو کردن؟ _

 :پري درحالي که مشغول پوست کندن پرتقالي بود، گفت خاله

 !آره پروانه جون، همه ي کارهاشون رو کردن _

 !عکس بهار که اين قدر بي خياله، پارسا بد جور هوله. مي ترسه بهار از دستش بپره بر
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 :گفتم

 پس فرداست ديگه؛ نه؟ _

 .ه نگاهِ برديا گره خورد. چهره اش عبوس بودبا تکون سر، عالمت تاييد داد. نا خود آگاه نگاهم ب خاله

 :گفتم آهسته

 چرا فقط از ديگران انتظار داري؟ _

 :يکي از ابروهاش رو باال انداخت و گفت برديا

 انتظار چي؟ _

 !توجه، احترام، اهميت _

 :پوزخندي زد و گفت برديا

من از آدم هاي امثال تو، هيچ انتظاري ندارم. برخوردِ جلوي درت هم مي ذارم به پاي اين که خاله پروانه، تو  _
 !تربيت آخرين بچه اش کوتاهي کرده

 :گرفت اساسي! دندون هام رو از حرص به هم فشار دادم و سريع گفتم لجم

اشتباه کرده. باالخره کم سن و سال بوده و  من هم فکر مي کنم خاله پري، تو تربيت پسر بزرگش حسابي ــ
 !خام

 .که به حاضر جوابي هاي من عادت داشت، فقط به زدن پوزخندي اکتفا کرد برديا

 :با خنده گفت نريمان

 !نيلو، دو دقيقه آروم بگير دختر! امروز شمشيرت رو، از رو بستيا _

ش! همه تقريبا از دعواها و برخوردهاي سرد بين من نريمان اخمي کردم. چشمکي زد؛ يعني تالفيِ ضايع کردن به
و برديا خبر بودن و براشون عادي بود. برديا پسر قد بلند و خوش هيکلي بود؛ موهاش مشکي و براق بود؛ رنگ 

 .بود محشرچشم هاش هم طوسي بود. کل جذابيت صورتش، مال رنگ چشم هاش بود؛ 

ردي و تلخي ازش مي ديدم. بهار و بنفشه هم، هر کدوم زيبايي مهم اين بود که من عاشقش نبودم و فقط س اما
 .هايي داشتن، اما برديا يه چيز ديگه بود. برديا شباهت زيادي به خاله پري داشت

پري سال هاي زيادي بود که شوهرش رو، تو يه تصادف از دست داده بود. به قولِ نريمان، برديا شده بود  خاله
 !مرد خونه شون

ريزه و سفيدي بود؛ با چشم هاي درشت عسلي! بنفشه هم که خواهر بزرگِ بود و ازدواج نکرده بود. دختر  بهار
 .بنفشه من رو يادِ نيما مي انداخت
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نهار چيده شد. بوي غذا، اشتهاي همه رو تحريک کرده بود. به طور اتفاقي کنار برديا نشسته بودم. چشمم  ميز
 .ق شيطنت تو چشم هام درخشيدبه ظرف خورش فسنجان افتاد. به به! بر 

کفگيري برنج براي خودش، تو بشقاب کشيد. فوري خم شدم و از وسط ميز، ظرف خورش فسنجان رو  برديا
 :برداشتم و رو برنجِ برديا ريختم. در حين خالي کردن خورش روي برنجش گفتم

 .ر امتحانش کنياز اين خورش حتما خوشت مياد، دست پخِت ژينوسه؛ حرف نداره! بايد يه با _

 :اخم کرد. ظرفِ خورش رو، روي ميز گذاشتم. بهار گفت برديا

 !اما برديا، فسنجان دوست نداره _

 :رو زدم به ناراحتي و گفتم خودم

 اي واي! فکر مي کردم دوست داره. نداري؟ _

ساکت بود. عجيبه که ساکته! با حرص قاشقش رو، تو برنجش فرو برد و خورد. کامالً معلوم بود دوست  برديا
 !نداره و واسه اين که کم نياره، داره مي خوره

چه کاريه؟ جونت باال مياد بگي دوس ندارم؛ يه چيز ديگه برام بکش؟! پسره ي مغرور؛ پس حقته! نوش  خب
 !جون کن

 :لذت خوردن. برديا با خشم گفتنهارشون رو با  همه

 .فکر نمي کردم اين قدر بي نمک باشي! منتظر تالفيش باش _

 !شتر درخواب بيند پنبه دانه _

 .به سمت بقيه رفت. از حق نگذريم، چشم هاش خيلي جذاب و نافذ بود برديا

 :مبل نشستم. نريمان گفت روي

 !پيش استخر. هوا هم خنکهپيشنهاد مي کنم جوون ها بلند شيم بريم حياط،  _

 :گفتم

 !اگه فقط جوون ها بايد بيان، خودت که بايد بموني _

 :خنديد و گفت بهار

 نريمان راست بگو. پنجاه رو رد کردي؟ _

 :با اخم گفت نريمان

 بهار واقعاً که! من همه اش بيست و پنج سالمه. عقلت رو دادي دست اين نخود مغز؟ _

 :که مشخص بود حوصله ي کل کل کردن هاي من و نريمان رو نداره، از جاش بلند شد و گفت برديا
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 !بريم نريمان. بد جوري حوصله ام سر رفته _

 .حياط رفتيم و همه دور استخر نشستيم. هواي خنک و خوبي بود به

 :گفت بهار

 !جمعه يه برنامه ترتيب بدين، بريم کوه ــ

 :گفت بنفشه

 !و ديگه قاطيِ خروس ها شدي خواهريبهار ت ــ

 :با اعتراض گفت بهار

 .اِ! خب پارسا رو هم ميارم. غلط مي کنيد بدون من جايي بريد ــ

 :گفت برديا

 !عمرا که من با تو جايي برم؛ چون هر جا مي ريم تو رو بايد دو نفر حساب کنيم ــ

 :گفتم

 !اصال برديا خان کي گفت شما هم هستي؟ تو رو نمي بريما ــ

 .خنديد. برديا اخم کرد. آخه بگو دختر مرض داري به پر و پاي برديا مي پيچي؟ اما خب، دلم خنک شد بهار

 .من با تو نبودم که زود گارد مي گيري _

 :پررويي گفتم با

 !با دختر خاله ام که بودي ــ

 !اول خواهر من بودهاِ! دخترخاله ي تو، _

 :جوابش رو بدم که بنفشه اعتراض کنان گفت خواستم

 باز ما اومديم دور هم گپ بزنيم، شما دو تا افتادين به جونِ هم؟خسته نمي شين؟ ــ

 :بلند شد؛ دست هاش رو باز کرد و کش و قوسي به بدنش داد و گفت نريمان

 !عجب هواييه! جون ميده براي آب تني ــ

از جام بلند شدم. نريمان حواسش به من نبود؛ داشت نفس عميق مي کشيد که هلش دادم؛ صاف  آهسته
 !افتاد وسط آب

 :هم وا رفته بود. همه خنديدن به جز عنق خان! بهار با خنده گفت خودش

 !آرزوت برآورده شد نريمان ــ
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ردم. در حال خنديدن بودم که حس هم دست به کمر وايساده بودم و قيافه ي مضحک نريمان رو نگاه مي ک من
 .کردم کسي من رو هل داد و در يه چشم به هم زدن من هم افتادم تو آب، جا خوردم. خنده ها بلندتر شد

 .داشتم بدونم کي جرئت کرده چنين کاري رو بکنه؛ که چهره ي خندانِ برديا رو ديدم دوست

 :پوزخندي که گوشه ي لبش بود، گفت با

 !دست باالي دست زياده دختر خاله ــ

 !! عجب حالي داشتم! اگه کنارش بودم، خرخره اش رو با دندون هام تيکه تيکه مي کردمآخ

 :بنفشي کشيدم و گفتم جيغ

 کي جرئت کرد اين کار رو بکنه؟ ــ

 :با غرور گفت برديا

 !من ــ

 !حسابت رو مي رسم! يکي طلبِ من_

 .بمون صافِ صاف شدتازه من تالفي کردم! حسا_

 :دستش رو به سمتم دراز کرد و گفت بنفشه

 !بيا باال؛ سرما مي خوريا ــ

 !نميام _

 .رو به نشانه ي قهر برگردوندم. تموم هيکلم خيسِ آب شده بود صورتم

 :گفت برديا

 !بهتره بريم. نيلوفر هم خسته بشه مياد ــ

 :به دستور برديا رفتن. نريمان هم با بدني خيس از استخر اومد بيرون و گفت همه،

 !آخيش! خدايا شکرت ــ

 .هم با خنده رفت. آي من حرصم گرفته بود! مثل يه آتشفشان در حالِ فوران بودم نريمان

 .يده شده بودمسنگين شده بود. با هزار تا مکافات خودم رو از استخر کشيدم بيرون. مثل موش آب کش بدنم

 .نمي شد اين جوري برم تو پذيرايي! از حياط پشتي، از پلکان کشيدم باال و رفتم تو اتاقم روم

 .حالت رو بگيرم برديا خان. حاال به من مي خندي؟ رو آب بخندي آخ

 .حوله، موهام رو خشک کردم. لباس هام رو هم عوض کردم و رفتم پايين با
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 :گفت نگار

 ا حسابي خيست کرده؟شنيدم بردي ــ

 :دوباره خنديد! با خونسردي گفتم جمع

 !تالفي مي کنم! هيچ کارش بدون جواب نمي مونه ــ

 :خشم و غضب به برديا چشم دوختم. برديا با لبخند گفت با

 !تالفي کردنِ شما دخترها چيه؟ هـــــوم؟ سوسک ميندازين تو لباسمون ديگه! از اين ترسناک تر؟ ــ

 :بلند خنديد. گفتم نريمان

 !مي بيني برديا خان ــ

 :گفت بهار

 بابا تمومش کنيد! نيلوفر واسه پس فردا ميري بازار؟ ــ

 .نه. يه پيراهن دارم؛ تا حاال نپوشيدمش. اون رو مي خوام بپوشم _

 .در حالي که يه برگه سر رسيد و چند تا مداد رنگي دستش بود، بهم نزديک شد تينا

 .خاله! بهم قول دادي برام نقاشي بکشي ــ

 !تينا هم چه وقتي سر رسيد اين

 .وسايلت رو بده _

 .ذوق و شوق کودکانه، برگه و مداد رنگي هاش رو بهم داد با

 خاله؟ _

 هــــوم؟ _

 طاووس بلد نيستي بکشي؟ ــ

 !نه. گفتم که؛ فقط فيل_

 !اما من طاووس هم مي خوام _

 :شيطنت نگاهي به برديا کردم و گفتم با

 !برديا بلده. بده اون بکشه ــ

 :جدي گفت برديا

 !بيا تا خودم برات يه طاووس ناز بکشم عمو ــ
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 .خوشحال شد. مشغول کشيدن شدم. باالخره تموم شد تينا

 خاله تموم شد؟_

 .آره. اين هم از اين_

 :ک برديا شد. برديا به نقاشيِ من نگاه کرد و گفتتينا رو بوسيدم. تينا با خوشحالي نزدي صورت

 خاله تصوير خودش رو برات نقاشي کرده؟ اين کجاش فيله؟ ــ

 :کردم و گفتم اخمي

 !خيلي هم خوشگله _

 .حرفي نزد برديا

 !که حرف نزد. وگرنه بي خيال جمع مي شدم، و فکش رو مي آوردم پايين بهتر

 :به بهار گفتم رو

 بهار، يلدا هم تو مراسم عقدت هست؟ ــ

 !وا نيـــلوفر! چه حرف ها مي زني تو! نباشه؟ نا سالمتي دختر دايي مونه ها_

 .اي بابا! کاش نبود. اصال حوصله ي ادا و اطوارهاش رو ندارم_

 چرا؟ چون زيادي به برديا مي چسبه؟ _

 !نه بابا! به من چه؟ يه کم خودگيره؛ کالس مي ذاره _

 !باالخره هر چي باشه، يکي يه دونه است ديگه! عزيز کرده ي داييه _

 !حوصله ي يلدا رو نداشتم. يکي يه دونه ي دايي پدرام! خيلي لوس و کنه بود. خدا به خير کنه اصال

 دوم فصل

 نيلوفر، نيلوفر؟ _

 بله؛ بله؟ _

 حاضر شدي؟ _

 .چقدر هولي نريمان؟ وايسا ديگه _

 ا! من نمي دونم شما خانوم ها چرا اين قدر لـِفتش ميدين؟اَي باب _

 !کم غر بزن؛ ميام اآلن _

 .به روي آينه وايساده بودم. پيراهن بلند و دکلته اي، به رنگ قرمز پوشيده بودم. حس کردم شديد بهم مياد رو
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رو، روي شونه هام ريخنم و گلِ سر قرمز رنگي، بهشون زدم. آرايشم ماليم و هماهنگ با رنگ پيراهنم  موهام
 .بود

 .حاضر بودم. گوشواره هاي پَرِ قرمزم رو هم انداختم. به پايين رفتم و روي مبل نشستم تقريبا

 من حاضرم. بقيه کجان؟ _

 :با دقت نگام کرد و گفت نريمان

 ن ببرن؟تو رو مي خوا ــ

 :حرفش نشدم متوجه

 !منظور؟ ــ

 !آخه به خودت خيلي رسيدي. فکر کردم تو قراره بري خونه ي شــوهر _

 .لوس نشــو _

 .اآلن ديگه بقيه هم ميان _

 .پسر قد بلندي بود. کت اسپرت مشکي رنگ و جين توسي پوشيده بود. جذاب شده بود نريمان

 .شد. تينا به سمتم اومد هم کم کم سر و کله شون پيدا بقيه

 خاله؟ پيراهنم خوشگله؟ _

 !آره عزيزِ خاله! خيلي قشنگه _

 .روي لب هاي تينا نشست. همه سوار ماشين شديم و به سمت خونه ي خاله پري رفتيم لبخند

 :به نگار گفتم رو

 چرا مراسم رو خونه ي خاله گرفتن؟ _

 :گفت نگار

 .خاله مي گفت خونه ي باباي پارسا کوچيکه ــ

رسيديم. دمِ در برديا وايساده بود و به مهمون ها خوش آمد مي گفت. کت اسپرتي به رنگ خاکستري،  باالخره
 .با بلوز سفيد تنگي پوشيده بود. خيلي جذاب شده بود. نزديکش شديم

 :با برديا دست داد. نگار گفت نريمان

 دير که نکرديم؟ ــ

 :لبخند ماليمي زد و گفت برديا
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 .نه. نصفي از مهمون ها هنوز نيومدن ــ

 :گفت نيما

 عروس و دوماد نيومدن؟ ــ

 :گفت برديا

 !نه هنوز. فکر کنم تو راه هستن. بفرماييد داخل ــ

 :به روي برديا وايسادم. با پوزخند گفتم رو

 برادرِ دامادي يا خود داماد؟ ــ

 منظور؟ _

 .اين طور که تو به خودت رسيدي، فکر کردم قراره جاي پارسا رو بگيري _

 :خونسرد گفت برديا

 !باز جاي شکرش باقيه جاي عروس رو نگرفتم ــ

با ابرو، به صورت و لباس هام اشاره کرد. آخ شديد زورم گرفت! انگشت اشاره ام رو به نشانه ي تهديد  بعد
 :مقابل صورتش گرفتم و گفتم

 !حيف که دلم مي خواد امشب بهم خوش بگذره؛ وگرنه حاليت مي کردم. آدم برفي ــ

لبخند تلخي زد. بي توجه به من، مشغول خوش آمد گويي به بقيه ي مهمون  "آدم برفي  "از شنيدن اسم  برديا
 .ها شد

ده هم داشت آهنگ به پذيرايي رفتم. تقريبا شلوغ بود. همه تو پيست رقص، مشغول رقصيدن بودن. نوازن سريع
 !مي ذاشت

و مانتوم رو در آوردم و دستي به موهام کشيدم. نوشين پيراهن بنفش رنگي پوشيده بود. موهاش هم فر  شال
 .کرده بود. ميزِ گردي وسِط سالن بود، که پر از گيالس و بطري هاي مشروب بود. نريمان نزديکم شد

 !خوشگل کردي شيطون _

 :زدم و گفتم لبخندي

 !از داداشم که خوشگل تر نيستم ــ

 !اين زبون رو نداشتي، که ديگه هيچي _

 برديا کو؟ _

 چيه؟ دلت براش تنگ شده؟ _
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 :زدم. به يلدا که گوشه ي سالن منتظر ايستاده بود، اشاره کردم و گفتم پوزخندي

 !من که نه! اما اون انگار خيلي منتظرشه ــ

 .هم ردِ نگاهم رو گرفت و منظورم رو فهميد. هيچي نگفت. ژاله، خواهر ژينوس نزديکمون شد نريمان

 !سالم بر دخترعمو و پسرعموي بي معرفت خودم _

 .و نريمان، گرم باهاش احوال پرسي کرديم. شوهرش، سينا نيومده بود. پزشک بود و شيفتش بود من

 :گفتم از چند دقيقه، ژاله رفت. رو به نريمان بعد

 نريمان؟ ــ

 هــــــوم؟ _

 برديا از يلدا خوشش مياد؟ _

 چرا مي پرسي؟ _

همين جوري. آخه اين قدر اين دختره خودش رو جلوي برديا ظاهر مي کنه و بهش مي چسبه که فکر کردم  _
 !برديا از خداشه

 :درحالي که داشت با دکمه ي کتش ور مي رفت، گفت نريمان

 !برديا بارها گفته عاشق کسي نيست و نمي شه ــ

 مگه مي شه؟ _

حاال که شده. از بچگي فکر و خيالش پيشِ درس و مدرسه بود. من تا اون جايي که يادمه، يه بار هم اسمِ  _
 !هيچ دختري رو به قصدي، از زبونش نشنيدم. هميشه سرش تو کارهاي خودش بود! اخالقش ديگه دستمه

 .فيلمشه! خودش رو مي زنه به اون راه؛ وگرنه خيلي هم خوشش ميادمن که ميگم  _

 .برديا خيلي پسر متفاوتيه. مطمئنم فيلمش نيست _

 يعني تاحاال عاشق نشده؟ _

وا نــــيلو، حاال خوبه برديا رو تقريباً مي شناسي. خودت که مي بيني، تو مهموني ها از کنارِ من تکون نمي  _
 .خوره

 !قابلِ باورهيه کم غير  _

 !اومد _

 :نزديکمان شد و گفت برديا

 !از خودتون پذيرايي کنين ــ
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 :گفتم

 عروس و داماد کي ميان؟ ــ

 :با منظور گفت برديا

 ماشاا... ، هزار ماشاا... اين جا عروس و دوماد زياده! چه احتياجي داريم حتما پارسا و بهار بيان؟ ــ

 :گرفت. حس مي کردم مخاطب هر حرفش منم و به من طعنه مي زنه. به يلدا اشاره کردم و گفتم لجم

 !آره خب! اين هم يه نمونه اش ــ

 :به سمتمون اومد. برديا متوجه منظورم شده بود و اخم کرد. يلدا بدون توجه به من رو به برديا گفت يلدا

 !بياياِ برديا! کجايي تو؟ خيلي منتظر شدم تا  ــ

دختري با چشم هاي آبي روشن بود. چشم هاش رو از مامانش به ارث برده بود. پوست سفيد و بدون لکي  يلدا
داشت؛ شفاف مثل آينه بود. لب هاش قلوه اي بود؛ پروتز کرده بود. آرايش غليظي کرده بود. من به جاي اون 

. البته براي همه عادي بود. هميشه درهنه بوحس مي کردم اآلنه که مژه هاش کال بيفته پايين! لباسش خيلي ب
 .همين طوري لباس مي پوشيد

 :خيلي سرد گفت برديا

 !برو پيش مهمون ها. من بايد برم دمِ در به مهمون ها خوش آمد بگم ــ

 :با عشوه ي چندش آوري گفت يلدا

 .بدون تو نميرم! خوش نمي گذره ــ

 :و گفتم رو داشت به هم مي زد. طاقت نياوردم حالم

 !چرا بهت خوش نمي گذره عزيزم؟ اين جا که دعوت نشدي برديا رو ببني ــ

 :چشم غره اي بهم رفت و گفت يلدا

 !من اگه جايي ميام، فقط به خاطر بردياست ــ

 :گفتم

 !اِ! پس از اين به بعد يادم باشه برديا رو هم دعوت نکنيم؛ تا تو هم نياي و ما خالص شيم ــ

 :با خشم گفت يلدا

هي؛ نيلوفر! مواظب حرف زدنت باش. خوب مي دونم چقدر حرصت مي گيره وقتي بي محلي هاي برديا رو  ــ
مي بيني! هميشه ياد گرفتي همه ي پسرها دورت رو بگيرن و قربون صدقه ات برن! وقتي مي بيني برديا اين 

 !جوري نيست، لجت مي گيره و منفجر مي شي
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ين جوري شناخته، يا شايد هم به خاطرِ حرصش اين چرنديات رو گفت، خيلي لجم گرفت. اين که من رو ا از
 :خواستم جوابِ گستاخيش رو بدم که برديا با بي حوصلگي گفت

 !سرِ کسي بحث مي کنيد که اصال حوصله تون رو نداره ــ

 :پُر از نفرت به برديا انداختم و گفتم نگاهي

ي آقاي آدم برفي؟ هه! خواهشا اسم من رو، از ليست عاشق هاي سينه چاکت، فکر کردي خيلي دلباخته دار  ــ
 !بکـش بيرون

 :با حرص رو به نريمان گفت برديا

 نريمان من مي خوام برم اون ور. مياي يا نه؟ ــ

 .که تا اون لحظه ساکت بود، و به کل کل کردن من و يلدا گوش مي داد، همراه برديا رفت نريمان

 :ني جدي و پُر از خشم گفتبا لح يلدا

گوش هات رو وا کن نيلوفر، برديا سهمِ منه! به کسي هم نمي دمش. اگه بخواي با اين اراجيفت اون رو ازم  ــ
 !بگيري، زندگي رو برات سياه مي کنم

 .اوه اوه! همچين آشِ دهن سوزي هم نيست! اين تحفه، مال خودت! در ثاني، هيچ غلطي نمي توني بکني _

رفت. بي خود نبود اين قدر از اين بشر بدم مي اومد! هميشه تو ناز و نعمت بود و خيلي خودش رو باال مي  ايلد
دونست. فکر مي کرد مي تونه با پوشيدن اون لباس هاي عَجَق وَجَق و آرايش هاي فجيع، گلِ سر سبد مجلس 

 !ها باشه

کم بهار و پارسا هم اومدن. بهار تو لباس عروس، خيلي ناز و خوشگل شده بود. موهاش رو، عسلي رنگ  کم
کرده بود که به رنگ پوستش شديد مي اومد. تاجش به صورت خوشه اي، روي قسمتي از موهاش زده شده 

 .بود. پارسا هم خيلي جذاب شده بود. قبال چند باري خونه ي خاله ديده بودمش

 .روي مبل نشستم کالفه

 !فکر مي کردم اخالقِ يلدا، دستت اومده باشه _

 :بود. کنارم نشست. اصال حوصله اش رو نداشتم. با دلخوري گفتم برديا

 !دلش مي خواد هر چي که همه دنبالشن، و مي خوان مالشون باشه، مال اون باشه ــ

 !منظورت من که نيستم؟ _

 :م به شرايط نبود. هول شدم و با دستپاچگي گفتمفهميدم چي گفتم! اصال حواس تازه

 !نه؛ نه! کلّي گفتم ــ

 !آها _
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 چطوري ولت کرد؟ _

 !اون مالک من نيست! اگه تا حاال هم هيچي نگفتم، واسه احترام به دايي پدرام بوده. همين _

 !مطمئن باش هيچ دختري جز يلدا، عاشقِ تو نيست _

 !م رو اسيرِ اين لوس بازي ها نکردم، خيلي راضيمبرام مهم نيست! همين که خود _

 !در آينده شايد اسير همين به قول خودت لوس بازي ها بشي _

 !خود کرده را تدبير نيست! من خودم رو بهتر مي شناسم يا تو؟ _

 .از اين که اجازه ميدي خودش رو جلوي همه بچسبونه بهت، حالم به هم مي خوره! حالش رو بايد بگيرم _

 .من که نمي دونم چرا اين قدر تازگي ها پيله کردي به يلدا! البته برام هم مهم نيست _

 !اگه مهم بود جاي تعجب داشت _

 .اي نگاهمون در هم گره خورد. چقدر چشم هاش گيرا بود! تو چشم هاش هيچ اثري از سردي و يخي نبود لحظه

يقه، پا نشي بري؟ حاال اگه يلدا بودا، تا فردا صبح نگاهش سريع نگاهش رو ازم گرفت و رفت. مي مردي دو دق اما
 !مي کرد. مسخره

 .حالم گرفته شده بود. تا آخر مراسم، يه گوشه نشسته بودم و الم تا کام حرف نزدم. بهار نزديکم شد حسابي

 نيلوفر خيلي لوس و خودگيري؟ _

 وا! چـــرا؟ _

 !ه کم قر بده؛ مثل برج زهر مار نشستي يه گوشهمجلسِ عزا که تشريف نياوردي، بابا پاشو ي _

 !شانسِ تو بود به خدا! امشب از اون شب هاست که اعصاب ندارم _

 !از بس لــــوسي _

با اخم رفت. حال هيچ کس رو نداشتم. برديا و يلدا کنارِ هم بودن. اگه برديا از يلدا بدش مي اومد، پس  بهار
 !ي خورد؟چرا تو هر مجلسي از پيشش تکون نم

 .با نيشخند نزديکم شد يلدا

اشکال نداره نيلو جـــون! برديا نشد يکي ديگه! نبايد خودت رو ناراحت کني! تو که برديا رو مي شناسي،  _
 !عاشقِ هر کسي نمي شه

 :رو بردم باال صدام

 !حاال که مي بينم عاشق هر کسي شده ــ

 .دستم، يلدا رو هل دادم و نشوندمش رو مبل با
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 !هي نيلوفر! يادت باشه با کي حرف مي زني. صدات هم براي من، نبر باال _

 !کسِ مهمي نيستي جوجه _

 !من که مي دونم از چي داري مي سوزي _

دست آوردنش  دختره ي بــــــي شعور! من رو با خودت مقايسه نکن! چيزهايي که براي تو مهمه و براي به _
 !سر و دست مي شکوني، براي من يه پاپاسي هم ارزش نداره

 .نزديکمون شد نريمان

 چه خبرتونه شما؟ باز افتادين به جون هم؟ _

 :از روي مبل بلند شد و گفت يلدا

 !از اين خواهرِ خـُلت بپرس که زود از کوره درميره ــ

 .رفت. خواستم جوابش رو بدم که نريمان، مچ دستم رو کشيد يلدا

 !ولش کن بابا. زشته؛ همه دارن نگاهتون مي کنن _

 .تو چي ميگي اين وسط؟ طرفِ يلدا رو نگير الکي. تا به پام نپيچه، کاري باهاش ندارم _

 !ارزش داره خودت رو اين قدر عصبي کني؟ بي خيال _

 .رفتن شد. کم کم مهمون ها رفتن و سالن خالي شد. خاله پري نزديکم شد موقع

 خوبي خاله جان؟ ــ

 :کم رنگي زدم و گفتم لبخند

 .خوبم ــ

 اما انگار از چيزي ناراحتي! بازم يلدا؟ _

سريع کردم. خاله هم فهميد حوصله ندارم، بي خيالم شد! برديا نگاهم کرد. نگاهش پُر از سرزنش بود.  سکوت
 :نگاهم رو ازش گرفتم. يلدا نزديک برديا شد. با لحن چندش آوري گفت

 .خيلي خوش گذشت! خداحافظ عزيزم ــ

 :با لحن خشکي گفت برديا

 !به سالمت دختر دايي ــ

 !چه حالي کردم من آخ

 :صورتش قرمز شد و سريع رفت. پوزخندي زدم. برديا گفت يلدا
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 به چي خنديدي؟ ــ

 مفتّشي؟ _

 .اگه من رو مسخره کرده باشي، آره _

 .نترس. به يلدا خنديدم _

 از چي ناراحتي؟ _

 برات مهمه؟ _

 !نه _

شدم، هميشه همين جور بود. نمي دونم چرا با اين که مي شناختمش، باز هم از برخوردش لجم مي  عصبي
 !گرفت

 :حالي که ازش دور مي شدم، گفتم در

 !به کسايي فکر کن که برات مهم باشن! جناب بعضـــي ها! اوه، اوه! نه ببخشيد، برديا ــ

 مثل لبو سرخ شده بود. اين قدر حال مي داد اين جوري ضايعش کنم. دلم خنک مي شد اســــــاســـي صورتش

 سوم فصل

 .اي بابا! تو که من رو کشتي، خب جون بکن بگو ديگه _

 چي بگم فضول خانوم؟ _

 !اتفاقاتِ ديشب رو؛ مو به مو _

 از کجاش؟ _

 !همه جاش _

 !بابا من زياد حالم خوب نبود. يه جا مثل مادر مرده ها کز کرده بودم _

 واسه چي؟ _

 !دختره ي پررو؛ ديشب خيلي رو اعصابم بود _

 !يلدا رو ميگي _

 َپ َن َپ فکر کردي شبِ چله رو ميگم؟ _

 چرا تو رو ول نمي کنه؟ چرا اين قدر با تو لجه؟ _
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مي خواد ثابت کنه اين قدر خاص و متفاوته، که برديا رو هم عاشق خودش کرده! وگرنه عمرا از برديا خوشش  _
 !بياد. بارها جلوي بهار هم گفته که از آدم هاي مغرور عين برديا که فقط خودشون رو مي بينن بيزاره

 ؟يعني دوستش نداره _

 !نه بابا! دوست داشتن چيه؟ دلت خوشه ها! اون اصال نمي دونه عشق چيه _

 .از نريمان بگو _

 :هام گرد شد. با شيطنت گفتم چشم

 از کي بگم؟ ــ

 :تازه فهميد چه سوتي اي داده! هول شد و با مـِن مـِن گفت هستي

 ... منظورم، خب ــ

 :ي سفيد و کمي تپلش رو کشيدم و گفتم گونه

 !خب حاال چرا رنگ به رنگ مي شي؟ نريمان هم خوبه؛ سالم داره خدمتتون خانومي ــ

 :خنديدم. هستي اخم کرد و گفت بلند

 باز تو نمک شدي نيلو؟ منظورم همه ي خونواده ات بود؛ نگار، نوشين؟ ــ

 !اوه؛ بـــــله! متوجهم _

 :گفتکه تو بد منگنه اي افتاده بود، حرف رو عوض کرد و  هستي

 نگار اين ها تا کي تهرانن؟ ــ

 !اگر چه مي دونم حرف رو عوض کردي؛ اما فعال تهرانن _

 نيلو؟ _

 هــــوم؟ _

 !بين من و نريمان هيچي نيست _

 بينتون هيچي نيست؛ تو دلتون چي؟ _

 !لـــوس نشو. من عاشق کسي نيستم _

 !تو که راست ميگي _

 حرفِ مفت نزن. من مي خوام برم کتاب فروشي چند تا کتاب بخرم؛ مياي؟ _

 .باشه؛ بريم _
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 .هستي به انقالب رفتم. وارد کتاب فروشي شديم. هستي رفت تا كتاب هايي كه مي خواست رو پيدا كنه با

 :هم يه کتاب رو برداشتم. داشتم ورقش مي زدم که صداي کسي، از پشت سرم اومد من

 !م خانوم آرينسال ــ

 .برگشتم عقب. چهره ي دلنشين ماني جلوم سبز شد. همون لبخند هميشگي گوشه ي لبش بود ترسيدم،

 س... س... سالم آقا ماني. شما خوبيد؟ _

 :که دستپاچگيم رو ديد، لبخندي زد و گفت ماني

 ممنون، هستي کجاست؟ ــ

 !رفته کتاب ها رو نگاه کنه؛ اون طرفه _

 !جايي که اشاره کردم رفت. قلبم کم مونده بود بيفته تو کفشمبه  ماني

ستودني بود. به ندرت پيش مي اومد که بتونم جلوش، بدون لرزش صدا، حرف بزنم؛ اما مطمئن  جذابيتش
 .بودم عاشقش نبودم

 :سمت ماني و هستي رفتم. گفتم به

 هستي، کارت تموم شد؟ ــ

 :دو تا کتاب دستش بود. گفت هستي

 !آره. خدا ماني رو رسوند، ما رو به خونه مي رسونه ــ

 :شرم خاصي که ازم بعيد بود، گفتم با

 !نه خودمون مي ريم. مزاحمشون نمي شم ــ

 :با خنده گفت هستي

 .اوه! چه لفظ قلم حرف مي زنه! تو و خجالت؟! اون هم با داداشِ من؟! ناز نکن نيلو که اصال بهت نمياد ــ

 !هستي لجم گرفت. زبون دراز! بذار تنها شيم، مي کشمت بچهحرف هاي  از

کتاب ها رو از هستي گرفت؛ پولش رو حساب کرد و هر سه، به سمت ماشين ماني حرکت کرديم. ماني  ماني
 :گفت

 !خانوم آرين شما چيزي الزم نداشتين؟ اآلن يادم اومد بپرسم ــ

 :گفتم

 !نه، ممنون ــ
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 :گفت هستي

 !ماني کاش هميشه تو بياي دنبالمون، تا اين نيلوفر، کم حرف و مودب بشه ــ

 .هستي! خيلي زبون دراز شدي؛ خدا بهت رحم کنه! بهش چشم غره اي رفتم آخ

 :با لودگي، دست هاش رو به نشانه ي تسليم باال نگه داشت و گفت هستي

 !ثل گنجشک مي زنهمن تسليم! با اون چشم هات، اين طوري نگاه نکن. قلبم م ــ

 :خنديد و گفت ماني

هستي خانوم، حواست باشه؛ من هميشه با شما نيستما! باز هم با نيلوفر خانوم تنها مي شي! همه ي پل  ــ
 !هاي پشت سرت رو خراب نکن

حرف ماني خنده ام گرفت. سوار ماشينش شديم. هستي جلو نشست. من هم از عقب ماشين، زير زيرکي،  از
 .اني رو از آينه ديد زدمچهره ي م

هاش يشمي بود؛ خط ريشش بلند بود و موهاش رو خيلي خوشگل باال زده بود. تي شرت سبز رنگي،  چشم
 .مطابق با رنِگ چشم هاش پوشيده بود؛ اندام ورزيده و خوبي داشت

 :صورت و اندام ماني رو بررسي مي کردم که هستي گفت داشتم

 !ب فروشي جا گذاشتي؟ يه دقيقه که حرف نمي زني، دلم مي گيرههي نيلو! زبونت رو تو کتا ــ

 :و گفتم خنديدم

 !تو فرصت ميدي کسي حرف بزنه؟! ببند گاله رو ــ

 :با لج گفت هستي

 !ديدي ماني زبون داره؟ اون هم دو متر ــ

 :موذي گري گفتم با

 !گوشزد آقا ماني رو گوش کن دخترکم! من و تو وقت براي تنها موندن خيلي داريم ــ

 .رو روي لب هاي ماني ديدم لبخند

 نيلو؟ _

 ؟"هست  "اِ هستي! چرا اسمم رو نصفه ميگي؟ خوبه من هم بهت بگم  _

 :با خنده گفت ماني

 !نه تو رو خدا! همين جوريش هم اسم هستي ضايع هست ــ

 :صش گرفت و گفتحر  هستي



 

 
27 

 !اِ! اين جورياست؟ باشه ماني خان! به هم مي رسيم! اين داداشِ من خيلي غريبه نوازه ــ

 :گفتم

 !خب حاال حرفت رو بزن ــ

 !نميگم _

 .جهنم! نگو _

 !مي خواستم بگم فردا تولد هماست _

 اِ!ِ مبارکه. خب؟ _

 .خب نداره. يه مهموني کوچولو گرفتيم، بابا خواسته شما رو هم دعوت کنيم _

 ما رو؟ _

 !آره ديگه، همه تون بيايدها _

 ما براي چي؟ _

 !براي چي نداره! بابا از خونواده ات خيلي خوشش اومده؛ نياين سر من غر مي زنه _

 !پرور تعريف مي کنهباشه؛ مزاحم مي شيم! راستش باباي من هم خيلي از آقاي  _

 :گفت ماني

 !آقاي آرين لطف دارن. منتظرتونيم ــ

 :گفتم

 !چشم ــ

 .و هستي، من رو دم در خونه مون پياده کردن و رفتن ماني

 :خونه رفتم. داد زدم به

 مامان؟ نوشين؟ نگار؟ کسي خونه نيست؟ ــ

 .شِ خوشگل بکشماز پشت مبل پريد جلوم. اين کارش باعث شد يه جيغ بنف نريمان

 :خنديد و گفت نريمان

 !خواهرِ شجاع ما رو باش! ديوونه ي جيغ هاتم ــ

 :رو از روي قلبم برداشتم و گفتم دستم

 !خيلي دلقکي ــ
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 :مبل نشستم و کيفم رو شوت کردم روي دسته ي مبل! نريمان گفت روي

 اون ماشينِ کي بود دمِ در؟ _

 !از کي تا حاال زاغ سياه من رو چوب مي زني؟ _

 !از وقتي که مشکوک شدي _

 .هم خنديد. غيرتي شدن اصال بهش نمي اومد بعد

 :گفتم

 !ماني بود. داداشِ هستي ــ

 .هستي رو که شنيد، حس کردم رنگش پريد اسم

 چت شد؟ چرا تا اسم هستي رو شنيدي رنگت پريد؟ _

 !چي کار دارم؟چرت نگو. من با اون  _

 :لحن خاصي گفتم با

 !خدا از دهنت بشنوه ــ

 !زبون دراز _

 .فردا شب دعوتيم خونه ي آقاي پرور _

 به چه مناسبت؟ _

 تولدِ هماست؟ _

 هما کيه؟ _

 !وا! خواهر کوچيکه ي هستي ديگه _

 .آهان! من که نميام _

 چرا؟ _

 !اصال حوصله ي اين جور مهموني ها رو ندارم _

 .سريِ قبل هم که نيومدي و بهونه تراشيدي آقاي پرور کلي ناراحت شد _

 !خب بشه _

 مگه دست توئه؟! بقيه کجان؟ _

 دونه دونه، همه رو بگم؟ _
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 .آره _

 !باشه. نوشين با حميد بيرونه! نگار و مامان و تينا رفتن بازار. مهران هم محلِ کار نيماست _

 !اوه؛ چه کامل _

 !اتاقم رفتم. رفتارهاي نريمان هم حسابي مشکوک شده بود. تا اسم هستي مي اومد آمپر مي پروند به

نگرم و مهربون بود، درست نقطه ي مقابلِ ماني فکر کردم، اخالقش اصال شبيه برديا نبود. ماني خيلي خو به
 !برديا

جراحِ مغز و اعصاب بود و کارش رو خيلي دوست داشت. همه ماني رو پسري با عرضه و کاردرست مي  ماني
 !دونستن

 .هام رو در آوردم. خيلي خسته بودم. يه چرت کوتاه زدم لباس

 .شدم و رفتم پايين. نگار اين ها اومده بودن بيدار

 ـــه بـــه؛ خواهر گرامي! کي اومدين؟بـ _

 :گفت نگار

 !نيم ساعتي مي شه ــ

 :گفت مامان

 خوابيده بودي؟ ــ

 .آره. خيلي خسته بودم _

 :نزديکم شد تينا

 .خاله نيلوفر! باهاتون كار دارم ــ

 !بيا بريم اتاقم تربچه _

 .رو بغل کردم و به اتاقم رفتيم تينا

 :بسته اي کادوپيچ شده تو دستش بود. گفتم تينا

 !وا کن ببينم چي خريدي ــ

 !با ذوق و شوق بچگانه اش، بسته رو باز کرد. يه خرسِ قهوه اي و بامزه ي کوچيک بود تينا

 :رو دستم گرفتم و گفتم خرس

 !واي تينايي چقدر قشنگه ــ
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 دوستش دارين؟ _

 !آره عزيزم. خيلي ملوسه _

 .امالِ شم _

 پس خودت چي؟ _

 !مامان نگار ميگه هر کي رو که دوست داري، بايد بهش هديه بدي _

 !اما تو اين خرس رو دوست داشتي _

 .شما رو بيشتر دوست دارم _

که من چقدر تينا رو دوست داشتم. طبيعي هم بود. اولين خواهرزاده ام بود و جونم هم براش مي دادم! نگار  آخ
 .تينا رو صدا زد. تينا صورتم رو بوسيد و رفت. خرس رو باالي تختم گذاشتم و به سالن برگشتم

 :گفت مامان

 !نيلو خودت رو براي شنبه آماده کن. قراره بريم شمال ــ

 :گفتم

 با کي؟ ــ

 :گفت نگار

 !خانواده ي خاله و دايي ــ

 :گفتم

 !خوش بگذره. من که نميام ــ

 :گفت مامان

 باز تو سازِ مخالف زدي؟ شد ما يه جا بريم، تو مخالفت نکني؟ ــ

 :گفتم

 !اصال نمي تونم يلدا رو تحمل کنم ــ

 :گفت نگار

 .بهونه نيار. تو با اون چي کار داري؟ باالخره بايد بياي. نمي شه تنها بموني ــ

 :گفتم

 !چرا نمي شه تنها بمونم؟! من که بچه نيستم ــ
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 :گفت مامان

 .اگه نياي، ما هم فردا شب تولد هما نميايم ــ

 :گفتم

 کي بهتون گفت؟ ــ

 :گفت نريمان

 !من ــ

 !ي تازه کنن؛ بعد بگو بي بي سيدهن لق! حاال بذار يه نفس _

 .نتونستم مخالفت کنم. بايد شنبه باهاشون مي رفتم. مامان اگه لج مي کرد، بد مي شد ديگه

 :گفت نگار

 نيلوفر! هستي از کجا فهميد ما تهرانيم؟ ــ

 :پوزخندي زد و گفت نريمان

 !با وجودِ نيلوفر، کسي بي خبر نمي مونه نگاري ــ

 :کردم و رو به نريمان گفتم اخمي

 .دوستمه! بهش همه چيز رو ميگم ــ

 :گفت نريمان

 !من فردا شب دعوتم خونه ي يکي از رفيق هام ــ

 :گفتم

 اِ! پس چرا تا فهميدي اون جا دعوتيم، اين رو گفتي؟ ــ

 :گوشم رو گرفت و گفت نريمان

 !فضولي موقوف ــ

 :اومد. آخ آخ گفتم. مامان گفت دردم

 .ولش کن نريمان! بچه شدي؟! همه با هم مي ريم خونه ي آقاي پرور. بهونه تراشي هم تعطيل ــ

 .به اتاقش رفت. اين قدر با تحکم حرفش رو زد، که نريمان سکوت کرد مامان

صداي زنگ از خواب پريدم. ديشب دير خوابيده بودم، خيلي خوابم مي اومد. يارو هم دستش رو گذاشته بود  با
 .روي زنگ و ول نمي کرد. با خشم گوشي رو برداشتم
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 کيه؟ _

 .چه عجب! داشتم مي رفتم _

 .برديا بود. بايد تالفيِ اين زنگ زدنش رو، سرش در مي آوردم صداي

 چقدر پررويي! صبح زود اومدي اين جا؛ دستت رو هم گذاشتي روي زنگ، طلبکار هم هستي؟ _

 !نمي دونستم اين قدر تنبلي _

 !هر چي هستم، به خودم مربوطه _

 نيومدم که حرف هاي بي سر و ته تو رو بشنوم. نريمان هست؟ _

خيلي آسونه! ببين، شماره ي هر کسي رو که گراهام بل خيلي وقته تلفن رو اختراع کرده! استفاده ازش هم  _
باهاش کار داري، مي گيري و راحت ازش مي پرسي کجاست و تموم! اين همه راه هم تشريف نمي آورديد اين 

 .جا

 :که معلوم بود خيلي کالفه شده، گفت برديا

 .خوشمزگيت تموم شد؟ حاال نريمان رو صدا کن ــ

 چي کارش داري؟ _

 تي! من رو سرِ پا نگه داشتي، بازخواست مي کني؟عجب بي فکري هس _

 .حمومه! مياد _

 !حموم؟! اآلن؟ _

 !اوه! ببخشيد نمي دونست بايد براي حموم رفتن هم از شخصِ شخيصِ شما، اجازه بگيره _

 کي مياد؟ _

 !کارش طول مي کشه _

 !خداي نکرده دروغ که نميگي؟ من سيم هام قاطيه ها _

 !الزم به گفتن نبود. مي دونستم، اما نيست _

 کي؟ _

 !يه مرد خيکي _

 :پر ازخشم شد صداش

 .ببين دختر کوچولو، حيف که عجله دارم وگرنه حالت رو جا مي آوردم _
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 !ريز مي بينمت. نيست، رفته مغازه _

 ...خيلي _

 !رو تا آخر نزد و رفت. آخ چقدر حال کرده بود! دلم خنک شد حرفش

 !بودم و صبحونه ام رو کامل خوردم. خيلي بهم چسبيد سرحال

 .ي بنفشه رو داشتم. بعد از چند تا بوق خوردن، جواب داد شماره

 الو؛ نيلو تويي؟ _

 !بـه بـه؛ سالم بر دختر خاله ي گرامي _

 سالم. زبون نريز. چي شد ياد من کردي؟ _

 بنفشه جونم، اون کتاب هايي رو که الزم داشتم، برام مي ذاري کنار؟ _

 کي مياي مي بريشون؟ _

 .امروز که وقت نمي کنم. ايشاا... فردا _

باشه. بيا برات مي ذارمش کنار. اگه خودم هم نبودم، جايي مي ذارمش که هر کي خونه بود، بهت اون ها رو  _
 !بده

 داري؟مرسي. لطف کردي! کاري ن _

 .نه. به خاله پروانه سالم برسون. خداحافظ _

 .رو قطع کردم گوشي

 .از هفت هم گذشته بود، من آماده بودم. پيراهني زرد رنگ و بلند پوشيده بودم ساعت

پيراهن رو نيما از دبي برام خريده بود. متناسب بدنم بود. آرايشم دخترونه و ساده بود. نريمان نزديکم شد  اين
 :و گفت

 ديروز برديا اومده بود، اذيتش کردي؟ ــ

 خب؛ منظور؟ _

 .خيلي عصبي بود. نبايد سر به سرش بذاري _

 !تو دلت براي اون نسوزه. تالفي مي کنه _

 :شيطنت آميزي زدم و گفتم لبخند

 !چه تيپي هم زدي داداشي! حاال خوبه نمي خواستي بياي ــ
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 :اخم کرد و گفت نريمان

 !خوشمزه! مي دزدنتا ــ

 .. باالخره همه حاضر شدن. نوشين خونه ي حميد بود و نمي اومدخنديدم

 !و تهِ نوشين رو مي زدي، خونه ي حميد بايد پيداش مي کردي سر

 .هم حاضر شده بود. پيراهن قرمز خوش رنگي پوشيده بود تينا

د و به راحتي وارد خونه شديم. ماني با ديدنمون خانه ي شيک، و تازه ساخِت آقاي پرور رسيديم. در باز بو به
 .جلو اومد و خيلي گرم خوش آمد گفت

 :سر رسيد. صورتم رو بوسيد و گفت هستي

 !سالم بر بانوي زيبايي ها ــ

 :و گفتم خنديدم

 !تو هم کم خوشگل نکردي دخترکم ــ

، قرمز شد. نريمان خيلي سرد و لبخندي زد. نريمان جلو اومد. هستي سالم کرد، گونه هاي سفيدش هستي
عادي سالمي کرد و رفت. سالم نمي کرد سنگين تر بود! حتي يه نگاه گذرا هم به هستي نکرد. هستي ناراحت 

 .شد

 !سالن رفتيم. پُر از مهمون بود. هستي که مي گفت يه مهمونيِ ساده است! از دست اين هستي به

مؤدب و خوبي بود. دوازده سالش بود. تينا نزديکش شد و با هم  خوبه ساده نبودم. هما جلو اومد. دختر حاال
 .حرف زدن

دور، حرکات نريمان و هستي رو زير نظر گرفتم. نريمان بي توجه به محيِط اطرافش، به پارکتهاي کف سالن  از
 .چشم دوخته بود. هستي هم غمگين بود

خيلي خوشگل شده بود. چشم هاي سبز و درشتش رو، ناز آرايش کرده بود. بيبي فيس بود! هستي با  هستي
 :حرص گفت

 !چه خجالتي هم شده ــ

 :گفتم

 کي؟ ــ

 :سريع گفت هستي

 !هيچ کس ــ
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رو دنبال کردم، نريمان رو مي گفت! هستي رفت به مهمون ها خوش آمد بگه. من هم گوشه اي  نگاهش
 !بايد امشب سر از کارشون در مي آوردمنشستم. 

 :نزديکم شد. دو تا ليوان شربت دستش بود. با لبخند گفت ماني

 بهتون خوش نمي گذره؟ ــ

 !نه؛ نه! اتفاقا خيلي هم خوبه _

 .يکي از ليوان ها رو به دستم داد، تشکر کردم ماني

 :گفت

 !يي نمي شينيدآخه با شناختي که ازتون دارم، مي دونم که ساکت جا ــ

 !آخه فکر مي کردم يه جشنه کوچيکه! البته هستي اين طوري گفته بود _

 .هستي هميشه يه چيزهايي رو نميگه! مي خواست شما راحت باشين _

 .اي از شربت رو نوشيدم جرعه

 نيلوفر خانوم؟ _

 بله؟ _

 درستون رو تموم نکردين؟ _

 نه هنوز؛ دو ترم مونده. شما چي؟ _

 من چي؟ _

 :سؤال بيجام، خجالت کشيدم. حرفم رو اصالح کردم و گفتم از

 از کارتون راضي ايد؟ ــ

 .آره؛ خوبه _

 سخت نيست؟ _

 !سخت که هست؛ اما خب دوستش دارم _

 :سر رسيد و گفت هستي

 !به به! چه گرمِ احوالپرسي هم هستين ــ

 :گفت ماني

 !اگه شما اجازه بدين و دوستتون رو چند لحظه به من قرض بدين ــ
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 :خنده گفتم با

 !من متعلق به همه هستم ــ

 :گفت هستي

 !زيادي خودت رو تحويل نگير. اين داداش من کم عقل شده ــ

 :به هستي اخمي کرد و هستي ساکت شد. نگاهش رو به نريمان دوخت و گفت ماني

 !آقا نريمان چه ساکتن. انگار بهشون خوش نمي گذره ــ

 :گفت ماني

 !من ميرم پيشش ــ

 :به سمت نريمان رفت. هستي گفت ماني

 نيلو اون پسره رو مي بيني؟ ــ

 کدوم؟ _

 !تي شرت سفيد پوشيده _

 آهان! خب؟ _

 !اون کاوه است _

 کاوه کيه؟_

 .وا! پسرِ شريک بابام ديگه! يادت رفت؟ گفتم ازم خواستگاري کرده _

 آهـــــان !يادم اومد. تو هم داري ميري؛ نه؟ _

 .نه؛ ازش خوشم نمياد _

 !واسه چي؟ نکنه دلت يه جايي گيره _

 :سکوت کرد. گفتم هستي

 !تو چته دخترکم؟ به من نميگي؟ ــ

 .مفعال هيچي نپرس. وقتش شد بهت ميگ _

 وقت چي؟ _

 !نيلو؛ خواهش مي کنم _
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اصراري نکردم. هستي چيزي رو ازم مخفي نمي کرد. بايد منتظر مي موندم تا خودش بهم بگه. من و هستي  ديگه
 .به ماني و نريمان نزديک شديم

 :گفتم

 !اين آقا داداشِ من يه کم دير جوشه ــ

 :گفت ماني

 !نه اتفاقا؛ پسر خوش مشربي هستن ــ

 :گفت نريمان

 !آقا ماني شما لطف دارين ــ

 :همين لحظه کاوه بهمون نزديک شد. رو به ماني گفت در

 !آقاي دکتر يه کم هم ما رو تحويل بگيريد ــ

 :لبخندي زد و رو به نريمان گفت ماني

 .معرفي مي کنم؛ کاوه، پسر شريک بابام ــ

 :با نريمان دست داد و رو به هستي گفت کاوه

 !خيلي زيبا شدي هستي ــ

 :لحن صميميِ کاوه، همه شوکه شديم. نريمان پوزخندي زد و گفت از

 آقا ماني، ايشون فقط پسر دوست باباتون هستن؟ ــ

 :با خنده گفت کاوه

 !من و هستي، قراره به زودي نامزد بشيم جناب ــ

 .شوکه شد. معلوم بود حالش بده! عذرخواهي کرد و رفت نريمان

 .هم با نفرت، به کاوه نگاه کرد و به بهونه اي رفت هستي

 !ي پررو! هنوز هيچي نشده، ميگه قراره نامزد بشن پسره

حياط رفتم و دنبال نريمان گشتم، نگرانش بودم. البه الي شب بوها سايه اش رو ديدم. جلو نرفتم. پشت  به
 :درختي پنهون شدم. زانوهاش رو بغل گرفته بود و شعري رو مي خوند

 !اي تو چشمانت سبز" ــ

 !من، اين سبزيِ هذيان از توست در
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 ِ  !چشمِ تو تخريبم کرد سبزي

 !ه برگم از توستمزرعه ي سوخت حاصل

 "...!از تو و مرگم، از توست زندگي

خاطر رشته ي دانشگاهيم، عالقه ي وافري به شعر و ادبيات داشتم و مي دونستم اين شعر، سروده ي حميد  به
 !مصدقه

 .شکي در مورد عشق نريمان و هستي داشتم، ديگه مطمئن بودم اگه

 !سبز؟ چشمانت

 :رفتم و گفتم جلو

 !نريمان _

 :شد. با پشت دستش، گونه هاش رو پاک کرد و گفت شوکه

 تو اين جا چي کار مي کني؟ ــ

 اآلن اومدم. خوبي؟ _

 عادت داري بدون اجازه تو خلوت ديگران پا بذاري؟ _

 !من غريبه نيستم _

 !اين دليل نمي شه که بي اجازه، وارد حريم خصوصي کسي بشي _

 !بهتره برگردي تو جمع _

 !جمعي که همه چيزش عذابم ميده؟ _

 !هستي هم ناراحته _

 !اون چرا ناراحته؟ اون که تا چند وقت ديگه عروس مي شه _

 !هستي اون پسره رو نمي خواد _

 .کسي رو به زور شوهر نميدن! به من هم مربوط نيست _

 !بلند شد و رفت. داشتم ديوونه مي شدم نريمان

 .کاري از دستم بر مي اومد. به سالن برگشتمدو تا چشون بود! کاش  اين

 .گوشه اي، مغموم نشسته بود. بايد حال و هواش رو عوض مي کردم. بهش نزديک شدم هستي

 دخترکم! من رو دعوت کردي تا چهره ي عين برجِ زهرمار تو رو ببنيم؟ _
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ناراحت شدم. دستم  به چشم هام خيره شد. حلقه اي اشک، تو چشم هاي سبزش به چشم مي خورد. هستي
 .رو روي شونه اش گذاشتم

 هستي! خوبي؟ _

 .هاش رو ورچيد تا جلوي بغضش رو بگيره. سرش رو پايين انداخت لب

 .براش سوخت. طاقت حالش رو نداشتم. کاش مي دونستم چشونه دلم

 چهارم فصل

 ...ام رو مرتب کردم. به انتهاي سالن خيره شدم. هنوز نيومده بود، هميشه زودتر از من مي اومد اما امروز مقنعه

تو دلم انباشته شد. به ياد آوردم ديشب هر چي خواستم از زيرِ زيون نريمان حرف بکشم، هيچي بروز نداد!  غم
دم. نا اميد شدم. محال بود ديگه بياد! کالس حرصم گرفت. من بايد همه چيز رو بدونم! به ساعت مچيم نگاه کر 

 .تموم شد و هيچ خبري از هستي نشد

 .گوشيش زنگ زدم؛ خاموش بود به

 !خونه رفتم. نريمان رو مبل لم داده بود و فارغ از تموم دنيا، تلويزيون مي ديد به

 :که کالفگيم رو ديد، گفت مامان

 چته نيلوفر؟ چرا اين قدر آشفته اي؟ ــ

 :مگفت

 !هستي امروز نيومد دانشگاه! هر چي هم به گوشيش زنگ مي زنم، خاموشه. نگرانشم ــ

 :نگاهش رو بهم دوخت و گفت نريمان

 !خب زنگ بزن خونه شون ــ

 .بدي نبود. نگراني رو کامل از نگاه و حتي چند جمله اي که به زبون آورد، فهميدم فکر

 .سمت تلفن رفتم به

 الو؟ _

 .الو؛ سالم آقا ماني. نيلوفرم _

 سالم خانوم آرين. حالتون چطوره؟ _

 ممنون. ببخشيد هستي خونه است؟ حالش خوبه؟ _

 :نگران پرسيد ماني

 بله خونه است. طوري شده؟ مگه قرار بود مريض باشه؟ ــ
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 .نه؛ نه. آخه امروز دانشگاه نيومد، يه کم نگرانش شدم _

 !يه کم سردرد داشت، واسه همين خونه موندآهان! نگران نباشيد.  _

 مي تونم باهاش حرف بزنم؟ _

 .راستش فکر کنم خوابه! ميگم باهاتون تماس بگيره _

 .ممنون. خداحافظ _

 .رو قطع کردم گوشي

 :نگران پرسيد نريمان

 چي شد؟ ــ

 :گفتم

 !هيچي! ماني گفت سردرد داشته، گرفته خوابيده ــ

 !به اتاقم رفتم. از برخوردِ هستي، خيلي ناراحت بودم. تقصير من چي بود؟ ناراحت

 .از ظهر براي گرفتن کتاب از بنفشه، راهيِ خونه ي خاله پري شدم بعد

 .رو زدم زنگ

 کيه؟ _

 .نيلوفرم _

 !بود. اوف! کي حوصله ي اين رو داشت؟ برديا

 د.(خب امرتون؟ )کال با سالم و احوالپرسي غريبه بو _

 .بگو بنفشه بياد. کارش دارم _

آهان! راستش يه دو قرني مي شه که تلفن، اين وسيله ي پر فايده اختراع شده؛ اگه استفاده ازش رو بلد  _
 نيستي، يه وقت مي ذارم بيا پيشم، يادِت بدم. باشه؟

 .تالفي داشت. من هم شديد عصبي بودم قصد

 :کالفگي گفتم با

 !هه هه نمکدون! حيف که امروز اصال رو فرم نيستم؛ وگرنه حاليت مي کردم. بنفشه رو صدا کن ــ

 اتفاقا دختر خاله، من هم ديروز بدجوري بي حوصله و کالفه بودم. خب امرِ ديگه؟ _

 :گرفت. داد زدم حرصم



 

 
41 

 .ميگم بگو بنفشه بياد ــ

 .نيست _

تالفي کني، بايد بگم اصال روزِ خوبي رو انتخاب نکردي. من امروز اعصابم  ببين برديا، اگه مي خواي کار ديروز رو _
 !داغونه. لهت مي کنما

 .بابا، نيست _

 کجاست؟ _

 !حمومه _

 !من رو ميگي؛ کارد مي زدي، خونم در نمي اومد آخ

 :زدم داد

 !برديـــــــــــــــــا من رو اذيت نکن. عجله دارم ــ

 .مِ گرمِ من رو برسونبه خاله پروانه سال _

 !اِ! اين جورياست؟! حسابت رو به وقتش مي رسم _

 !موبايل بنفشه زنگ زدم. در دسترس نبود. عجب بد شانسي اي به

 .برم که در حياط باز شد، و چهره ي خندان برديا ظاهر شد خواستم

 !پيروزمندانه اي، گوشه ي لبش بود. آخ دلم مي خواست بزنم حالش رو بگيرم لبخند

 !سالم بر نيلوفرِ عصبي! آي حال مي کنم لجت رو در ميارم _

 !هـــي! يادت باشه تالفيش رو سرت درميارم _

 :به در تکيه داد و خنديد. خواستم برم که گفت برديا

 !بيا؛ قهر نکن ــ

 .ها دستش بود عقب برگشتم. کتاب به

 :حرص گفتم با

 !مي مردي زودتر بدي ــ

 !بايد تاوانش رو مي دادي _

خشم کتاب ها رو ازش گرفتم. زود راهي خونه شدم. دلم نمي خواست ديگه حتي اتفاقي، برديا رو ببينم.  با
 !خيلي عصبي و کالفه بودم. رفتم خونه
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 :گفت نگار

 .نيلوفر! کجايي تو؟ هستي زنگ زد؛ کارت داشت ــ

 :بي حوصلگي گفتم با

 !من با اون حرفي ندارم ــ

 وا! چته تو! دعواتون شده؟ _

 .اگه دوباره زنگ زد، بگو نمي خواد باهات حرف بزنه. خسته ام، ميرم استراحت کنم _

 !رو نداشتماتاقم رفتم. گوشيم زنگ خورد؛ هستي بود. قطع کردم! حوصله اش  به

 .خوابم سنگين شده بود که دوباره صدايِ جيغ گوش خراش موبايلم، من رو از خواب پروند تازه

 !غريبه بود؛ جواب دادم شماره

 بله؟ _

 :جيغ جيغوي هستي، تو گوشم پيچيد صداي

 بي شـــــــعور! حاال رو من گوشي رو قطع مي کني؟ بزنم نصفت کنم؟ ــ

 !موش کردي تکليف چيه؟ حرفت رو بزن. خوابم ميادتو که گوشيت رو خا _

 اِ؛ نيلوفري! ازم ناراحتي؟ _

 !نبايد باشم؟! مي دوني چقدر نگرانت شدم بچه! حتي حاضر نشدي يه خبر بدي _

 !نيلوفر به خدا حالم بد بود وگرنه خبرش رو بهت مي دادم _

 اين قدر بد که حتي يه پيامک ندادي؟ _

 !حاال که گذشته؛ ببخشيد. ناز نکن ديگه _

 !باشه؛ اما ديگه نبينم اين کارهات رو ها؟ _

 !قولِ قول _

 آفرين دخترکم! اآلن بهتري؟ _

 !خوبم _

 بيام، بريم بيرون؟ _

 کجا؟ _

 !فردا که جمعه است، دانشگاه نمي بينمت! پس فردا هم مي ريم شمال _
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 .اِ؟! خوش بگذره _

 !مي گذرهمطمئنم ن _

 واسه چي؟ باز هم برديا؟ _

 !کاش فقط اون بود. يلدا هم هست. اَه؛ اَه _

 .سعي کن بهت خوش بگذره _

 دخترکم؟ _

 جان، مادر جان؟ _

 بيام دنبالت بريم بيرون؟ _

 !اآلن نه نيلو، هيچ حوصله ندارم _

 .مي خوام حقيقت رو بهم بگي _

 حقيقِت چي؟ _

 !ديشب _

 .اِ نيلو! باز تو پيله شدي؟ به خدا وقتش شد بهت ميگم! بهم فرصت بده _

 !چه فرصتي؟ تو که اين طوري نبودي. هر چي مي شد بهم مي گفتي _

 !باور کن بهت ميگم. بذار مطمئن بشم، ميگم _

 .باشه. ديگه اصرار نمي کنم _

 !قربونت برم من _

 آقا ماني خوبه؟ _

 رو پرسيدي؟چي شد يهو حال اون  _

 !همين طوري _

 !نيست. بيمارستانه _

 هستي؟ _

 هــــــوم؟ _

 !تو هم بيا با ما بريم شمال _

 خُل شدي؟ من بيام چي کار؟ _
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 .خب من اون جا حوصله ام سر ميره! با کسي حال نمي کنم. تو هم بيا _

 نه، حرفش هم نزن. شما خانوادگي قراره بريد. من اون جا بيام بگم چي؟ _

 .نخودچي. ناز نکن ديگه _

 .نه نيلو؛ اصرار نکن _

 فردا بيام دنبالت؟ _

 .حاال بهت خبر ميدم _

 اين خِط کيه، باهاش بهم زنگ زدي؟ _

 .خِط مانيه! گوشيش رو خونه جا گذاشته بود _

 .بده. خداحافظ باشه، خبرش رو بهم _

 !خداحافظ _

هرجور مي شد، هستي رو با خودم مي آوردم. اين جوري قضيه ي اون و نريمان لو مي رفت. دو ساعتي  بايد
 !خوابيدم. بيدار که شدم ساعت هشت شب بود

 .شماره اي که هستي باهاش بهم زنگ زده بود، زنگ زدم به

 .مردونه و جذاب ماني تو گوشم پيچيد صداي

 الو، بفرماييد؟ _

 .الو؛ سالم آقا ماني. نيلوفرم _

 .سالم خانومِ آرين! ببخشيد نشناختم _

 .شما بايد من رو ببخشيد که بي وقت مزاحمتون شدم _

 نه؛ اختيار داريد. امرتون؟ _

 .غرض از مزاحمت، مي خواستم يه خواهشي ازتون بکنم _

 .امر بفرماييد _

 !يم شمال. مي خواستم ازتون بخوام هستي رو راضي کنيد با من بياد، بريم شمالراستش ما قراره شنبه بر _

 هستي بياد؟ _

آره خب، هم هواي سرش عوض مي شه؛ هم من تنها نيستم. خوب مي دونم که هستي روي حرف شما، حرف  _
 !نمي زنه
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 !اما آخه شايد خانواده تون راضي نباشن _

 .اين چه حرفيه؟ هستي مثل خواهرم مي مونه _

 .باشه! من باهاش حرف مي زنم _

 .لطف کردين. شبتون به خير _

 !شب به خير _

 .به پذيرايي رفتم خوشحال

 :گفتم

 !خبر. خبر! به مسافرين شنبه، يه نفر ديگه هم اضافه شد ــ

 :گفت مامان

 کي؟ ــ

 :گفتم

 .خانومِ هستي پرور ــ

 :اي نريمان در هم رفت و گفته اخم

 اون چرا مياد؟ ــ

 :گفتم

 تو با اومدن هستي، مشکلي داري؟ ــ

 :با لج گفت نريمان

 !نه؛ اما اون اين وسط يه غريبه است ــ

 :گفتم

 !نه خير هم. اون دوست عزيزِ منه ــ

 :با ناراحتي به اتاقش رفت. نگار گفت نريمان

 .حق با نريمانه! خود سر نشو نيلو ــ

 خود سر چيه؟ اين که از هستي خواستم بياد، گناهِ بزرگيه؟ _

 :گفت مامان

 .نه؛ اما خب قبلش بايد از ما سؤال مي کردي ــ
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 !نه خير. اين قّصه سرِ دراز دارد. من هيچ کار بدي نکردم _

 :سر رسيد؛ تازه از بيرون مي اومد. گفت نوشين

 بره اين جا؟چه خ ــ

 :گفت نگار

 هيچي. تموم شد. آقا حميد کو؟ تو شمال مياي؟ ــ

 :گفت نوشين

 .نه ديگه؛ خوش بگذره ــ

 :گفت مامان

 مگه قراره نياي؟ ــ

 :گفت نوشين

 !نه؛ من مي مونم پيشِ حميد ــ

 :گفت مامان

 .الزم نکرده. مردم چي ميگن؟ تو هم مياي شمال ــ

 :گفت نوشين

 .وا! خب بذار مردم هر چي دوست دارن بگن. من ميرم خونه ي حميد ــ

 :گفت مامان

 .فکرش هم نکن. يا همه با هم مي ريم، يا اصال نمي ريم ــ

 :به اتاقش رفت. نوشين با خشم گفت مامان

 .اين چه اخالقيه مامان داره؟ مگه چي مي شه من پيشِ حميد بمونم؟ ما که محرميم ــ

 :با لحن دلجويانه اي گفت نگار

 .خب مامان هم عقايد خودش رو داره؛ بهتره زياد حساسش نکني ــ

 :گفتم

 .خب به آقا حميد هم بگو بياد شمال. اين طوري تو هم تنها نيستي ــ

 !با دلخوري رفت. مامان بود ديگه! حرفش يه کالم بود نوشين

 .بايد صداي گوشيم رو عوض کنم. سکته کردمده با صداي زنگ گوشيم، از جا پريدم. آخ!  ساعت
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 الو؟ _

 !الو و مرض _

 هستي تويي اول صبحي؟ _

 اول صبح؟ عزيزم داره مي شه ظهر! خواب تشريف داشتي؟ _

 .نه عزيزم؛ داشتم به تو و چشم هاي دخترکشت فکر مي کردم _

 اين چه کاري بود کردي؟ _

 چه کاري؟ _

 همين که به ماني گفتي من رو راضي کنه بيام شمال؟ _

 !دست گل آقا ماني درد نکنه! عجب نفوذي رو تو داره ها _

 مرض! باز حرفت رو بهم تحميل کردي ديکتاتور؟ _

 !دلت هم بخواد! قربونِ دخترکم برم من _

 !م سنيماِ؛ نيلو! اين قدر به من نگو دخترکم؛ فکر مي کنم بچه ام! حاال خوبه ه _

 !از وقتي استادِ ادبيات بهت گفت دخترکم؛ دلم خواست بگم. خيلي بهت مياد؛ نمکي _

 !هندونه نذار زيرِ بغلم _

 .خنديدم بلند

 !کوفت _

 هستي! ازم ناراحتي؟ _

 !نه ديوونه. شايد بايد عادت کنم _

 به چي؟ _

 !آي آي! قرار نشد تا وقتش شه فضولي کني _

 .يام دنبالتباشه. فردا م _

 .باشه، فعال _

 .رو شونه زدم. داشتم از پله ها پايين مي اومدم، که صداي برديا رو شنيدم موهام

جام سيخ شدم. همه گوش مي دادن و برديا حرف مي زد. به همه سالم دادم، فقط برديا بود که جواب  سر
 !نداد. برام عادي بود. خيلي دوست داشتم ببينم چي ميگه
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 :جمع پيوستم و گفتم به

 بحث سر چيه که همه ساکتين؟ ــ

 :با خونسردي گفت برديا

 !ضرورتي نداره بدوني ــ

 !! باز اين برج زهرمار شروع کرد! اصال انگار روزگارش نمي چرخه اگه با من بساز باشهآخ

 :عصبانيت گفتم با

 حاال من شدم غريبه؟ چرا نبايد بدونم؟ ــ

 :گفت با همون لحن برديا

 !دوباره ميگم. ضرورتي نداره بدوني ــ

قدر محکم و قاطع اين حرف رو زد، که ديگه ادامه ندادم. حس کردم مثل گربه ي شرِک شده بودم. مظلوم  اين
 .سر جام نشستم

 :گفت نگار

 برديا يعني نمي شه کاري کرد؟ ــ

 :گفت برديا

 !فقط يه راه مونده ــ

 :گفت نريمان

 نمي شه نره؟ ــ

 :گفت برديا

 .نه نريمان، نمي شه! اون ور چند تا دکتر خوب متخصص سراغ دارم ــ

 :گفت مامان

 کي باهاش ميره؟ ــ

 :گفت برديا

 !خودم مي برمش ــ

 :گفت مامان

 !من که حتما بايد بيام. نمي تونم بذارم تنها بره ــ
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 :گفت نوشين

 !کنيمبا دايي پدرام هم بايد مشورت  ــ

 :گفت برديا

 .من با دايي حرف زدم. اصرار کرد همراه مامان بره، اما من راضي نمي شم ــ

 :گفت نگار

 !آخه رفتن تو مشکلي رو حل نمي کنه! بهتره دايي و مامان برن ــ

 :گفت برديا

 !قلبم اجازه نميده که تهران بمونم ــ

دونستم موضوع سر چيه! جرئت هم نداشتم بپرسم. اگه باز هم برديا سرم داد مي زد، قطعا اشکم در مي  نمي
 !اومد و اصال دوست نداشتم جلوش گريه کنم

 :وقتي قيافه ي مغموم و ناراحتم رو ديد، با خنده گفت نريمان

 !ر نميادآخــــــي نيلو! اين قدر ناز مي شي وقتي يه گوشه مي شيني و صدات د ــ

 :گرفت و گفتم حرصم

 !مرض ــ

 :گفت نوشين

اين قدر اذيتش نکن. قضيه سرِ خاله پريه! مشکل قلبش رو که مي دوني.حاال دکترها گفتن وضعِ قلبش حاد  ــ
 !شده و بايد بره خارج، عمل بشه! اينه ماجرا

مه فکر مي کردن خوب مي شه خاله ي بيچاره ي من! بعد از مرگ شوهرش، قلبش خيلي درد مي گرفت. ه آخي
 ...اما حاال

 :گفت برديا

 حاال فضوليت رفع شد؟ ــ

 !خودت ببين اين با من سر جنگ داره! من که ساکتم آخه خـــــــــــدايا

 .از جا بلند شد. خداحافظي کرد و از در خارج شد. نريمان دنبالش رفت. من هم رفتم کنار برديا وايسادم برديا

 مشکل تو با من چيه؟ _

 .بي اعتنا به حرف هام، مشغول بستن بند کتوني هاش بود برديا

 :گفت نريمان
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 نيلوفر اين کارهات يعني چي؟ ــ

 :گفتم

 تو دخالت نکن نريمان! من بايد بدونم مشکلش با من چيه؟ ــ

 :بند کفش هاش رو بست و بلند شد. زل زد تو چشم هام و گفت برديا

 !مشکل من با تو اخالقته، دختر کوچولوي فضول ــ

 .سريع در رو بست و رفت برديا

 :با خنده گفت نريمان

 !شنيدي چي گفت؟ کوچولو ــ

 .کوفت! نشونش ميدم _

 .شدم. حاال به من ميگي کوچولو؟! عمرا باهات خوب بشم عصبي

 پنجم فصل

مامان! مگه قراره کجا بريم که اين همه اثاث برداشتين؟ بابا دو، سه روز ميريم شمال. نمي خوايم بريم کوير  ــ
 !که

 :گفت مامان

 .چقدر غر مي زني نريمان؟ اصال بده خودم وسايل رو بذارم تو ماشين، اگه سختته ــ

 :گفت نريمان

ها اين قدر دوست دارين تکميل برين سفر. وا... به بحث سر سختيِ من نيست! نمي دونم چرا شما خانوم  ــ
 .خدا دفعه ي قبل که من يه هفته رفتم شمال، فقط کيف پولم رو بردم

هي غر مي زد. عادتش بود! هر وقت که قرار بود بريم سفر، هميشه اين بحث ها بين اون و مامان بود.  نريمان
 .آخرش هم حرف، حرف مامان بود

 .و پام کردم. مانتوي سبزم رو پوشيده بودم، با شال سفيدهاي ال استارم ر کفش

 !داخل ماشينمون زل زدم. پُر پُر بود، تا سقفش به

 :ناراحتي گفتم با

 مي شه بگيد من بايد کجا سوار بشم؟ ــ

 :با خنده گفت نريمان

 !تو اضافه اي ــ
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 :رو براش در آوردم و گفتم زبونم

 !مسخره ــ

 :گفت مامان

 !اآلن برديا مياد، تو با اون بيا ــ

 :حرص گفتم با

 .عمرا. من با اون نميام ــ

 :گفت بابا

 !چرا لج مي کني؟ مي بيني که، جا نيست. در ثاني، هستي هم مياد. بهتره با برديا بياي ــ

 !مشکي رنگش از تميزي برق مي زد 3از چند دقيقه، برديا سر رسيد. مزدا بعد

 :والپرسي با بابا، گفتاز سالم و اح بعد

 !پارسا، مامان و بهار و بنفشه رو سوار کرده؛ سر کوچه اند ــ

 :گفتم

 .دنبال هستي هم بريما ــ

 .ناراحتي سوار ماشين برديا شدم. عقب نشستم با

 :ها حرکت کردن. برديا آينه رو تنظيم کرد. نگاهم کرد و گفت ماشين

 هميشه اولِ صبحي اين قدر دمغي؟ ــ

 !بله! البته وقت هايي که با کسي هم سفرم که اصال دوست ندارم ــ

 !فکر نکن من از خدامه! مي دونم دلت از چي پُره ــ

 شروع نکن. اعصاب ندارما! دايي اين ها کجان؟ ــ

 !من باهات حرفي ندارم ــ

 !به جهنم ــ

يي هم سوار ماشين پارسا شده بود. رو به سمت پنجره چرخوندم. جايي نگه داشت و يلدا سوار شد. دا سرم
 اي خـــــــــــدا! يلدا براش جايي غير از اين جا نبود؟

 :گفت برديا

 چرا با ماشين پارسا نرفتي؟ ــ



 

 
52 

 :با همون لحن لوس و مسخره اش گفت يلدا

 !جا نبود. در ضمن، من با تو بودن رو ترجيح ميدم ــ

 :کالفه گفت برديا

 .شروع نکن خواهشا ــ

 :حرص گفتم با

 !قديم ها يه سالم مي دادي ــ

 :بدون توجه به حرفم، شيشه ي سمت خودش رو پايين کشيد و گفت يلدا

 !چه هواييه ــ

 .آدم حسابم نکرد که جوابم رو بده. عصبي شدم، پوست لبم رو جويدم اصال

به سر خيابون رسيديم و هستي هم سوار شد. کنار من نشست. خيلي خوشگل شده بود! با برديا  باالخره
 .احوالپرسي کرد. اما يلدا فقط سالم زورکي بهش داد

 :گفتم بهش

 زياد که منتظرمون نشدي؟ ــ

 :گفت هستي

 .نه زياد! با ماني اومدم ــ

 :گفت برديا

 آقا ماني پزشکن؟ ــ

 :گفت هستي

 !بله! ماني متخصص مغز و اعصابه ــ

 :گفت برديا

 .به به! تبريک ميگم. موفق باشن ــ

 :تشکر کرد. يلدا گفت هستي

 برديا شکالت داري؟ ــ

 :با دست، به داشبورد اشاره کرد. بسته اي شکالت خارجي در آورد و مشغول خوردن شد. برديا گفت برديا

 !به عقبي ها هم تعارف کن ــ
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 :گفت يلدا

 مي خورين؟ ــ

 :لجم گرفت. گفتم خيلي

 !دايي تو تربيتت خيلي کوتاهي کرده، نمي خوريم ــ

 :آهسته گفت هستي

 !کم خودت رو حرص بده. بي خيالش ــ

 .آروم شدم. برديا ضبط ماشين رو روشن کرد. آهنگ جديد بابک جهان بخش بود. صداش رو دوست داشتم کمي

 از ما نگيري سراغي

 !که چه حاليم نپرسي

 نداره؛ مي دونم عيبي

 !اين جداييم باعث

 که شايد رفتنم رفتم

 !کمتر بکنه فکرتو

 کنار تو نبودنم

 بهتر بکنه حالتو

 کردم با خودم آخه لج

 به من عالي نبود حست

 من فرق داشت با تو احساسِ 

 !داشتنت خالي نبود دوست

 دلم گرفته بازم

 !اين نم نمِ بارون تو

ِ  شمچ  هام خيره به نور

 تو خيابون چراغ

 گذشته خاطراتِ 

 !مي کُشه آسون منو
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 !حالي دارم امشب چه

 !ياد تو، زيرِ بارون به

 :آهسته گفت هستي

 نيلو؟ ــ

 هـــوم؟ ــ

 !خيلي جذابه ــ

 کي؟ ــ

 !وا؛ خنگ! برديا ديگه ــ

 !بد سليقه! کجاش جذابه؟ ــ

 !تو چرا زيبايي هاش رو نمي بيني؟ حتي لحنش هم جذاب و مقتدره ــ

 .من که نظرِ تو رو ندارم ــ

 چرا سعي نمي کني مثل يلدا بهش نزديک بشي!؟ ــ

 .کارهاي يلدا، يعني کنه بازي! من از برديا خوشم نمياد ــ

 چرا؟ ــ

 !با هم نمي سازيم ــ

 :هم مطمئن نبودم که ازش متنفرم يا نه؟ اما آرزوم نبود. يلدا فالسک چاي دستش بود و گفت خودم

 برديا چاي مي خوري؟ ــ

 :از دلبري هاي يلدا به هم مي خورد. دختره ي کنه! سريع گفتم حالم

 !کاش ماشين بابام جا داشت ــ

 :گفت برديا

 .واسه من هم اين طوري راحت تر بود ــ

 :ديد. لجم گرفت. برديا رو به يلدا گفتخن يلدا

 !منظورم تو هم بودي ــ

حال کردم! اصال يادم رفت که من رو هم ضايع کرده بود. يلدا ساکت شد. هستي کم کم رو شونه ام خوابش  آخ
 :برد. يلدا هم خوابيده بود. اخم هام تو هم بود. برديا نگاهم کرد و گفت
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 !مسافرت با تو خيلي سخته ــ

 منظور؟ ــ

 !واضح بود! به عمرم دختري مثل تو، عنق و بد اخالق نديدم ــ

 !تو رو خدا تو اين رو نگو، بابا مهربون ــ

 !اگه مي دونستم اين قدر ناراحت مي شي، بنفشه رو مي نشوندم جاي تو ــ

 !مشکل من، فقط تو نيستي ــ

 :لب گفتمنظورم رو گرفت. نيم نگاهي به يلدا انداخت و زير  برديا

 !مشکل من هم هست ــ

 !گوش هام شک کردم. برديا اين حرف رو زد؟ به

 :گفتم زود

 کي مشکلته؟ ــ

 :خودش اومد و گفت به

 !تو ــ

 !غير از من ــ

 .دخترها ــ

 اما تو گفتي يلدا؟ ــ

 خب يلدا هم شاملِ دخترها مي شه ديگه، نمي شه؟ ــ

 !خيلي بي شعوري ــ

 چرا؟ چون باهات راه نميام؟ ــ

 .خواهشا من رو با يلدا مقايسه نکن! من مثل اون نيستم که بهت بچسبم ــ

 .اين رو مي دونم ــ

 خاله پري خوبه؟ ــ

 !رسيديم شمال، خودت ازش بپرس ــ

 کي مي ريد آمريکا؟ ــ

 مهمه برات؟ ــ
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 منظورت چيه؟ ــ

 .بس کن ــ

 پرسم، مثل آدم جواب بدي؟شد من يه بار يه سؤال ب ــ

 !شايد مشکل از توئه ــ

 !مطمئن باش به يلدا جونت نميگم که با من حرف زدي ــ

 .رو تو چشم هاي طوسيش مي ديدم عصبانيت

 !حيف که خسته ام ــ

اِ! چون پاي يلدا جون کشيده شد وسط؟ همچين هم که نشون ميدي، از دخترها متنفر نيستي. فقط بلدي  ــ
 !شعار بدي

 تو از چي ناراحتي؟ ــ

 .از اين که ادا در مياري ــ

 .من ادا در نميارم ــ

 ؟چرا؛ در مياري. چرا به يلدا نميگي دوستش نداري؟ چرا جرئت نداري بهش بگي ازش متنفري ــ

 من نمي دونم تو اين وسط چي کاره اي؟ ــ

 !از شعار دادنت حالم به هم مي خوره جناب ــ

 اصال مي دوني چيه؟ من عاشق يلدام. حرفِ ديگه؟ ــ

 .کردم. نمي دونم چرا اين قدر از حرفش ناراحت شدم کُپ

خيس نگاه مي کردم و برديا رسيدن به مقصد، ديگه کلمه اي بينمون رد و بدل نشد. من غمگين به جاده ي  تا
 .هم با عصبانيت، رانندگي مي کرد

ويال رسيديم. هستي هنوز خواب بود. يلدا بيدار شد و با شادي از ماشين پياده شد. برديا با لحن سردي  به
 :گفت

 .هستي خانوم رو بيدار کن ــ

 .رو بيدار کردم. چشم هاش قرمز شده بود هستي

 :و گفتم خنديدم

 .خوب خوابيديا ــ

 رسيديم؟ ــ
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 .بله خانوم ــ

 .و هستي از ماشين پياده شديم. هستي با همه احوالپرسي کرد. نريمان ساکت گوشه اي نشست من

 :گفت نگار

 .به آقا ماني هم مي گفتي بياد ــ

 .حرف هاي رياکارانه ي نگار لجم گرفت. حاال خوبه با اومدنِ هستي هم مخالف بود از

 :فتگ هستي

 !ماني اون بيمارستان رو با هيچ گردشي عوض نمي کنه ــ

 :گفت حميد

 !بايد هم اين طور باشه. سختي هاي زيادي کشيده ــ

 .رو شکر نوشين، حميد رو هم راضي کرده بود بياد وگرنه بايد سگرمه هاي نوشين رو تحمل مي کرديم خدا

 :سکوت کرده بود. با شيطنت گفتم نريمان

 !چه عجب! ما اين نريمان رو ساکت ديديم! هستي جون از برکاتِ وجودِ توئه ها ــ

 :خنديدم. نريمان با حرص گفت بلند

 !ببند دهنت رو ــ

 :که حالش رو گرفتم، برام کافي بود. دايي پدرام گفت همين

 !هيچي مثل رانندگي آدم رو خسته نمي کنه ــ

 :گفت پارسا

 .ين سري اصال خسته نشدماتفاقا دايي جان من ا ــ

 :با خنده گفت بهار

 !اون که دليلش معلومه ــ

 !به خودش اشاره کرد. خنديدم. چه آتيشي بود بهار بعد

 :رو به هستي گفت مامان

 .هستي جان از نيلوفر شنيدم قراره ازدواج کني! مبارکت باشه دخترم ــ

 :خشم رفت. گفتمسرخ شد. من هم از تعجب، ماتم برد. نريمان با  هستي

 اي بابا! مامان من کي گفتم قطعيه؟ ــ
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 :گفت هستي

 !فقط يه خواستگاري اومدن. من هنوز جوابم رو ندادم ــ

 :گفت نگار

 !به سالمتي ــ

روي مبل خوابش برده بود. دستِ هستي رو کشيدم، و هر دو به اتاقي رفتيم. تي شرت قرمز رنگي با شلوارک  تينا
 :سفيدي پوشيدم. موهام رو باز کردم. هستي گفت

 !چقدر قرمز بهت مياد نيلو ــ

 .مرسي ــ

 .سارافون سبزي، هم رنگ چشم هاش پوشيد هستي

 نيلوفر؟ ــ

 هــوم؟ ــ

 نريمان از اومدنم ناراحته؟ ــ

 !نه بابا! اون چي کار به تو داره؟! يه کم قاطيه فقط ــ

 .دروغ نگو نيلو! نريمان هر وقت من رو مي بينه، اين طوري مي شه ــ

 .ناراحت لبه ي تخت نشست. نزديکش نشستم هستي

 !اي بابا هستي! تو چرا اين قدر نازک نارنجي شدي؟ ميگم اون کال اين جوريه ــ

 :رو بغل کردم و گفتم هستي

 بريم لبِ دريا؟ ــ

 .آره بريم ــ

رو کشيدم و از اتاق بيرون اومديم. اتاقي، دقيقا رو به روي اتاقي بود که من و هستي، توش لباس  دستش
اق نيمه باز بود. آهسته رفتم تو. نوشين بغلِ حميد بود و داشتن همديگر رو، هامون رو عوض کرده بوديم. درِ ات

باال. صورت جميد سرخ شد. سريع  دعاشقونه مي بوسيدن. پقي زدم زير خنده. نوشين مثل جن زده ها پري
 !رفت بيرون. آخ؛ چه ضد حالي بودما

 :گفت هستي

 نيلوفر، اين چه کاري بود؟ ــ

 :با خشم گفت نوشين
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 !نيلوفر به اين خوشمزگي ها عادت داره ــ

 :گفتم

 .خب بابا، اين جور موقع ها در رو تا آخر ببندين ــ

 :ناراحت نگاهم کرد. صورتش رو بوسيدم و گفتم نوشين

 .خب حاال؛ اخم نکن. معذرت مي خوام ــ

 :با لج گفت نوشين

 !حاال خوبه مي دوني حميد چقدر خجالتيه ــ

 !غلط کردم. خوب شد؟ ــ

 :لبخند کم رنگي زد. من و هستي رفتيم لبِ دريا، هستي روي تخته سنگي نشست. گفتم نوشين

 مگه نمياي تو آب؟ ــ

 .نه بابا، از دور نگاه مي کنم ــ

 .بي ذوق! من که ميرم ــ

 .خيس مي شي ــ

 .خب بشم ــ

خنک بود. وقتي به بدنم مي خورد مور مور مي شدم اما کم ي شلوارم رو باال زدم و رفتم تو آب، آب خيلي  پاچه
 .کم برام عادي شد

 :گفت هستي

 .جلوتر نري نيلو ــ

 .حواسم هست ــ

 .جوري داشتم براي خودم مي رفتم، که با صداي فرياد نريمان وايسادم همين

 !جلوتر نرو ديـــــوونه ــ

ـدا! خيلي ازشون دور شده بودم. تا سينه تو آب بودم. يه دفعه اون موقع بود که فهميدم کجام. واي خـــــ تازه
يه چيزي از تو آب، پام رو گاز گرفت. تعادلم رو از دست دادم و افتادم تو آب، آب رفت تو دهنم. خيلي شور بود. 

زدم که يه هيکل قوي اومد و من رو بغل کرد.  ميداشتم خفه مي شدم، شنا هم بلد نبودم. داشتم دست و پا 
تو آغوشش احساس آرامش مي کردم. سرفه اي کردم، آب از دهنم بيرون اومد. اَه؛ عجب افتضاحي! همه باالي 

 :سرم بودن. مامان با نگراني گفت
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 !خوبي؟ تو که من رو نصف جون کردي ــ

 :زور گفتم به

 !خو... خو... خوبم ــ

 :تخته سنگي تکيه دادم. هستي گفت به

 .بهت گفتم جلو نرو ــ

 :گفت نگار

 رنگت خيلي پريده. خوبي؟ بريم دکتر؟ ــ

 :گفتم

 .نه؛ خوبم ــ

 :هم نگران به نظر مي رسيد اما حرفي نمي زد. بابا گفت برديا

 اين بچه بازي ها چيه؟ ــ

 :گفتم

 .نمي دونستم چقدر دور شدم. ببخشيد ــ

 :گفت نوشين

 پات چرا خون اومده؟ ــ

 :خونِ پام شدم. آخ چقدر مي سوخت! نريمان گفت متوجه

 .از اين جونورها زخميش کردن ــ

با جعبه ي کمک هاي اوليه اومد. خواست پام رو ببنده که برديا سريع وسايل پانسمان و بتادين رو ازش  ژينوس
 .گرفت و بدون توجه به نگاه هاي متعجب بقيه، با دقِت تمام زخمم رو بست

 :گفت يلدا

 !بابا لوسش نکنيد. طوريش نشده که ــ

 .دونستم از چي داره مي سوزه! پوزخندي بهش زدم مي

هم باورم نشده بود که برديا پام رو بسته! ازش بعيد بود! حتي زبونم نچرخيد ازش تشکر کنم. اگر چه اگه  هنوز
 !زبونم هم مي چرخيد، بعيد بود ازش تشکر کنم. نيلوفر بودم ديگه

 :برديا رو گرفت و گفتبازوي  يلدا،
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 مياي بريم واليبال؟ ــ

 :دست يلدا رو از دور بازوش، رها کرد و گفت برديا

 !نه ــ

 :بي توجه به برديا، رو به نريمان گفت يلدا

 نريمان بريم؟ ــ

 :روي تخته سنگ نشست. يلدا گفت نريمان

 هستي تو مياي؟ ــ

 :گفت هستي

 .نه؛ پيش نيلوفر مي مونم ــ

 :گفت بهار

 .اي بابا! بيا ديگه؛ دور هم بازي مي کنيم ــ

 :گفتم

 .برو هستي؛ من هم نگاهتون مي کنم ــ

دست هستي رو کشيد و رفتن. مامان اين ها هم به داخل ويال رفتن. فقط من بودم و برديا. برديا سنگ  بهار
 .ه مي کردمريزه هايي رو داخل آب پرت مي کرد. من هم داشتم به بازيِ بقيه نگا

 !کي مي خواي بزرگ بشي؟ اگه دير رسيده بودم اآلن مرده بودي ــ

 .برديا بغلم کرده بود! يه لحظه از اين که تو بغلش بودم يه جوري شدم پس

 :هم لج کردم و گفتم باز

 !ياز اين ناراحتي که وقتت براي يه دخترِ بي فکر تلف شد؟ حاضر بودم بميرم اما تو ناجيِ من نباش ــ

 واقعا اين طوري فکر کردي؟ ــ

 .منت سرم نذار ــ

 منتي سرت نيست. چرا اون قدر دور رفتي؟ ــ

 .گفتم که حواسم نبود ــ

 اين قدر حواست نبود که نفهميدي تا گردن تو دريايي؟ ــ

 !بايد بهت جواب بدم؟ زندگيِ من به تو مربوط نيست. تو بهتره نگران يلدا باشي ــ
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 .من نگرانِ کسي نيستم. اون حرف هم که تو ماشين زدم، دروغ بود. عصبي بودم ــ

 .برام مهم نيست ــ

 !خيلي لج بازي! همه رو نگران کردي، اما يه زحمت به خودت ندادي يه تشکرِ خشک و خالي کني ــ

 از کي؟ ــ

 .همه ــ

 حتما توقع داري از کسي که نجاتم داده هم تشکر کنم. هان؟ ــ

 :زد و گفت پوزخندي

 !نه خير، اين توقع رو اصال ندارم ــ

 :موج دريا خيره شدم و گفتم به

 چرا نجاتم دادي؟ ــ

 !داشتم بگه، چون برام مهمي انتظار

 .هر کس ديگه اي هم جاي تو بود همين کار رو مي کردم ــ

 .از روي لب هام محو شد. لجم گرفت لبخند

 !يادم رفته بود که همه برات يکسانن ــ

 چرا متفاوت باشن؟ ــ

 البته به جز يلدا؛ نه؟ ــ

 !آتويي دستم داده بود. مي خواست نده خوب

 :شد و با لحن خشمگيني گفت عصبي

اصال فکرهايي که تو مغزِ پوچت مي گذره برام ذره اي مهم نيست. بارها گفتم نه يلدا و نه هيچ کس ديگه ذره  ــ
 !اي برام مهم نيستن. حاال نمي خواي بفهمي، دسِت خودته

 .بلند شم، اما پام گز گز مي کرد. برديا از روي تخت سنگ بلند شد خواستم

 مي خواي بلند بشي؟ ــ

 .دستش خيلي عصبي بودم. محال بود ازش بخوام کمکم کنه؛ مگه تو خواب و روياش ببينه از

 !نه خير؛ شما برو ــ



 

 
63 

هيچ اصراري رفت. پسره ي بي شعور؛ مي مردي يه کم ديگه اصرار کني تا باهات بيام؟ از اين که تنها  بدون برديا
 !بودم، لجم گرفته بود. لعنت بهت نيلوفر

 .هستي بهم نزديک شد باالخره

 .ببخشيد تنهات گذاشتم ــ

 نه بابا؛ بي خيال! هستي؟ ــ

 بله؟ ــ

 !کمک کن بلند بشم ــ

 .بازوم رو گرفت. رو پله نشستيم هستي

 .خيلي حال داد. به بهار و يلدا اجازه نداديم شکستمون بدن ــ

 .آفرين ــ

 بهتري؟ درد نداري؟ ــ

 !يه کم پام مي سوزه ــ

واي نيلو! نديدي چقدر برديا نگرانت شده بود. مثل سوپرمن پريد تو آب و بغلت کرد. من که کُپ کرده بودم.  ــ
 !ت از حسودي مي مرديلدا داش

 جدي؟ ــ

 .آره؛ باور کن راست ميگم ــ

 لباس هاش خيس شد؟ ــ

 .آره؛ رفت عوضشون کرد. پاشو تو هم لباس هات رو عوض کن ــ

 باشه حاال. هستي؟ ــ

 جـــــــــون؟ ــ

 يعني برديا نگرانم شد؟ ــ

نگراني تنها چيزيه که مي شه از تو چشم ها خوند. نديدي وقتي ژينوس وسايلِ پانسمان رو آورد، چطوري  ــ
 ازش گرفت و پات رو بست؟

 يعني دوستم داره؟ ــ

 :لبخند معناداري زد و گفت هستي

 !...چي بگم واا ــ
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 :فهميدم جلوش چي گفتم. اخم کردم و گفتم تازه

 !؛ پسره ي مغرورمن که ازش خوشم نمياد ــ

 !کي به کي ميگه مغرور؟! تو حتي يه تشکر هم ازش نکردي ــ

 .عمرا ازش تشکر کنم ــ

 !پس نگو اون مغروره ــ

 .کمک هستي به اتاق رفتم. لباس هام رو عوض کردم به

 هستي؟ ــ

 ها؟ ــ

 به نظرت برديا، يلدا رو دوست داره؟ ــ

 !فکر نکنم. همه اش ازش دوري مي کنه! اين يلداست که بهش مي چسبه ــ

 !اگه دوستش نداره، چرا مي ذاره اين قدر بهش بچسبه؟ ــ

 !من چه مي دونم ــ

 :نقطه اي خيره شدم. هستي دستش رو انداخت دور گردنم و گفت به

 مشکوک مي زني. نکنه گلوت پيشش گير کرده؟ ــ

 .گرفت حرف هستي خنده ام از

 !نه بابا؛ من و اون؟! اصال جور درنمياد ــ

 !چرا جور در نمياد؟ ــ

 به چيش دلم رو خوش کنم؟ اخالق خوبش؛ يا رفتار عاشقونه اش؟ ــ

 چه ربطي داره؟ ــ

 .خيلي هم ربط داره؛ من هيچ حسي به برديا ندارم ــ

 !اما از نظر من، خيلي خوشگله ــ

 :شيطنت گفتم با

 خوشگل تر از نريمان؟؟ ــ

 !هــــــان؟ نيلوفر لوس نشو ــ

 !من رو خنگ فرض کردي جوجو؟ يه بوهايي بردما ــ
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 :نيشگوني از بازوم گرفت و گفت هستي

 !فضول خانوم ــ

 :نهار شد، لنگان لنگان به سالن رفتم؛ هستي هم کنارم بود. نريمان گفت موقع

 !َشل مي زني خواهر کوچيکه ــ

 :رو براش در آوردم و گفتم زبونم

 !دوست دارم ــ

 :گفت مامان

 !نريمان اذيتش نکن ــ

 .دور ميز نشستيم. تينا هم داشت به عروسک هاش غذا مي داد همه

 :گفت دايي

 !پري، بعد از شمال ساکت رو ببند که بايد زودتر بريم ــ

 :گفت خاله

 کجا داداش؟ ــ

 :پدرام ليواني نوشابه براي خودش پر کرد و گفت دايي

 !مي ريم آمريکا. انشاا... براي عمل ــ

 :گفت خاله

 !نه. من به برديا هم گفتم، اون جا نميام ــ

 :گفت دايي

 چرا؟ با کي لج مي کني؟ نمي خواي خوب شي؟ ــ

 :پري بغض کرد و گفت خاله

 !م نه اون جادوست دارم اگه طوريم شد، تو ايران باش ــ

 :گفت بنفشه

 !مامان اين چه حرفيه؟ انشاا... سالم بر مي گردين ــ

 :گفت برديا

 !تا چشم هاتون رو روي هم بذارين برگشتين ايران ــ
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 :گفت خاله

 .نه برديا من آمريکا نميرم ــ

 :با لحن قاطعي گفت دايي

تو بايد عمل بشي، من کلي آشنا دارم که از دکترهاي ماهر و عاليِ اون جا هستن، ديگه هم نمي خوام روي  ــ
 !حرفِ من حرف بزني. ميريم آمريکا

 .سکوت کرد، روي حرف دايي نمي تونست حرف بزنه خاله

 :گفت مامان

 .من و پدرام هم باهات ميايم ــ

 :گفت برديا

 !من هم ميام ــ

 :رام گفتپد دايي

 !نه برديا جان؛ کجا مي خواي هِلِک هِلِک دنبال ما بياي؟ اين جا پيشِ خواهرهات باشي، بهتره ــ

 :گفت برديا

 ...اما؛ آخه ــ

 :گفت دايي

 !همين که گفتم. اومدنِ تو کاري رو درست نمي کنه ــ

 :سکوت کرد، هستي آهسته گفت برديا

 !نيلو يه کم نوشابه برام بريز ــ

از اين که بتونم اقدامي کنم، نريمان ليواني نوشابه پر کرد و جلوي هستي گذاشت. ماتم برد، با شيطنت  قبل
 :گفتم

 !عجب گوش هايي! بابا سريع السير ــ

 :گفت هستي

 !هيـــــــس! آبروم رفت ــ

 .ودلبخندي زد، از کار نريمان خوشش اومده بود اما نريمان حواسش به حرف هاي ما نب هستي

بازوي برديا رو گرفته بود و باهاش حرف مي زد. ابروهاي برديا تو هم بود! لجم گرفت. فقط بلد بود جواب  يلدا
 !من رو بده! مسخره



 

 
67 

 :از ظهر شد. يلدا که مشخص بود خيلي حوصله اش سر رفته، با ناراحتي گفت بعد

بريم بيرون آب و هواي سرمون عوض بشه! من حسابي خسته شدم، نيومديم شمال که تو ويال باشيم. يه کم  ــ
 !طبيعت رو ببينيم

 :پري گفت خاله

 !حق با يلدا است! ميريم، موقع شام ميايم ــ

 :گفت نيما

 .بهتره ماشين رو هم نبريم؛ پياده بريم ــ

 :با خوشحالي گفت تينا

 !آخ جـــــون! بابا مهران بريم جنگل ــ

 :صورتِ تينا رو بوسيد و گفت مهران

 .باشه عزيزم ــ

 :گفتم

 !اما من نمي تونم بيام ــ

 :گفت نوشين

 !پات خيلي درد مي کنه؟ ــ

 :سر عالمت مثبت دادم، بابا گفت با

 !خب با ماشين ميريم ــ

 :گفتم

 .مي کنم تا شما بيايد نه بابايي! اصلِ گردش تو شمال به پياده رفتنشه! شما بريد، من هم استراحت ــ

 :گفت هستي

 .تو نياي من هم نميرم نيلو ــ

 :زدم و گفتم لبخندي

مثال آوردمت اين جا که آب و هواي سرت عوض بشه ها! نه اين که مريض داري کني. تو هم تشريف مي  ــ
 بري؛ خب؟

 !نه نيلوفر، بهم خوش نمي گذره ــ
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 :گفتم

 !لـــــوس نشو بهار، هواي هستي رو داشته باش ــ

 :با خنده گفت بهار

 .هستي جون با نيلو وداع کن که ميريم گردش ــ

سمت اتاقم رفتم. خيلي دوست داشتم باهاشون برم، لعنت به اين پام. آخه اآلن وقت درد گرفتنش بود؟!  به
 !همه اش به خاطر لج بازي هاي خودم بود

بم برد، وقتي بيدار شدم هيچ صدايي به گوش نمي رسيد. پس رفته بودن! لنگان لنگان از پله دونم کي خوا نمي
 .ها پايين اومدم. آرامش هم واسه خودش عالمي داشتا! به سمِت باغ رفتم، بوي ياس تمومِ فضا رو پر کرده بود

ي تو فضا پخش بود، داشتم آروم به ته باغ رسيدم. به درخت هاي نارنج و سيب خيره شده بودم. عطرخوب آروم
مي رفتم که يهو پام رفت تو يه گودالي که روش با برگ پوشيده شده بود. واي؛ عجب مصيبـــــتي! حاال چه 

 !خاکي بايد تو سرم مي ريختم؟! کسي نبود به دادم برسه

لباسم گير درماندگي و بيچارگيم، اشک هام جاري شد. آرنجم خراشيده شده بود و خون مي اومد، آستين  از
 .کرده بود به شاخه ي درخت و کال پاره شده بود

خيلي بد بود. وقتي ديدم نمي تونم کاري بکنم، با صداي بلند گريه کردم. هوا کم کم تاريک شده بود،  شرايطم
 .به هق هق افتاده بودم

يگه گريه همين لحظه، صداي قدم هاي شخصي به گوشم رسيد. همين صدا برام حکم اميد رو داشت. د در
 .نکردم. صدا نزديک و نزديک تر مي شد تا باالخره هيکل مردونه ي برديا رو به روم ظاهر شد

 !که اون لحظه از خدا خواسته بودم هر کي باشه جز اون آخ

 :چشم هايي نگران که تو تاريکي باغ برق مي زد، گفت با

 چي شده نيلوفر؟ خوبي؟ ــ

و اضطراب تو صداش موج مي زد. نتونستم حرف بزنم. برديا لبه ي گودال نشست و به پام نگاه کرد و  نگراني
 :گفت

 !آخ آخ؛ پات گير کرده ــ

 :با خشم ادامه داد برديا

 تو جلوي پات رو هم نگاه نمي کني؟ چرا مراقب نيستي؟ ــ

م رو بگير من رو بکِش باال؛ اين کارها چيه؟ گرفت. پسره ي بي فکر! اآلن وقِت بازخواست کردن بود؟ دست لجم
 !لعنت بهت برديا

 :دستش رو به طرفم گرفت و گفت برديا
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 !بيا باال ــ

دوست داشتم فوري از اون وضع نجات پيدا کنم، اما از دست برديا کالفه بودم. دست هام رو پشتم گرفتم  خيلي
 :و گفتم

 !هر وقت ياد گرفتي به جاي سرزنش، با نرمي بياي کمکم، کمکت رو قبول مي کنم ــ

 :با چشم هايي متعجب نگاهم کرد و گفت برديا

 !بچه شدي؟ اآلن وقِت اين حرف ها است؟ تا بيشتر از اين بال سرِ خودت نياوردي، دستت رو بده به من ــ

 !م برمياميه حرف رو چند بار بايد بزنم؟ من از پسِ خود ــ

از عصبانيت دندون هاش رو روي هم فشرد. فکش از شدت خشم مي لرزيد. اگه دستش بهم مي رسيد،  برديا
 !قطعا يه مشت حواله ي صورتم مي کرد

 :داد زد محکم

 مياي يا نه؟ ــ

 .مي رفت ديگه کسي نبود که من رو بياره باال، بايد تا اومدن بابا اين ها صبر مي کردم اگه

دست هايي لرزان دستش رو گرفتم. با تموم زوري که داشت من رو باال آورد. كمرم رو محكم با دستش گرفت؛  با
نمي دونم چرا با اين که از برديا دلخور بودم، اما تو بغلش حسِ خوبي داشتم! وزنم رو روي بدنش انداختم و 

 .من رو به داخل ويال برد ومسرم رو روي سينه ي پهن و ستبرش گذاشتم. بدون هيچ حرفي آروم آر

 .شومينه روي يه صندلي من رو نشوند و روم پتويي انداخت کنار

 .بار بود برديا رو تا اين حد نگران و مهربون مي ديدم و دومين بار بود نجاتم داده بود اولين

 :صورتم نگاه کرد. فکر کنم رنگم حسابي پريده بود. گفت به

 حالت چطوره؟ ــ

 !انداختم، نتونستم ازش تشکر کنم. غرور لعنتي رو پايين سرم

 !بازوت داره خون مياد ــ

 !سوزش بازوم شدم. آخ! لعنتي متوجه

 .اين که تو تصور برديا، دختري ضعيف و دست و پا چلفتي باشم، حرصم گرفت از

 .اآلن ميام ــ

 .آشپزخونه و بعد با همون جعبه ي کمک هاي اوليه، سر رسيد رفت
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اره و کثيف شده بود. از اين که با اون وضع با برديا تنها بودم، حس بدي داشتم. کاش با هر بدبختي پ لباسم
 !اي بود با اون ها مي رفتم. اصال چرا برديا نرفته بود؟

 !هيچ تأملي، قسمتي از لباسم رو پاره کرد. ديــــــوانه بدون

 :کردم. گفتم وحشت

 !چي کــــار مي کني؟ اوي ـــ

 :خشم گفت با

 !دهنت رو ببند نيلوفر ــ

 !رو به زخم بازوم زد و با پارچه ي لباسم، محکم بازوم رو بست. بعد بلند شد و رفت بتادين

 .از چند دقيقه دوباره اومد کنارم نشست بعد

 تو نرفته بودي بيرون؟ ــ

 !مي بيني که ــ

 !فکر مي کردم هيچ کس تو ويال نيست ــ

 ند بلند گريه مي کردي؟واسه همين بل ــ

 !گريه نکردم ــ

 پس اون صداها چي بود؟ ــ

 !کردم. دوست نداشتم اقرار کنم که گريه کرده بودم سکوت

 :گفت برديا

 !نرفتم تا خير سرم يه کم استراحت کنم؛ سر دردم خوب بشه! اآلن هم حس مي کنم سر دردم بدتر شده ــ

 .اين که من رو مقصر سر دردش مي دونست، ناراحت شدم از

 .مي خواستي نياي؛ التماست که نکردم ــ

 !خيلي پررويي! دست خودت هم نيست؛ اين جوري بار اومدي ــ

 !حاال برو بخواب؛ تا بعدها منت سر دردت رو هم تحمل نکنم ــ

 !ت؛ تا ياد بگيري خود خواهانه حرف نزنياگه به خاطر همون نسبت فاميلي نبود اصال نمي اومدم سمت ــ

 کي خودخواهه؟ من يا تو؟ منت مي ذاري سرم براي يه کار کوچيک؟ ــ
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من منتي سرت نذاشتم. کارهات خيلي بدون فکره! آخه براي چي رفتي ته باغ؟ کارهاي تو رو يه دختر بچه  ــ
 .هم انجام نميده

 :گرفت. داد زدم لجم

 .آره؛ من بچه ام ــ

 :نگاهي پُر از نفرت بهم انداخت. پتو رو کنار کشيدم. برديا با ديدن بدن نسبتا عريانم، با اخم گفت برديا

 !برو لباست رو عوض کن! خوب نيست بقيه تو رو با اين وضع ببينن ــ

 چرا؟ ــ

 :احمق ها سؤال کرده بودم، اما برديا بر خالف انتظارم عصبي نشد. سرد گفت مثل

 خودت رو نگاه کردي؟ صورتت خاکيه! لباس هات هم که... بعد مثل احمق ها مي پرسي چرا؟ ــ

 !بهم برخورد. حق نداشت بهم بگه احمق خيلي

 !اجازه نميدم چون ناجيم بودي، هر حرفي به زبونت اومد رو بگي ــ

رو عوض کردم. صورتم رو با بدون حرف تلويزيون رو روشن کرد. من هم به سمت اتاقم رفتم و لباس هام  برديا
دستمال پاک کردم. به پارچه اي که برديا باهاش بازوم رو بسته بود نگاه کردم. حسِ خوبي داشتم. قلبش 

 ...مهربون بود اما زبونش

داشت بازوم رو مي بست، مهربوني و نگراني تو چشم هاي خوش رنگش موج مي زد اما دليل بداخالقي  وقتي
مي فهميدم! وقتي زخمم رو مي بست، حس کردم ازش متنفر نيستم که هيچ، اگه يه ها و پس زدن هام رو ن

 .کم هم باهام مهربون باشه دوستش هم مي تونم داشته باشم

 !پسر جذابي بود. گاهي وقت ها هم کارهايي مي کرد که ازش بعيد بود برديا

 .کردم دلم براش تنگ شده! سريع به پايين رفتم حس

 .به کل از يادم رفته بود! نگاهي به سر تا پام کرد. پوزخندي گوشه ي لبش جا خوش کردپا و بازوم  درد

 :گفتم

 ...من... خواستم بگم که... به خاطرِ... راستش ــ

 .عميقي کشيدم. تشکر کردن از برديا، از جون کندن هم برام سخت تر بود نفس

 :با سردي گفت برديا

 ...ي همالزم به تشکر نيست. اگه هر کس ــ

 :حرفش تموم شه. با حرص گفتم نذاشتم
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 !بله؛ مي دونم! اگه هر کسي هم جاي من بود همين کار رو مي کردي! فقط يه چيز ــ

 چي؟ ــ

 .يه درخواستي ازت داشتم ــ

 .بگو ــ

 !اتفاق امروز بين خودمون بمونه! نمي خوام يلدا فکر کنه من خيلي بي عرضه ام ــ

 !چشم هام زل زد. از حرفي که زدم پشيمون شدم. شايد بعدها بخواد از اين نقطه ضعفم، سو استفاده کنه به

 :گفتم سريع

 !البته بگي هم، زياد مهم نيست ــ

چند دقيقه اي، مثل گيج ها نگام کرد. بعدش بلند بلند خنديد، شونه هاش از بس مي خنديد مي لرزيد.  برديا
 .ناراحت شدم

 م کجاش خنده دار بود؟حرف ــ

 :از خنده دست کشيد و گفت برديا

اين قدر لجبازي که حتي بلد نيستي حرفت رو چطوري عوض کني! چرا ازم خواهش نمي کني که به کسي  ــ
 نگم؟

 .خواهش کنم؟ عمرا. مگه تو خواب ببيني که ازت خواهش کنم ــ

 !مي دونم ــ

عصبي نبودم! دلم مي خواست بيشتر باهاش حرف بزنم و نافذ و مهربون شده بود. از دستش  نگاهش
 !بشناسمش

 برديا؟ ــ

 :اين که نگاهم کنه گفت بدون

 هـــــوم؟ ــ

 خواستم بگم... چيزي مي خوري برات بيارم؟ ــ

 .با تعجب نگاهم کرد، ماتش برده بود. اين مهربوني ها ازم بعيد بود برديا

 !مهربون شدي ــ

 !من مهربون هستم! اما خب با آدم ها اون جوري که باهام رفتار مي کنن، رفتار مي کنم ــ

 .نگفت هيچي
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 بيارم؟ ــ

 :باز هم با همون لحن سرد گفت برديا

 !بي خود خودت رو خسته نکن! نمي توني تو دلم جا باز کني ــ

 .خوردم؛ حرفش برام خيلي سنگين بود. از حرفم پشيمون شدم جا

آره خب! من مثلِ يلدا بلد نيستم كه قربون صدقه ات برم! اگر هم که ديدي مي خواستم چيزي برات بيارم  ــ
 !واسه اين بود که دلم برات سوخت؛ اما ديدم بي لياقتي

سمت آشپزخونه رفتم، بشقابي رو پرِ از ميوه کردم و کنار برديا رو مبل نشستم. برديا نگاهم کرد؛ بي خيال،  به
 .انگور رو تو دهنم گذاشتم دونه هاي

 :با لحني با مزه گفت برديا

 !نه مرسي؛ من ميل ندارم ــ

 !کنايه اش شدم، حقش بود. تا اون باشه خودش رو باال نبينه متوجه

 نيلوفر؟ ــ

 هــــوم؟ ــ

 خيلي لوس و بي ادبي! اين رو مي دونستي؟ ــ

 !تو هم بي لياقتي ــ

 !من هم با ديگران طوري رفتار مي کنم که باهام رفتار مي کنن ــ

 !اِ! پس حاال مي فهمم چرا يلدا وِلت نمي کنه ــ

 شد يه بار ما با هم حرف بزنيم تو اسمِ يلدا رو نياري جلو ؟ ــ

 !نه، نمي شه! چون ازت بدم مياد. بدم مياد چون خيلي هواي يلدا رو داري ــ

 ؟من هواش رو دارم ــ

آره، تو! ظهر وقتي موقعِ نهار بازوت رو گرفت، مثل ماست نگاهش کردي! حتي به خودت زحمت ندادي بازوت  ــ
 !رو از دستش رها کني

 !يادم نبود هميشه زير نظرم ــ

 :رو ندادم. آهسته گفتم جوابش

 مي خواي باهاش ازدواج کني؟ ــ
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دهنم پريد، خيلي پشيمون شدم. برديا به چشم هام خيره شد. خدا کنه نشنيده باشه! عجب فکر مسخره  از
 !اي! خجالت کشيدم، نگاهم رو به پارکت هاي کفِ سالن دوختم

 .خواست چيزي بگه که در باز شد و همه از راه رسيدن. نفس عميقي کشيدم برديا

 :قابِ ميوه به دستم، با کنايه گفتبا ديدنِ من و برديا کنارِ هم و بش يلدا

 !چقدر هم به خودشون رسيدن ــ

 !دلش مي خواست باهام بجنگه خيلي

 :گفت دايي

 چي کارشون داري؟ نيلوفر، دايي خوبي؟ ــ

 :گفتم

 !مرسي؛ بهترم ــ

ري عصبيم مي بينِ من و برديا نشست و بازوي برديا رو گرفت. حضور يلدا اون هم وسِط من و برديا، بدجو يلدا
 !کرد

 :گفت يلدا

 استراحت کردي عزيزم؟ ــ

 !از جا بلند شد و گوشه ي ديگه اي نشست. آخ کيف کردم برديا

 :جمع، هستي و نريمان رو نديدم. رو به نگار گفتم توي

 هستي کو؟ ــ

 :گفت نگار

 !با بهار بود ــ

 :لبخند شيطنت آميزي زد و گفت بهار

 !با نريمانه! مياد ــ

رو لب هام نشست. به برديا نگاه کردم. داشت من رو نگاه مي کرد. تا ديد حواسم بهش هست بلند  لبخندي
 !شد و رفت

 !اتاقم برگشتم. دوست نداشتم برديا به دختري نزديک بشه، علتش رو واقعا نمي دونستم به

خوردن در رو شنيدم. برگشتم عقب. هستي بود! وسايلم رو مرتب مي کردم، که صداي محکمِ به هم  داشتم
 .خيلي عصبي بود
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سريع ساکش رو برداشت و لباس هاش رو توش انداخت. با حرص وسايلش رو جمع مي کرد، من هاج  هستي
 !و واج نگاهش مي کردم. منتظر بودم خودش بگه چشه

 .مانتو و روسريش رو پوشيد هستي

 هستي؟ کجا؟ چته؟ ــ

 !تهرانبر مي گردم  ــ

 :خوردم، مچ دستش رو گرفتم و گفتم جا

 يعني چي؟ ــ

 .تو چشم هاي خوشگلش موج مي زد خشم

 !دستم رو ول کن نيلوفر. بهت گفتم نيام بهتره! گفتم مزاحمم، تو گوش ندادي ــ

 !اين حرف ها چيه؟ کي گفته مزاحمي؟ ــ

 !يه ثانيه هم اين جا نمي مونم. خواهش مي کنم بذار برم ــ

 ساعت رو ديدي؟ هوا خيلي تاريک شده، کجا مي خواي بري؟ ــ

 :با خشم مچ دستش رو از تو دستم جدا کرد و گفت هستي

 به تو مربوط نيست! به همه بگو حال بابام بد شده. اگه بمونم، امشب از اينجا ميرم. مي فهمي؟ ــ

 !تو االن عصبي هستي! بمون يه کم آروم شو، بعد بهم بگو چي شده ــ

 .نيلوفر؛ به روحِ مامانم قسم اگه بخواي جلوم رو بگيري، ديگه اسمت رو هم نميارم ــ

 !مقابلِ چشم هاي متعجبم، هستي رفت. دنبالش به طبقه ي پايين رفتم در

 :وقتي هستي رو با ساک دستيش ديد، گفت نگار

 جون جايي ميري؟ هستي ــ

 :گفت بنفشه

 چرا وسايلت رو جمع کردي؟ ــ

 :سرش رو پايين انداخت و گفت هستي

 .حالِ بابام بد شده بايد برگردم تهران ــ

 :گفت مامان

 !چي شده مگه؟ اين جوري که نمي شه! هوا تاريکه، همه مي ريم ــ
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 :گفت هستي

 !نه؛ نه. خودم ميرم. من رو ببخشيد، ماشين زياد هست. نمي خوام مسافرتتون به خاطرِ من خراب بشه ــ

 :گفت بهار

 !اين حرف ها چيه؟ تنها که نمي شه بري ــ

 :گفتم

 !من هم زياد اصرار کردم، قبول نمي کنه ــ

 :گفت پارسا

 !اجازه بدين من مي رسونمتون ــ

 :سريع گفت نريمان

 !ودم مي رسونمشخ ــ

 :عصبي شد و گفت هستي

 !نه، خودم ميرم ــ

باالخره با اصرارهاي مامان، هستي با نريمان رفت. از دست نريمان خيلي ناراحت بودم. معلوم نبود به هستي  اما
 !چي گفته که اين قدر به هم ريخته

 !من بودم؛ نبايد اصرار مي کردم هستي هم همراهمون بياد شمال مقصر

 !چيه؟ تو فکري ــ

 .بود برديا

 !چيز مهمي نيست ــ

 :پوزخندي زد و گفت برديا

 تازگي ها دروغگو هم شدي! از رفتنِ هستي دلخوري؟ ــ

 :کردم. سکوتم رو به نشونه ي تاييد گرفت و گفت سکوت

 بهونه آورد که باباش مريضه؛ نه؟ ــ

چشم هــــاش! چشم هاش عمق وجودم رو مي  چشم هاش نگاه کردم؛ تو دلم خالي شد. عوضي با اون به
 !سوزوند. خيره شده بودم به چشم هاش

 :گفت برديا
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 شنيدي چي گفتم؟ ــ

 :خودم اومدم. نگاهم رو از چشم هاش گرفتم و گفتم به

 آره، شنيدم، تو چي فکر مي کني؟ ــ

 :شونه هاش رو با بي قيدي باال زد و گفت برديا

 .نمي دونم؛ اما مطمئنم به حرف زدنش با نريمان مربوط مي شد ــ

 !هــــــــــــــوش! پس برديا هم اون دو تا رو زير نظر داشت مرسي

 نظر تو چيه نيلوفر؟ ــ

 !من هم همين نظر رو دارم ــ

 بيماريِ باباش بهونه بود؟ ــ

 !اوهــــوم. اين قدر باهام بد حرف زد که االن گيج گيجم ــ

آدم تو عصبانيت کنترلي رو رفتارش نداره! کارهاي زيادي رو مي کنه که خودش هم باور نمي کنه و غير ممکن  ــ
 !به نظر مي رسه

 .کردم اين جمله اش رو يه جور خاصي، با لحني عجيب زد حس

 :از ابروهام رو باال انداختم و گفتم يکي

 خب؛ منظور؟ ــ

 :بي اعتنايي گفت با

 .منظوري نداشتم ــ

 !سر رسيد، خروس بي محل يلدا

 :گفتم

برام خيلي جالبه که تا من و برديا مي شينيم پيش هم، مثل جن ظاهر مي شي! موت رو آتيش مي زنن دختر  ــ
 !دايي؟

 :با خشم گفت يلدا

 !اصال دلم نمي خواد برديا گولِ عشوه هات رو بخوره ــ

 !هه هه! نترس. برديا جونت مالِ خودت، هيچ چشم داشتي بهش ندارم ــ

 !آره معلومه ــ
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 .ببين يلدا؛ گوش هات رو وا کن؛ اگه يه بار ديگه به پر و پاي من بپيچي هر چي ديدي از چشم خودت ديدي ــ

 مثال مي خواي چه غلطي بکني؟ ــ

 :جوابش رو بدم که برديا با خشم گفت خواستم

 !بابا، اَه! اعصاب براي آدم نمي ذاريد. عين سگ و گربه مي پرين به جون هم بسه ــ

 :گفتم

خب آقاي بعضي ها راست ميگه! وقتي يلداتون دوست ندارن شما با دختري حرف بزنيد، چرا اين کار رو نمي  ـ
 !کنيد؟ از پيش اون تکون نخور خب

 :از جا بلند شد و با خشم گفت برديا

 !ب باش چي داري بلغور مي کني؟ دفعه ي بعد ديگه اين طور محترمانه باهات حرف نمي زنمنيلوفر مواظ ــ

 .به سمت نيما رفت برديا

 چي مي خواي ازش؟ ــ

 .يلدا مي شه دهنت رو ببندي؟ از آدم هاي کنه بيزارم ــ

 منظورت خودتي؟ ــ

 !نه خير؛ دقيقا منظورم تويي ــ

 !من خودم رو به برديا نمي چسبونم. بفهم؛ اون هم من رو دوست داره ــ

 !آره؛ معلومه ــ

 !وقتي نامزد شديم مي فهمي! قراره وقتي عمه پري از آمريکا برگرده، من و برديا نامزد شيم ــ

 !کردم، حس کردم باز هم يلدا داره خيال بافي مي کنه کُپ

 :لبخند گفتم با

 !آخي؛ طفلکي ــ

 !مي بيني! وقتي تو لباسِ عروس کنارِ برديا وايسادم، مي فهمي که راست ميگم ــ

 مگه برديا بهت گفته دوستت داره؟ ــ

اون دوست داشتنش رو به زبون نمياره، با کارهاش نشون ميده! اون هيچ مشکلي با من نداره! اما با تو؛  ــ
 !سايه ات رو با تير مي زنه! ازت بيزاره
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د و رفت؛ قلبم شکست. چرا برديا ازم متنفر بود؟ چون جوابش رو مي دادم؟ خب اون هم حرصم رو بلند ش يلدا
در مي آورد! نمي دونم چرا دوست نداشتم برديا مالِ کسي شه! اما مطمئن بودم عاشقش نيستم. دوست 

 !نداشتم مال يلدا بشه و بعدش، طعنه ها و کنايه هاي يلدا رو تحمل کنم

داشتم ساعت ها تو چشم هاي برديا زل بزنم، اما تا حرف مي زد، يه دنيا ازش دور مي شدم. حق با يلدا  دوست
بود! برديا فقط با من لج بود و سرد برخورد مي کرد؛ حتي با يلدا هم که اون قدر کَنه بازي در مي آورد و رو 

 .بود برام سختاعصاب بود هم، مثل من برخورد نمي کرد. پس ازم متنفره! چقدر 

 .تو اتاقم، خيلي ناراحت بودم رفتم

 !گناهم چي بود که برديا ازم متنفر باشه؟! من که... بي خيال مگه

 ششم فصل

 مي شه بگي ديشب چرا هستي اين قدر عصبي بود؟ ــ

 :با تعجب نگاهم کرد و گفت نريمان

 .من از کجا بدونم؟ اآلن هم خسته ام، تا صبح تو جاده بودم ــ

 .تا نگي چي بهش گفتي، نمي ذارم جايي بري ــ

باز تو پيله شدي؟ دوسِت سر کار بوده، اون وقت از من مي پرسي؟ مگه نشنيدي چي گفت؟ باباش مريض  ــ
 .بود

 !من هم که هالو؛ گوش هام هم دراز! من که مي دونم همه اش يه مشت دروغ بود ــ

 خب من چه کاره ام؟ به من چه؟ ــ

 ظر من تو همه کاره اي. به هستي چي گفتي؟به ن ــ

 !تو يه مشکلِ جدي داري. ميگم نمي دونم، به من مربوط نبود ــ

 !بي خيال به يکي از اتاق ها رفت تا بخوابه. دم دماي صبح بود که رسيده بود شمال نريمان

 !رد گم کني هاي نريمان بيشتر عصبيم مي کرد. لعنتي اين

 !آشپزخونه رفتم تا صبحونه بخورم. برديا و يلدا مشغول خوردن بودن به

 ِ  .ديشب و حرف هاي يلدا افتادم. دوباره ناراحت شدم. از مامان اين ها خبري نبود ياد

 .چاي براي خودم ريختم و با بي ميلي کنار اون دو تا نشستم ليواني

 :گفت برديا

 !تا ديشب حداقل يه سالم مي دادي ــ
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 .حوصله ي طعنه هاش رو نداشتم. به اندازه ي کافي فکرم مشغول بود اصال

 :گفت يلدا

 !چته نيلو؟ سرِحال نيستي انگار ــ

نفرت به يلدا نگاه کردم. گوشه ي لبش يه پوزخند به چشم مي خورد. معلوم بود از اين که حالم رو گرفته  با
 .خوشحاله. ازش بيزار بودم

 :رو به برديا گفت از جا بلند شد و يلدا

 .من ميرم پيش بهار، تو هم صبحونه ات رو خوردي بيا ــ

 :سريع گفت برديا

 .دوست داشتم ميام ــ

 .با بي قيدي شونه هاش رو باال انداخت و رفت. آخي! نفس عميقي کشيدم يلدا

 .نداشتم؛ اعصابم خرد بود! برديا زير نظرم داشت اشتها

 اولِ صبحي چته؟ ــ

 :لحن مظلومانه اي گفتم با

 مگه برات مهمه؟ ــ

 :کنم خيلي مظلوم شده بودم، چون برديا با لحن آرومي گفت فکر

 !همه براي من مهمن ــ

 لجم گرفت. چرا تا نوبت به من مي رسيد جمع مي بست؟ خيلي

عصبي بودم مي خواست بدونم حرف هاي ديشبِ يلدا چقدرش درست بوده؟ اما خب اون قدري از دستش  دلم
 .که نمي خواستم باهاش حرف بزنم

 مثل اين که امروز از دنده ي چپ بلند شدي؛ نه؟ ــ

 !ديگه نمي خوام جوابت رو بدم ــ

 چرا؟ ــ

 !چشم هام زل زد. مي خواست دليلِ اين حرفم رو بدونه به

 :اخم گفتم با

 !تا نامزدت اذيت نشه ــ
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 !نامزد؟ ــ

 !زدم. تو دلم آشوبي بود توصيف نکردني پوزخندي

حرفم رو کامل کنم، از جا بلند شدم. خواستم برم که برديا من رو محکم به ديوار چسبوند. نفسم بند  نتونستم
 .اومده بود. دست هاش رو دو طرفم روي ديوار گذاشت

 .ردبود بهم، حالت تهوع داشتم. نفس هاي تند و مکررش به صورتم مي خو چسبيده

 .يه حرفي مي زني، تا آخرش رو بگو ــ

 :دهنم رو قورت دادم؛ به خودم مسلط شدم و گفتم آب

 .خودت مي دوني منظورم چي بود ــ

 !يادم نمياد نامزدي داشته باشم ــ

 :عصبي بود نمي تونستم گستاخي کنم. نگاهم رو به پايين انداختم و گفتم وقتي

در مطمئن حرف مي زد ديگه! مي گفت بعد از سفرِ خاله، همه چي تمومه و حتما يه کاري کردي که اين ق ــ
 !نامزديتون اعالم مي شه

به چشم هام زل زده بود. سنگينيِ نگاهش رو حس مي کردم. مچ دستم رو محکم گرفته بود، دستم داشت  برديا
 !خرد مي شد

 :چيزي بگه، که صداي بنفشه اومد خواست

 ...نيلوفر؛ صبحونه ــ

نصفه مونده بود. براي هر کاري دير شده بود. وقتي من و برديا رو تو اون حالت ديد، شوکه شد. برديا  حرفش
 :مچ دستم رو ول کرد و گفت

 !بعدا جوابت رو ميدم ــ

سريع از آشپزخونه خارج شد. بدنم درد مي کرد. بغض راهِ گلوم رو بسته بود اما خب نمي خواستم جلوي  برديا
 .کنم. بنفشه بهم نزديک شد بنفشه گريه

 نيلوفر خوبي؟ ــ

 :هام مي لرزيد. رو صندلي نشستم و گفتم دست

 خوبم؛ مي شه تنهام بذاري؟ ــ

 برات آب بيارم؟ ــ

 .نه؛ خوبم! مرسي ــ
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 !باشه. پس من رفتم ــ

ده بود. اگه بهار مي رفت. از اين که سؤال پيچم نکرده بود، خوشحال بودم. خدا رو شکر بنفشه ما رو دي بنفشه
 .ديد، تا ته و توي ماجرا رو در نمي آورد، ول نمي کرد

به صورتم زدم. داغِ داغ بودم! به سمت دريا رفتم. برديا تنها رو تخته سنگي نشسته بود. تو فکر بود؛ خيلي  آبي
 !داغون بود. فهميدنش خيلي هم سخت نبود

 :خنکي مي وزيد، بهار داد زد نسيم

 !نيلو بيا گوش ماهي جمع کنيم ــ

 !عاشق اين کار بود، اتاقش پر از گوش ماهي بود بهار

 .اين کار جذابيتي نداشت اما از ول گشتن بهتر بود. با بهار هم قدم شدم برام

و يلدا رو شن ها نشسته بودن و با هم حرف مي زدن. بقيه هم دور ميز بزرگي نشسته بودن و بلند بلند  بنفشه
 !مي خنديدن

 .جمع کردنِ گوش ماهي ها بودم که نمي دونم چطوري به برديا نزديک شدم. بهار از من دورتر بود مشغول

 اون حرف هات راست بود؟ ــ

 !ريشون بودبرديا نگاه کردم. طفلي خيلي پ به

 !من دروغ نميگم ــ

 !يلدا خودش اون چرنديات رو بهت گفت؟ ــ

 !آره؛ ديشب بهم گفت. مبارکه! خيلي به هم مياين! لنگه ي همين ــ

خاطرِ اين که برديا حرفي نزنه به سمت بهار رفتم. چيزهايي که جمع کردم رو بهش دادم. يلدا خودش رو به  به
 !و سرش رو روي شونه ي برديا گذاشت. لعنت بهت برديابرديا رسوند و کنارش نشست 

 :جمع بقيه پيوستم. خاله پري با ديدن برديا و يلدا گفت به

 .عمه قربونش بره! انگار همين ديروز بود که با برديا تو حياِط خونه مون گِل بازي مي کرد ــ

 :با يادآوري خاطرات گذشته لبخندي زد و گفت دايي

 .مه! چقدر هم با نيلوفر دعواشون مي شدآره؛ خوب ياد ــ

 :گفت مامان

نيلوفر از بچگي هم بد قِلِق بود! وقتي مي ديد يلدا و برديا، دارن آروم و بي سر و صدا بازي مي کنن، مي رفت  ــ
 .پيششون و بازيشون رو خراب مي کرد. آخر سر هم با گريه و دعوا، از هم جداشون مي کرد
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 !پدرام بلند خنديد. ايول به خودم! از اون بچگي هم نقشه هاي شومِ يلدا رو خراب مي کردم دايي

تو بچگي هم خيلي لوس و بي مزه بود. چون برديا پسر جذاب و با جرئتي بود همه ي دخترها عاشقِ بازي  يلدا
م، مي بينم من و يلدا هيچ کردن با اون بودن، من و يلدا هميشه سرِ برديا دعوا داشتيم. اآلن که فکر مي کن

 !بازي، منم اينتغييري نکرديم. با اين تفاوت که اون موقع حس مي کردم بازنده ي 

 :پري گفت خاله

 !خان داداش! برديا و يلدا رو ببين؛ خيلي به هم ميان ــ

 !جمله ي خاله، قلبم رو لرزوند! اصال به هم نمي اومدن. ايــــــش اين

ي کردم از با هم بودن اون ها، خوشش نمياد؛ يا شايد هم از عشق يلدا به برديا سکوت کرد. حس م دايي
 :مطمئن نبود. خاله پري وقتي سکوتِ دايي رو ديد گفت

 !انشاا...خوشبخت بشن ــ

خـــدا! اين خاله چي داشت پشت سرِ هم مي بافت! دايي که موافقت نکرده بود. شايد هم مراعاتِ قلبِ  واي
 !د! سکوت دايي رو مبني بر موافقتش تصورکرده بود. شايد هم راستي راستي دايي راضي بودخاله رو مي کر 

*** 

 !روز از موندن ما تو شمال مي گذشت. با حضورِ يلدا کنارِ برديا، اصال به من خوش نمي گذشت سه

 .کمتر جلوي چشمِ بقيه، آفتابي مي شدم. برديا هم زياد با من حرف نمي زد من

 .بود که ما تو شمال بوديم. به پيشنهادِ يلدا براي خريد راهيِ آستارا شديم آخري روز

 !! بدم مي اومد از اين پيشنهادهاي يلدااَه

 !و يلدا با شور و شوقِ بچگانه اي به وسايل نگاه مي کردن و هر چي که چشمشون رو مي گرفت مي خريدن بهار

 !آخر از همه راه مي رفتم. ذهنم مشغول بود! مي دونستم هستي بره بهم خوش نمي گذره من

 :گفت بنفشه

 نيلوفر تو نمي خواي چيزي بخري؟ ــ

 :گفتم آهسته

 !نه؛ مرسي ــ

 .بي حوصلگي، روي نيمکتي نشستم. آفتاب داغ و سوزاني بود؛ برديا بهم نزديک شد با

 اري؛ نه؟تو هم حوصله ي خريد رو ند ــ

 :رو ندادم. با اخم گفت جوابش
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 چه هيزمِ تري بهت فروختم؟ هان؟ ــ

 .خواهشا به پَر و پاي من نپيچ، اعصابش رو ندارم! برو پيشِ نامزدِ عزيزت ــ

 :عصبي شد و گفت برديا

 !هر چي باشه يلدا مثلِ تو گستاخ نيست ــ

هم که شده رفت کنار يلدا وايساد. بنفشه کنارم روي نيمکت  با قدم هايي استوار، از من دور شد. از لج من برديا
 .نشست

 واي که هوا چقدر گرمه! تو چيزي نخريدي نيلو؟ ــ

 !نه. خيلي خسته شدم ــ

 !آره، من هم خسته شدم. اين بهار و يلدا آدم رو کالفه مي کنن ــ

 !نوشين هم اين طوريه ــ

 !بسته اي بزرگ دستش بود. مطمئن بودم تا کلِ آستارا رو جمع نکنه ببره تهران ول نمي کنه نوشين

 بنفشه؟ ــ

 ها؟ ــ

 !يلدا چقدر به برديا مي چسبه ــ

 :نگاهي به برديا و يلدا کرد و گفت بنفشه

 !به نظرِ من که اصال به هم نميان ــ

 !ده بود. فکر مي کردم با اين وصلت موافقهشدم. بنفشه تا حاال مخالفتش رو اعالم نکر  شوکه

 چطور؟ ــ

برديا خيلي آروم و خوبه؛ خيلي هم عاقله! نه اين که چون برادرمه دارم ازش طرفداري مي کنم! نه؛ اصال. اما  ــ
ا خداييش برديا حيفه! نمي خوام بگم يلدا دختر بَديه! نه. اما به درد داداشِ من نمي خوره. مطمئنم ذره اي بردي

دخترِ تنوع طلبيه؛ مطمئنم با برديا نمي سازه و  لدارو دوست نداره؛ فقط نقشِ عاشق ها رو بازي مي کنه. ي
خوشبخت نمي شن! برديا دنبالِ يه زندگيه آروم و بي دردسره، اما يلدا همه اش به فکر هيجان و شلوغيه! کامال 

 .باهم متضادن؛ هيچ وجهِ مشترکي ندارن

 الفتي نمي کنه؟پس چرا برديا مخ ــ

راستش هم به فکرِ مامانه؛ هم دايي پدرام! مامان از بچگي به يلدا به چشمِ عروسش نگاه مي کرد. مامان  ــ
فکر مي کنه خدا يلدا رو براي برديا ساخته! برديا هم نمي خواد فعال چيزي بگه. نگرانِ وضع مامانه! نبايد هيچ 

 .شوکي بهش وارد بشه؛ تا بره آمريکا
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 .زدم پوزخندي

 يعني مي خواد به خاطر دايي و خاله پري، با يلدا ازدواج کنه؟ ــ

نه نيلوفر، بحثِ ازدواج نيست. فعال مي خواد حرفي از مخالفتش نزنه، تا بعد. در ثاني، دايي پدرام تا حاال  ــ
شيده. اصال معلوم نيست هيچ حرفِ جدي اي، در موردِ ازدواج اين دو تا نزده! هر حرفي هم بوده، مامان جلو ک

 !دايي راضيه يا نه

 بنفشه عاقل بود! )البته چون گفته بود يلدا و برديا به هم نميان!( چقدر

 !کردم چقدر بنفشه رو دوست دارم. تا حدودي خيالم از بابِت برديا راحت شد حس

يده بودن اين ها! خيلي زودتر با بنفشه حرف مي زدم! باالخره خريدهاشون تموم شد. اوه؛ اوه! چي خر کاش
گرسنه ام بود. بعد از خوردن غذا، راهيِ تهران شديم. من و يلدا و بنفشه سوارِ ماشينِ برديا شديم. اصال دلم 

 .رل نشست شتنمي خواست يلدا تنها با برديا بره! برديا با چشم هايي خسته، پ

 :گفت بنفشه

 نيلوفر، نگار اين ها کي بر مي گردن اصفهان؟ ــ

 :تمگف

 .فکر کنم امشب بيان خونه ي ما و فردا برن ــ

 دلت براشون تنگ مي شه؟ ــ

 .خب آره؛ خيلي! اما خب، اون جا شرايطِ زندگيشون بهتره ــ

 :رو به برديا گفت بنفشه

 مامان رو کي مي برن آمريکا؟ ــ

 :با لحني خسته گفت برديا

 !هفته ي آينده ــ

 :گفتم

 درمانِ بيماريِ خاله قطعيه؟ ــ

 :گفت برديا

 !هيچ دکتري نمي تونه بگه قطعيه ــ

 :گفتم

 پس چرا مي خوان ببرنش اون جا؟ ــ
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 :گفت برديا

 !عقلِ کوچيکِ تو اين چيزها رو نمي فهمه ــ

 !خنديد. بي شــــعور! حالت رو به وقتش مي گيرم يلدا

 :با حرص گفت بنفشه

 .ت. برديا بفهم چي ميگياصال خنده نداش ــ

 !بنفشه که طرفدارمه قربونِ 

 :گفت برديا

 !تو سنِگ نيلوفر رو به سينه ات نزن. خودش دو متر زبون داره ــ

 :گفتم

 !من مثل تو نيستم که تا يه نفر رو مي بينم، خودم رو گم کنم ــ

 :گفت يلدا

 !اين قدر برديا رو اذيت نکن ــ

 :خشم رو به يلدا گفتم با

 !خودش زبون داره ــ

 :خنديد و گفت بنفشه

 !اين رو راست ميگه ــ

 :گفت يلدا

 وا! بنفشه، تو کدوم وري هستي؟ ــ

 :گفت بنفشه

 !من طرف حقم ــ

 :گفت برديا

 !متأسفم که هنوز حق رو نشناختي ــ

 :گفت يلدا

 !اين چند روزي که بابا با عمه پري ميره آمريکا، من تنها مي مونم ــ

 !که خانوم کمين کرده بره خونه ي خاله پري! اي موزمار فهميدم
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 :خيلي سرد گفت برديا

 .برو خونه ي خاله افسانه ات! مگه نگفتي خيلي چشم به راهه بري اون جا؟ خب يه هفته اي برو اون جا ــ

 !ن کرد و چشمکي زد. آخ! عاشق اين سردي هاي برديا بودم. البته فقط جلوي يلدانگاهي به م بنفشه

 :با ناراحتي گفت يلدا

 !من اون جا رو دوست ندارم. پيشِ خاله افسانه راحت نيستم ــ

 :گفت برديا

 !خب برو خونه ي خاله پروانه ــ

 !خونه ي ما بود. اَه؛ اَه منظورش

 :با بي ميلي گفت يلدا

 !يچ کس اون جا از بودنِ من خوشحال نمي شهه ــ

 .اين که حرف دلم رو زده بود، خوشحال شدم. خونه ي ما مي اومد، هميشه دعوامون مي شد از

 :گفت بنفشه

اگه مامان بود، حتما دعوتت مي کردم بياي خونه ي ما! اما خودت که مي دوني، من که همه اش تو اتاقمم؛  ــ
بهار هم که خونه پيداش نمي کني، همه اش با پارساست! مي مونه برديا، که اون هم شرکته و کم خونه مياد. 

 .اون وقت تنها مي موني

 :گفت يلدا

 !ميرم خونه ي خاله افسانه ام ــ

 !خدا رو شکر، تيرش خورد به سنگ! آخـــــــيش خب

 .کمي مي باريد. بنفشه و يلدا خواب بودن. برديا حسابي خسته شده بود. چشم هاش قرمز شده بود بارانِ 

 اگه خسته اي، مي خواي من رانندگي کنم؟ ــ

 :از آيينه نگاهم کرد. پوزخندي زد و گفت برديا

 !من جونم رو دوست دارم ــ

 .خيلي هم دلت بخواد. تقصير منه که دلم برات سوخت ــ

 !اِ! تو دلت هم براي کسي مي سوزه؟ فکر مي کردم فقط دل ها رو مي سوزوني ــ

 .اصال حوصله ي طعنه هات رو ندارم ــ
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 .تو حوصله ي هيچيِ من رو نداري ــ

 !دونم چرا از اين حرفش، يه جوري شدم. مظلوم حرف مي زد نمي

 !جوابش رو ندادم. چشم هام گرمِ خواب بود. خوابيدم ديگه

 !صداي بوقِ ماشين، چشم هام رو باز کردم. کسي تو ماشين نبود؛ فقط من بودم و برديا با

 !چه عجب! فکر مي کردم بايد من هم اين جا بخوابم ــ

 بقيه کجان؟ ــ

 !خونه شون ــ

 يعني چي؟ ــ

 !کردي. همه رفتن خونه و من موندم اين جا تا تو بيدار بشي يعني همين! من رو يه ساعت عالف ــ

اطراف نگاه کردم. ماشينِ برديا جلويِ در خونه مون بود. آخي! دلش نيومده من رو بيدار کنه! چشم هام رو  به
 !ماليدم تا باورم بشه خواب نيستم. نه؛ خواب نبودم

 جدي ميگي؟ ــ

 مگه ما با هم شوخي داريم؟ ــ

 خب... ولي چرا بيدارم نکردي؟نه.  ــ

 :کالفه شد و گفت برديا

 .نيلوفر نمي خواي پياده شي؟ من فردا بايد برم شرکت ــ

 ِ  :ماشين رو باز کردم. گفتم در

 !خداحافظ ــ

 .سمِت در خونه رفتم، که صداي برديا رو شنيدم به

 اين رو الزم نداري؟ ــ

عقب برگشتم. ساک دستيم تو دستش بود. با لبخند نگاهم مي کرد. من گيجِ حرکاتش بودم. نزديکش شدم  به
 :و کيفم رو ازش گرفتم. با لبخند گفت

 !فکر کنم هنوز خوابي ــ

رو گذاشت رو پدالِ گاز و رفت. حس مي کردم روي هوا دارم پرواز مي کنم. باورم نمي شد برديا واسه خاطر  پاش
 .دارم نکرده. اصال اهلِ اين حرف ها نبود. عمرا امشب از شوقِ زياد خوابم ببرهمن بي

 هفتم فصل
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 .همان روز نگار اين ها برگشتن اصفهان فرداي

روزي مي شد از هستي خبر نداشتم، تو دانشگاه هم نمي ديدمش. از دستش عصبي بودم، واسه همين  سه
 .ازش خبري نمي گرفتم

 .اه داشتم مي رفتم خونه که پژو پارسي جلوي پام ترمز کردروز از دانشگ يه

 .سالم خانومِ آرين ــ

 !رو برگردوندم. ماني بود. اين جا چي کار مي کرد؟ سرم

 .اِ! شمايين آقا ماني؟ سالم ــ

 .مي تونم خواهش کنم سوار شيد؟ کار مهمي باهاتون دارم ــ

 .باشه ــ

 .ماشينش شدم، عطر خوش بو و خنکش تموم فضاي ماشين رو پر کرده بود سوار

 از هستي خبري دارين؟ ــ

 شدم، چرا خبرش رو از من مي گرفت؟ شوکه

 :سکوتم رو ديد، گفت وقتي

 منظورم اينه كه مي دونين اآلن کجاست؟ ــ

 .نه، خبر ندارم. وقت نشد ازش خبري بگيرم ــ

 ن سه روزه، يه چند دقيقه هم وقت خالي نداشتين؟وقت نشد؟ يعني تو اي ــ

 چطور مگه؟ اتفاقي افتاده؟ ــ

 .اگه مي دونستم براتون مهمه، مي گفتم ــ

 نگرانم کردين! بگيد چي شده؟ ــ

 .مهم نيست ــ

 .ديوونه مي شدم! ماني خيلي ناراحت بود داشتم

 تو شمال چه اتفاقي براي هستي افتاد؟ ــ

 !جا خوردم. نکنه هستي حرفي زده باشه حسابي

 مثال چه اتفاقي؟ ــ

 .از اون وقتي که اون طوري تک و تنها از شمال برگشت، خيلي داغون بود ــ
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 !هستي خودش رفت. من خيلي اصرار کردم بمونه؛ گفت دلش تنگ شده ــ

کارِ خودم بوده دليل نمي شه به نظر شما من گوش هام درازه؟ بگيد؛ خجالت نکشيد، چون هميشه سرم به  ــ
 .که نفهم باشم

 نه؛ من اصال منظورم اين نبود. چه اتفاقي افتاده که اين قدر عصباني هستين؟ ــ

 !هستي بيمارستانه ــ

 .صورتم پريد رنگِ 

 واسه چي؟ ــ

 .خودکشي کرده ــ

رمز کرد. اصال توقع نداشت اين لحظه اي ايست کرد. به ماني اشاره کردم که ماشين رو نگه داره. ماني ت قلبم
 .قدر حالم بد بشه

 .نيلوفر خانوم خوبين؟ نگران نباشين؛ خدا رو شکر خطر رفع شده ــ

 حالش خوبه؟ ــ

 !خوبِ خوب که نه؛ اما خب سالمه ــ

 چطور اين اتفاق افتاد؟ ــ

 !من هم نمي دونم. به کسي چيزي نميگه. فقط زل زده به يه نقطه و اشک مي ريزه ــ

 کدوم بيمارستانه؟ ــ

 .همون بيمارستانيه که من توش کار مي کنم ــ

 !من رو ببريد پيشش. مي خوام ببينمش ــ

 .اما... آخه شما اآلن حالتون خوب نيست ــ

 .من خوبم. خواهش مي کنم ــ

 !قبول کرد. به خونه زنگ زدم و گفتم که دير ميام ماني

 :گفت ماني

 .من رو ببخشين نيلوفر خانوم. خيلي باهاتون بد حرف زدم ــ

 !نه؛ مهم نيست ــ

وقتي اون طوري تنهايي اومد خونه، شوکه شدم. گفت نريمان اون رو رسونده! فرداش بابا هر چي صداش  ــ
رانش شديم و در اتاقش رو شکونديم. هستي بي حال افتاده بود کفِ اتاقش. کرد بره دانشگاه، جواب نداد. نگ
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شناسيد؛ دختري نيست که براي  يقرص خورده بود. باور کنيد يه دقيقه خودم رو باختم. شما هستي رو خوب م
ه يه اتفاقِ کوچيک، دست به چنين کاري بزنه. اون هميشه محکم بود. تا اآلن هم هيچ حرفي نزده. دکتر ميگ

افسردگي گرفته، اما نمي دونم چرا؟! من و بابا تا تونستيم از وقتي مامان مُرد، بهش توجه داشتيم و لحظه اي 
 .تنهاش نذاشتيم

 !شکست؛ خدا لعنتت کنه نريمان، ببين چه باليي سرِ دختر بيچاره آوردي قلبم

ام با يونيفورم پرستاري نزديکمان شد بيمارستان رسيديم، همراه ماني داخل بيمارستان شدم. دختري ريزه اند به
 :و رو به ماني گفت

 .سالم آقاي دکتر، روزتون بخير ــ

 :با جديت و جذابيت گفت ماني

 .سالم خانوم اردالن. من ميرم عيادتِ خواهرم، لطفا اگه دکتر جزايري با من کار داشتن صدام کنيد ــ

 .حتما ــ

 .ممنون ــ

 :نگاهي به من کرد و با لبخند رو به ماني گفت دختر

 .راستي تبريک ميگم ــ

من اشاره کرد و رفت. از خجالت سرخ شدم. ماني هم شوکه شده بود، اما به روش نياورد و رفت. من هم  به
 .مثلِ جوجه اردک دنبالش راه افتادم

 :اتاقي رسيديم. ماني گفت به

 .بفرماييد تو ــ

 .اول شما برين ــ

 .قبول کرد و وارد اتاق شد. در نيمه باز بود، هستي صورتش رو به پنجره بود و پشتش به من و ماني بود ماني

 !هستي اگه بدوني کي اومده ديدنت؟ ــ

 :گفت هستي

 کي؟ ــ

 !نه ديگه؛ زرنگي؟ بايد حدس بزني ــ

 .ماني؛ اذيت نکن ــ

 !بابا تو يه حدس هم نمي توني بزني؟ ــ
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 :با بغض گفت هستي

 !مطمئنم نيلوفر نيست ــ

 !خجالت کشيدم. به من هم مي گفتن دوست؟ خيلي

 :با لبخند گفت ماني

 .آفرين؛ يه جايزه پيش من داري. نيلوفر خانوم اومده ــ

با ذوقِ بچگانه اي سرش رو برگردوند و من رو ديد. لب هاش رو به هم فشرد تا اشک هاش جاري نشن،  هستي
 .ض کرده بودم. نزديک هستي شدم و سرش رو بغل کردممن هم بغ

 !حالت چطوره دخترکم؟ قربونت برم. به خدا نمي دونستم بيمارستاني ــ

 :با دلخوري گفت هستي

 !بي معرفت نبايد يه خبر ازم مي گرفتي ــ

 :عذرخواهي کنم، که ماني سريع گفت خواستم

رسيده بود، اما من بهشون نگفتم که تو بيمارستاني. تا اين که امروز چند بار نيلوفر خانوم از من حالِ تو رو پ ــ
 !از زيرِ زبونم حرف کشيدن و اومدن اين جا

اين که ماني به دروغ ازم حمايت کرده بود، خجالت کشيدم؛ اما با نگاهي قدرشناسانه بهش زل زدم. لبخندي  از
 :زد و گفت

 !نيلوفر خانوم هر وقت کارتون تموم شد بياين بيرون. من دمِ در منتظرتونم ــ

 !باشه؛ مرسي ــ

رفت. بغض هستي ترکيد و اشک هاش روي گونه هاش ريخت، اشک هاي من هم جاري شد. هستي در  ماني
 :ميان گريه گفت

ي سال گذشت.خيلي سخت بود؛ اگه نمي اومدي مي مُردم نيلوفر؛ دق مي کردم. اين سه روز برام مثلِ س ــ
خيلي. نگاهم به در بود که بياي! از چهره ي بابام خجالت مي کشيدم، شرمم مي اومد تو چشم هاش نگاه کنم. 

شدم نيلو؛ اما اآلن مي خوام  لاز ماني خجالت مي کشم. خيلي سختي کشيدن؛ خيلي نگرانم شدن. سه روزه ال
 .ها يهو سرِ من آوار شدبگم. من خيلي بدبختم نيلو، همه ي بدبختي 

 .کرده بودم، تا هر چي تو دلشه رو راحت به زبون بياره سکوت

به خدا انگيزه اي براي موندن ندارم نيلو. پشيمونم که اون کارِ احمقانه رو کردم، به خدا نيلو دست خودم نبود.  ــ
باشه! آزارش دادم. اآلن هم روم يهو شد! صداي شکستن بابام رو شنيدم. مردي که اگه نباشه، نمي خوام دنيا 

کردم که راحت سرش تو زندگيش بود و نفهميد  رونمي شه نگاهش کنم. بچگي کردم، به خاطرِ آدمي اين كار 
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چه باليي سرم اومده. له شدم نيلو، اما ديگه بسمه! مي خوام يه زندگيِ جديد رو شروع کنم. از امروز مي خوام 
 .مبراي خودم زندگي کنم، نه براي دل

 :سکوت کرد، دستش رو فشردم و گفتم هستي

 !من باهاتم دخترکم! هيچ وقت تنهات نمي ذارم! من رو براي اين که اين سه روز نبودم ببخش ــ

 .لبخند نازي زد هستي

 هستي، نمي خواي بگي چرا اون کار رو کردي؟ ــ

 !نه نيلوفر؛ خواهش مي کنم. نمي خوام به حماقتم فکر کنم ــ

 باشه، باشه. بعدا در موردش حرف مي زنيم. يه سؤال ازت بپرسم؟ ــ

 .بپرس ــ

 قضيه به نريمان هم مربوط مي شه؟ ــ

 :زل زد تو چشم هام. چشم هاي سبزش، پر از اشک بود. آهسته گفت هستي

 .ديگه مهم نيست. هر چي بود، تموم شد. اآلن مي خوام به کاوه جواب مثبت بدم ــ

 !چي؟ زده به سرت؟ تو که از اون خوشت نمياد ــ

 !مهم اينه که اون من رو دوست داره. ديگه برام هيچي مهم نيست ــ

نه مثل اين که راست راستي ديوونه شدي! احمق نشو هستي! الکي که نيست؛ براي زندگيت داري تصميم  ــ
 !مي گيري

 !نيلوفر هيچي نگو، برو بيرون؛ نمي خوام ببينمت ــ

 :شدم؛ اما وضع روحيِ هستي خيلي خراب بود. گفتم ناراحت

 .باشه؛ ميرم. مواظبِ خودت باش؛ خداحافظ ــ

 :روش رو ازم برگردوند. از اتاقش بيرون اومدم. ماني به سمتم اومد و گفت هستي

 بريم؟ ــ

 :ناراحتيم رو ديد، گفت وقتي

 .حساس شدهفکر مي کردم با شما خوب حرف بزنه. متاسفم! خيلي  ــ

 :زور لبخندي زدم و گفتم به

 !نه؛ حالش رو درک مي کنم. مهم نيست ــ
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 .اصرارِ ماني، سوار ماشينش شدم به

 هستي نگفت چشه؟ نگفت چرا اون کار رو کرده؟ ــ

 !فقط مي دونم پشيمونه و مي خواد يه جوري جبران کنه ــ

 .آره؛ تو چشم هاش پشيموني رو مي بينم ــ

 آقا ماني؟ ــ

 بله؟ ــ

 .هستي مي خواد يه کاري کنه. بايد پشيمونش کنيد ــ

 چه کاري؟ ــ

 .مي خواد به کاوه جواب مثبت بده. من مي دونم که از اون خوشش نمياد ــ

خيالتون راحت. بذاريد يه کم رو به راه شه، خودم باهاش حرف مي زنم. اآلن داغونه، تو ناراحتي يه چيزي  ــ
 !وگرنه هستي دختر عاقليهگفته؛ 

 .من رو رسوند و رفت ماني

 :با ديدنم گفت مامان

 کجا بودي؟ ــ

 .بيمارستان ــ

 چرا؟ چي شده؟ تصادف کردي؟ ــ

 .نه مامان؛ مي بينيد که من سالمم. هستي حالش بد بود، رفتم ديدنش ــ

 :جلوي تلويزيون لم داده بود، با شنيدن حرف هام گفت نريمان

 چش بوده؟ اآلن بهتره ؟ ــ

 .دسِت نريمان خيلي ناراحت بودم. از اين رفتارهاي ضد و نقيضش، بيزار بودم از

 !اگه مي دونستم بهت مربوط مي شه، حتما مي گفتم ــ

 منظور؟ ــ

 !همين که شنيدي ــ

 :گفت مامان

 باز شما دو تا افتادين به جونِ هم؟ ــ
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 :ازوم رو گرفت و گفتبا خشم به سمتم اومد؛ ب نريمان

 تو امروز چه مرگته؟ مشکلت با من چيه؟ ها؟ ــ

 .تو خودت خوب مي دوني ــ

 !هيچي نمي دونم، بگو تا بدونم ــمن

 !کاش يه کم؛ فقط يه کم با خودت رو راست بودي آقا داداش ــ

 :پله ها باال رفتم، نريمان با عصبانيت جلوي راهم رو سد کرد و گفت از

 .منظورت رو بگو ــ

 .واضح بود ــ

 نه؛ نبود. باز اون دختره چي بهت گفته که افتادي به جونِ من؟ ــ

اشتباه مي کني؛ اون اگه حرفي زده بود، اآلن يه سيلي مي خوابوندم تو گوشت. اما حيف! حيف که يه کالم  ــ
ر محکم و با اراده بود؛ کارش به هم حرف نمي زنه! اون خودکشي کرده نامرد. مي فهمي؟ هستي اي که اين قد

 .جايي رسيده که دست به خودکشي زده

 .کُپ کرد. خيلي شوکه شده بود نريمان

 واسه چي؟ ــ

 :زدم و گفتم پوزخندي

 !اون رو ديگه بايد از خودت بپرسي. با اجازه ــ

 .اتاقم رفتم به

نشده بود من رو ببينه. من هم خيلي از  روز گذشته و هستي هم از بيمارستان مرخص شده بود. اما حاضر چند
 !دستش ناراحت بودم، چرا من بايد تاوان کارِ نريمان رو مي دادم؟

 .رفتنِ خاله اين ها به آمريکا فرا رسيد. همه به فرودگاه رفتيم روز

 :گفت نوشين

 !مامان مواظبِ خودتون باشين؛ به فکرِ ما هم نباشين ــ

 :گفت مامان

 .باشه. فقط نوشين خونه رو مي سپارم به توها ــ

 :گفت نوشين

 .خيالتون راحت ــ
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 .پري صورتِ برديا رو بوسيد. همه مي دونستن چقدر خاله، برديا رو دوست داره خاله

 :رو به يلدا گفت دايي

 ميري خونه ي خاله افسانه؟ ــ

 :با ناراحتي گفت يلدا

 .بله. باهاتون تماس مي گيرم ــ

 .براي يلدا سوخت؛ اما حقش بود لمد

 :هواپيماشون بلند شد. بهار گفت باالخره

 .نيلو بيا بريم خونه ي ما ــ

 :رفته بود. گفتم يلدا

 !نه؛ مرسي. بايد برم خونه، کار دارم ــ

 :گفت بنفشه

 .بي خود کردي! بهونه نيار، من هم تنهام ــ

 :گفتم

 !نه؛ نوشين هم تنها مي مونه ــ

 :گفت نوشين

 !مي خواي بري، برو. تو که تو خونه باشي، دست به سياه و سفيد نمي زني ــ

 :شيطنت گفتم با

 !اِ! برم که تو و حميد آقا حال کنين؛ بدونِ مزاحم؟ ــ

 :با اخم گفت نوشين

 !زبون دراز ــ

وقتي بهش سالم دادم، جوابم رو با اصرارهاي بهار و بنفشه، سوار ماشينِ برديا شدم. تو فرودگاه هم  باالخره
 .نداده بود

 :گفت بهار

 .نيلو جون من رو ببخش. من فقط شب ها خونه ام ــ

 :گفتم
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 .نه بهار جون؛ راحت باش ــ

 :گفت بنفشه

 .همه مي دونن به زور بايد تو رو تو خونه پيدا کنن ــ

 :بدون حرف رانندگي مي کرد. گفتم برديا

 !انگار برديا از اومدنم خوشحال نشده ــ

 :گفت بهار

 !وا نيلو! تو که برديا رو مي شناسي؛ بروز نميده. من که ميگم خيلي هم خوشحاله ــ

 :گفت بنفشه

 اتفاقا خيلي هم خوشحاله؛ مگه نه داداشي؟ ــ

 :گفت برديا

 .براي من فرقي نمي کنه ــ

 !دلم گفتم؛ مرسي احساسات! کشته مرده ي اين فورانِ احساساتش بودم تو

 :گفت بهار

 .کاش به يلدا هم اصرار مي کرديم بياد خونه ي ما. خونه ي خاله اش راحت نيست ــ

 :گفت بنفشه

 .بهتر که نيومد. اگه تعارف مي کردي، مي اومد ــ

 :گفت بهار

 وا! تو چرا اين قدر با يلدا لجي؟ ــ

 :گفت بنفشه

 .لج نيستم، يلدا يه کم لوسه! من هم خوشم نمياد ــ

 :گفت برديا

 !ميزگرد تشکيل دادين يلدا رو تير بارون کنين؟ بسه ديگه ــ

 :با خنده گفت بهار

 .اوه؛ اوه! برديا غيرتي شده، از نامزدش داره دفاع مي کنه ــ

 :گفت بنفشه
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 دا رو به هم وصل کني؟چرا دوست داري پيش پيش برديا و يل ــ

کل کل کردن هاي اون دو تا رو نداشتم. به حرف هاشون گوش ندادم و از تو آينه به چهره ي سرد و بي  اعصابِ 
 !اعتناي برديا نگاه کردم. چرا از يلدا طرفداري کرده بود؟ دوستش داشت؟ پس چرا حرف نمي زد؟

مرتب بود. خاله خيلي به تميزيِ خونه اهميت مي داد. خونه ي خاله پري رسيديم. طبق معمول خونه تميز و  به
همه نشستيم. بنفشه براي آوردن نوشيدني به آشپزخونه رفت، در همين حين موبايل بهار زنگ خورد. بهار 

 :نگاهي به صفحه ي گوشيش انداخت و گفت

 .نيلوفر جون ببخشيد؛ اآلن ميام پيشت ــ

 :گفتم

 !راحت باش عزيزم ــ

 :با عذرخواهي رفت. برديا پوزخندي زد و گفت بهار

 !همه ي هوش و حواسش شده پارسا! مي ميرن واسه هم ــ

 خب تو از چي ناراحتي؟ از عاشقونه بودنِ رابطه شون؟ ــ

 !به اين نميگن عاشقونه نيلوفر ــ

 پس چي ميگن؟ ــ

 .لوس بازي ــ

 !ا اين مسئله برخورد کنناوه! لطفا فکر نکن که اون ها هم بايد مثل تو ب ــ

 کاش يه کم از من درس مي گرفتن! چي شد اومدي اين جا؟ ــ

 از اين که اومدم ناراحتي؟ ــ

 !نه. خب، اما هميشه وقت هايي مي اومدي اين جا که من به هر دليل تهران نبودم ــ

مسافرت مي اومدم خونه ي  مي گفت؛ به قدري از برديا بدم مي اومد که هر وقت، به هر دليلي مي رفت راست
 .خاله. از اين که اين موضوع رو فهميده بود، خجالت کشيدم

 شنيدي چي گفتم؟ ــ

 !آره خب، آدم تغيير مي کنه ديگه ــ

 !برام جالب بود که چطور با خودت کنار اومدي که بياي اين جا، مخصوصا اآلن که مامان هم نيست ــ

 !ردم خونه ي خودمون؟خب حاال که اومدم، ناراحتي برگ ــ

 !گفتم که بودن يا نبودنت، اصال برام مهم نيست ــ
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 خيلي حال کردي وقتي بهار گفت يلدا نامزدته ها؛ نه؟ ــ

 .چپ چپ نگاهم کرد برديا

 .باز شروع کردي؟ دليلي نمي بينم که برات توضيح بدم ــ

 !پس لطفا اداي آدم هاي فيلسوف رو در نيار؛ و ادعا نکن که عشق کشکه و از اين حرف ها ــ

 !مي شه تمومش کني؟ مغز فندقيِ تو اين چيزها رو نمي فهمه ــ

 .گرفتم آتيش

 .من؟! من مغزم فندقيه؟ نشونت ميدم ــ

 .با خنده از جا بلند شد و به سمت اتاقش رفت برديا

 بهت نيلوفر، مي ميري يه دو دقيقه دهنت رو ببندي؟! هميشه بايد اعصاب خرد کني؟ لعنت

 :با سيني اي شربت آلبالو سر رسيد. وقتي من رو تنها ديد، گفت بنفشه

 وا! پس بقيه کجان؟ ــ

 .بهار گوشيش زنگ خورد، رفت. برديا هم رفت اتاقش ــ

 .ببخشيد تنهات گذاشتم ــ

 !اي بابا بنفشه؛ من اصال ناراحت نمي شم؛ باور کن ــ

 .کنارم نشست و ليواني شربت جلوم گذاشت، من پرتقال بيشتر دوست دارم خب! اما اشکال نداره بنفشه

 بنفشه! تو حوصله ات تو خونه سر نميره؟ ــ

 .نه؛ نقاشي مي کشم، سرگرم مي شم ــ

 .خيلي دوست دارم تابلوهات رو ببينم ــ

 !شربتت رو بخور، مي برمت نشونت ميدم ــ

 .اي از شربت رو خوردم جرعه

 .حس مي کنم برديا زياد از حضورم خوشحال نيست ــ

نه نيلوفر؛ اشتباه مي کني. برديا با تو مشکلي نداره! کال اين طوريه؛ نمي تونه احساساتش رو بروز بده. شايد  ــ
 !طوري بگه؛ براش خيلي سختهخيلي هم از اومدنت خوشحاله ولي نمي دونه چ

 به نظرت عجيب نيست؟ ــ

 چي عجيبه؟ ــ
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 !اخالقش ــ

خب آره؛ شايد از نظرِ تو عجيب باشه، اما ما ديگه عادت کرديم بهش! بهار هميشه ميگه عشق و عاشقي،  ــ
 .ادي توداره! همينتو برديا تعطيله! اما من اصال با اين موافق نيستم. مگه مي شه آدم عاشق نشه؟ برديا فقط زي

 يعني يلدا رو دوست داره و ابراز نمي کنه؟ ــ

نه عزيزم. بحثِ يلدا جداست. برديا هم مي دونه قصدِ يلدا، فقط ازدواجه؛ حاال طرفش مهم نيست. يلدا مي  ــ
خواد با خواد بره ايتاليا، زادگاهِ مامانش. دايي شرط گذاشته که هر وقت ازدواج کرد مي تونه بره؛ اون هم مي 

 .برديا رو مالِ خودش کرده، هم بره ايتاليا خرهانتخاب برديا، با يه تير دو نشون بزنه؛ هم به همه بگه باال

 نمي دونستم قصد داره بره ايتاليا، برديا از اين موضوع خبر داره؟ ــ

آره، همه تقريبا مي دونن. مامان منکرش مي شه؛ بهار هم که ميگه يلدا مالِ بردياست. حاال نمي دونم اين  ــ
 !دو تا چرا اين قدر اصرار دارن

 چرا بهار اين قدر طرفدارِ يلداست؟ ــ

ش تو که بهار رو مي شناسي؛ از لباس هاي عجيب و غريب خيلي خوشش مياد؛ عاشق اينه که طبقِ مد پي ــ
 .بره. چون يلدا اين طوريه، ازش خوشش مياد

همراه بنفشه به اتاقش رفتم. اتاقش همون مدل قديمي بود، خيلي کم پيش مي اومد که دکوراسيونِ اتاقش  به
رو عوض کنه. دختر تقريبا آرومي بود؛ رنگ اتاقش آبي کم رنگ بود و خيلي آرامش بخش بود. خيلي اتاقِ ساده 

هايي که به ديوارهاي اتاقش زده بود، باعث شده بود اتاقش از حالِت يکنواختي دربياد. اي داشت. تنها تابلو
تابلوهاش واقعا خوشگل بودن. بنفشه تموم ذوق و انرژيِ هنريش رو روي تابلوهاش نشون مي داد. يه تابلو 

ز بود که يه گلِ نظرم رو به خودش جلب کرد؛ تابلو رو باالي تخت خوابش زده بود. يه پسر خيلي خوشگل و نا
تقديم به کسي که حس بودنش، برايم اميدِ "با خطي خوش نوشته شده بود  همبنفشه دستش بود. زيرِ تابلو 

 .يه پاپيونِ صورتي هم گوشه ي سمت چپِ تابلو به صورتِ اُريب زده شده بود"نفس کشيدن است.

 :وقتي تعجبم رو ديد، گفت بنفشه

 چي اين قدر کنجکاوت کرده؟ ــ

 :خودم رو فضول نشون بدم؛ با بي خيالي به تابلو اشاره کردم و گفتم خواستمن

 !تابلوي قشنگيه ــ

 :لبخندِ تلخي زد و گفت بنفشه

 !بهترين هديه اي بود که تو عمرم گرفتم ــ

 !هديه؟ ــ

 .کنارم روي لبه ي تخت نشست. غم تو چشم هاش موج مي زد بنفشه
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مه دوست هام فکر مي کردن از اون دخترهام که هيچ حسي به جنس مخالف ندارم ترم دومِ دانشگاه بودم! ه ــ
و به نحوي بي احساسم؛ اما من واقعا اين طوري نبودم. فقط هر کسي نظرم رو جلب نمي کرد. تا اين که 

بود. همه ي دخترها،  ليکارشناسي ارشد قبول شدم. با يه پسري هم کالس شده بودم. پسر جذاب و خوشگ
ن رو براش مي کشتن. با ناز و عشوه باهاش حرف مي زدن و کلي هواش رو داشتن؛ اما براي من بيشتر، خودشو

رفتارهاش جالب بود؛ نه اين که عاشقش باشم. از همون وهله ي اول سردي هام رو ديد و بيشتر به سمتم 
ش فقط تا پايانِ کشيده شد. خيلي جلوي راهم سبز مي شد، اما من محلش نمي ذاشتم. فکر مي کردم عشق

کالس ها ادامه داره و همه اش دروغه! يادم مياد يه روز استاد براي طرح تابلومون موضوع آزاد گذاشته بود. 
همه تابلوهاشون رو به استاد نشون دادن. وقتي همه تابلوي فرزام، همون پسره رو ديدن، شوکه شدن. از همه 

کشيده بود؟ چهره ي من رو کشيده بود نيلو. واي نيلو؛ بيشتر، من بودم که خيلي جا خوردم. مي دوني چي 
داشتم مي مردم. اين قدر جزئيات رو خوب کشيده بود که يه لحظه با خودم گفتم چطوري تونسته اين قدر دقيق 

کم کم  قتيمن رو بکشه! بعد از اون جريان، ديدم واقعا عاشقش شدم. اون هم مدام بهم نزديک مي شد. و
ديد، خيلي خوشحال بود اما زد و کالس ها تموم شد و مدرکم رو گرفتم. ديگه نديدمش.  نرم شدن هام رو مي

حتي رفتم دمِ خونه شون، اما هيچ خبري ازش نتونستم بگيرم. فقط يه هفته بعدش، يکي از دوست هام يه 
ن تابلو رو بده به من. بسته، همي اونبسته بهم داد و گفت فرزام خيلي وقت پيش داده بوده که سر وقتش 

بود. از اون روز به بعد اين رو نگه داشتم و باالي تختم زدمش تا يادم باشه عشقِ اولم کي بوده. ديگه عاشق 
کسي نشدم. حتي نذاشتم يه خواستگار بياد اين جا! راستش اميد دارم که فرزام برگرده. شايد خيلي احمقانه 

 !مثل يه ستاره ي دنباله دار يهو هم از زندگيم رفت؛ اومد،باشه، اما دله ديگه؛ يهو 

باورم نمي شد روزي بنفشه تا اين حد عاشق شده باشه. هميشه حس مي کردم اون هم لنگه ي بردياست  اصال
 !فقط جنسِ مؤنثشه

 کسي از اين ماجرا خبر داره؟ ــ

 .فقط تو و برديا ــ

 برديا؟ ــ

مجبور شدم بهش بگم؛ ما رو با هم ديده بود. طفلي وقتي ديد ترکم کرده، خيلي تالش کرد که من حالم خوب  ــ
 !بشه. وضعِ روحيم افتضاح بود

 بنفشه؛ منتظرش مي موني؟ ــ

فرزام اولين کسي بود که به من ياد داد عاشق باشم. نمي خوام کليشه اي حرف بزنم، اما اين يه حقيقته!  ــ
 !با فرزام، نمي تونم خوشبخت شم! اين رو مطمئنم. حتي اگر هم ازدواج کنم، فکرم پيشِ اونهمن جز 

 !نمي دونستم اين قدر گذشته ي تلخي داري دختر خاله ي مرموز ــ

 :اشک هاي روي گونه اش رو با پشت دستش پاک کرد؛ لبخندي زد و گفت بنفشه

واسه همينه که معتقدم برديا هم عاشق مي شه. نيلوفر دوست ندارم کسي از اين موضوع خبر داشته باشه.  ــ
 !مي فهمي که؟
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 .خيالت راحت. تا نخواي، کسي چيزي نمي فهمه ــ

 !مرسي. من برم يه چيزي براي نهار درست کنم. اون قدر حرف زدم که يادم رفت نزديکِ ظهره ــ

 بيام کمکت؟ ــ

 .نه؛ همين جا بشين؛ کاري نمي خوام بکنم که. يه چند تا کتابِ شعر دارم، اون ها رو بخون تا بيام پيشت ــ

 !باشه؛ مرسي ــ

 .چند تا کتاب از مهدي سهيلي و فروغ و حميد مصدق جلوم گذاشت و رفت بنفشه

 :حسِ خوندنِ  کتاب رو نداشتم. به اتاق بهار رفتم. در زدم. بهار گفت اصال

 .بفرماييد ــ

 .شدم. بهار با لبخند نگاهم کرد داخل

 .الهي فدات بشم. ببخشيد تو رو خدا ــ

 .اِ؛ بهار! اگه باز بگي ببخشيد و از اين حرف ها؛ ميرم ــ

 .بيا بشين ــ

 بهار، برخالفِ اتاق بنفشه، شلوغ و به هم ريخته بود. رنِگ اتاقش نارنجيِ خيلي جيغ بود. کمدش به هم اتاقِ 
ريخته بود. دوربين عکاسيش هم روي ميز تحريرش بود. بهار عاشقِ عکاسي بود، چند تا از عکس هاش رو هم 

 !قاب کرده بود

درست مطابق با ذاتش بود. بهار برعکسِ برديا و بنفشه بود. گاهي حس مي کردم اصال دختر واقعيِ اون  اتاقش
 .ها نيست. بعدش کلي به فکرم مي خنديدم

 اآلن قراره با پارسا برم بيرون. شام هم بيرون مي خوريم. تو که ناراحت نمي شي؟ نيلوفر، ــ

 .نه عزيزم، چرا ناراحت بشم؟ من راحتم ــ

دقيقه اي با بهار سر چيزهاي مختلف حرف زدم. بهار آماده شد، صورتم رو بوسيد و رفت. بنفشه هنوز هم  چند
يا رو ببينم. به دمِ در اتاقش رفتم و چند تقه به در زدم. صداي تو آشپزخونه بود. خيلي دوست داشتم اتاقِ برد

 :عنقش به گوشم رسيد

 کيه؟ ــ

 مي شه بيام تو؟ ــ

پنج ثانيه نکشيده بود که در باز شد. برديا جلوم ايستاد، اين يعني فکر اين که بذارم بياي تو اتاقم رو کامل از  به
سرت بيرون کن! هيچ وقت نمي ذاشت کسي بره تو اتاقش. فقط خاله پري اين اجازه رو داشت؛ حتي نمي 

 .دونستم رنگ اتاقش چه رنگيه، فقط نور المپ اتاقش رو مي ديدم
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 برديا؛ پرسيدم مي شه بيام تو؟ ــ

 :با لحن کش داري گفت برديا

 !نـــــــه ــ

 چرا؟ ــ

 چرا نميري پيشِ بهار؟ ــ

 !بهار با پارسا رفت بيرون، بنفشه هم داره نهار درست مي کنه ــ

 .بذار بيام، بريم تو پذيرايي بشينيم ــ

 .چرا تو پذيرايي؟ اتاقِ تو که خوبه، دنج هم هست ــ

 !هيچ هم دنج نيست. خيلي هم يخه؛ مثل خودم ــ

يه جوري بود. ديگه اصرار نکردم؛ اما خب، خيلي ناراحت شدم. مگه تو اتاقش چي بود؟ من و برديا به  لحنش
 :پذيرايي رفتيم. برديا وقتي اخم هام رو ديد، گفت

 .باور کن اتاقِ من اون قدر هم که فکر مي کني عجيب و غريب نيست ــ

 .به من مربوط نيست ــ

 !خيلي غير قابلِ تحملي نيلوفر ــ

 .گرفت لجم

 تو هم خيلي گستاخي! دلم مي خواد بدونم با يلدا هم اين طوري حرف مي زني؟ ــ

 !بيا؛ تا ميام دو کالم باهاش حرف بزنم، يلدا رو مي کشه وسط ــ

 چيه؟ روش حساسي؟ ــ

 .خواهش مي کنم تو مثلِ بهار مغز فندقي نباش ــ

 چرا از اين که همه بدونن دوستش داري، ناراحت مي شي؟ ــ

 .من يلدا رو دوست ندارم، اين سيصد بار ــ

 پس چرا اون طوري عاشقونه که با من حرف مي زني، با اون حرف نمي زني؟ ــ

 :ام رو گرفت. از جا بلند شد و گفت طعنه

 .دقيقه هم نمي شه تو رو تحمل کرد. من هم مجبور نيستم حرف هاي مزخرفت رو گوش کنم حتي دو ــ

 :گرفت و گفتم حرصم
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 .ازت متنفرم ــ

با قدم هايي سريع رفت. اوه! من هم عصبي مي شم، چقدر غير قابلِ تحمل مي شم! تا حاال باهاش با  برديا
 .رو در مي آورد اين لحن حرف نزده بودم، اما خب حقش بود. خيلي لجم

 :بنفشه اومد صداي

 نيلوفر؟ ــ

 :من رو ديد، لبخندي زد و گفت وقتي

 اِ! اين جايي؟ ساعت چند کالس داري؟ ــ

 .ساعت سه ــ

 .خب تا اون موقع، وقت زياد داريم ــ

 بنفشه؟ ــ

 جونم؟ ــ

 چرا برديا نمي ذاره کسي بره تو اتاقش؟ چيزي تو اتاقش داره؟ ــ

 :خنديد و گفت بنفشه

نه بابا نيلوفر! چرا تو اين قدر دوست داري کارآگاه بازي در بياري؟ برديا از اون بچگيش هم يه اتاق مجزا  ــ
داشت و کسي رو جز مامان، تو اتاقش راه نمي داد. اصال پسرِ پُر رمز و رازي نيست. خيلي هم راحت مي شه 

 !پنهونش کنه يکه بخواد از کس توي فکرش رو خوند! مطمئنم چيزي تو اتاقش نيست

 !به نظرِ من که خيلي عجيبه ــ

خب براي تو عجيبه چون هميشه درِ اتاقِ نريمان بازه و هر کي دلش بخواد ميره و مياد؛ اما براي ما عادي  ــ
 !شده

از همه مخفيش  فکر رفتم، بنفشه قانعم نکرده بود. هنوز هم نظرم اين بود که برديا يه چيزي تو اتاقش داره که تو
 !مي کنه. فضول بودم ديگه

 .نهار شد؛ من و برديا و بنفشه دور ميز نيم دايره اي نشستيم. دست پخت بنفشه حرف نداشت موقع

 .بنفشه غذاهات عاليه! عاشقشونم ــ

 :لبخندي زد و گفت بنفشه

 !مرسي، نوش جونت ــ

 :گفت برديا
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 !خدا مامان رو از ما نگيره. انشاا... زود برگرده ــ

 :با اخم گفت بنفشه

 !اين قدر بد شده؟ ــ

 :گفتم

 !خيلي هم خوشمزه است ــ

 !آهسته خنديد برديا

 :گفت بنفشه

 .برديا خان حرف هات بوي توطئه مي داد ها ــ

 :خنديد و گفت برديا

 !من که خيلي پسر سر به راهيم ــ

 :گفتم

 !خيلي ــ

 .به طعنه ام توجه نکرد. نهار رو خورديم و با بنفشه ظرف ها رو شستيم برديا

 :گفت برديا

 ساعت چند کالس داري نيلوفر؟ ــ

 :گفتم

 .سه ــ

 :گفت برديا

 !من مي رسونمت. مي خوام برم جايي، تو رو هم مي رسونم ــ

 !يستماگه زحمتي برات نباشه، از خدامه که تو صف تاکسي نا ــ

 !زحمت که هست، ولي خب ما که يه دختر خاله ي لوس و اخمو بيشتر نداريم ــ

 !خيلي بد جنسي ــ

 .يادمون رفته بود از دسِت هم ناراحتيم انگار

 :کتش رو پوشيد و گفت برديا

 .اگه مي خواي افتخار بدم و برسونمت، عجله کن. چون اگه دو دقيقه هم دير کني، رفتم ــ



 

 
106 

 .رفت برديا

 .اوه، اوه! نيلو زود حاضر شو که برديا از معطل کردن بدش مياد ــ

 .باشه ــ

 .هام رو پوشيدم. بنفشه اصرار کرد شام برم اون جا. من هم از خدا خواسته قبول کردم لباس

جا خونه حوصله ام سر مي رفت. نوشين هم مثل بهار بود؛ صبح تا شب بيرون پيشِ حميد بود. حداقل اين  تو
 !بنفشه و برديا بودن و زياد خسته نمي شدم

بودم. اون هم مشکي! هر دو سوار  3خونه خارج شدم. برديا به ماشين خوشگلش تکيه داده بود. عاشقِ مزدا از
 .شديم. برديا ماشين رو حرکت داد. اولين بار بود جلو مي نشستم

 کالست کي تموم مي شه؟ ــ

 !چيه مي خواي بياي دنبالم؟ بابا مهربون ــ

 !نه خير هم، به دلت صابون نزن. همين جوري پرسيدم ــ

 !شايد شب برگشتم خونه ي خودمون ــ

 مي خواي بنفشه پوست سرم رو بکَنه؟ ــ

 چرا پوسِت سر تو رو بکَنه؟ ــ

 !اون قاطي کنه، فقط به من گير ميده! بيچاره ام ديگه ــ

 .ي براي مامانم تنگ شدهدلم خيل ــ

 :پوزخندي زد و گفت برديا

 !يه کم بزرگ شو نيلوفر! تو ديگه وقِت شوهر کردنته ــ

 ...چرا اين قدر ازم ايراد مي گيري؟ از رفتارم؛ از کارهام ــ

 !خب حتما ايراد داري که ايراد مي گيرم ديگه ــ

 .مگه تو ايراد نداري؟ سر تا پات پُر از ايراده ــ

 .نزد اما من خيلي عصبي بودم؛ کارد مي زدي خونم در نمي اومد حرفي

 :گفتم

 .نگه دار، مي خوام پياده شم ــ

 :که شوکه شده بود، گفت برديا
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 !ديوونه نشو خواهشا؛ اآلن ماشين گيرت نمياد ــ

 .به تو مربوط نيست. نگه دار تا خودم پرت نشدم بيرون ــ

 .م مي کردترمز کرد. متعجب نگاه برديا

 .ماشين رو باز کردم در

 مطمئني مي توني بري؟ ــ

 !بر سرت با اين ناز کشيدنت! به جاي اين که عذرخواهي کنه، ببين چي ميگه؟ خاک

که همون بعضي ها، لياقتته! با نفرت نگاهش کردم. از ماشينش پياده شدم و در رو محکم کوبيدم. يه چند  حقا
ثانيه با ناباوري نگاهم کرد، اما بعد پاش رو گذاشت روي پدال گاز و با سرعت از کنارم رفت. اي خاک تو سرم. 

 !واقعا رفته بود

 .شگاه؟ پرنده پر نمي زد اين جاگرفته بود؛ حاال من با چه کوفتي برم دان حالم

آخه بي شعور کجا نگه داشت! اَه! مجبور شدم پياده برم. لعنت به من که گفتم نگه داره. آخه بگو دختر  ببين
مرض داري؟ مي ذاشتي وقتي رسوندت، باهاش دعوا راه مي انداختي. پاهام درد گرفته بود. حاال خوبه زودتر از 

 !م، وگرنه همون شب مي رسيدمخونه ي خاله بيرون اومده بود

 .طولِ راه هرچي نفرين و فحش خوشگل ياد گرفته بودم، نثارِ برديا کردم در

ِ بنفشه موافق نبودم. برديا خيلي هم  چرا نمي تونستيم دو دقيقه مثل آدم با هم حرف بزنيم؟ اصال با نظر
 !شخصيتش پيچيده و پُر رمز و راز بود

افتاده بودم. هستي رو ديدم؛ محلش نذاشتم. بايد حسابِ کار دستش مي اومد. دانشگاه كه رسيدم از پا  به
 :آخر کالس، هستي نزديکم شد و گفت

 چته تو؟ ــ

 :زدم و گفتم پوزخندي

من چمه يا تو؟ چند دفعه اومدم در خونه تون و به بهونه اي نخواستي من رو ببيني؟ هالو که نيستم هستي  ــ
 .خانوم

 .و درک کني. اوضاعم خيلي بده نيلوفرتو بايد من ر ــ

 پس کي من رو درک مي کنه؟ ــ

 !گذشته رو فراموش کن. مي دونم کارم زشت بوده ــ

 !نمي دونم چرا من بايد تاوان يکي ديگه رو پس بدم ــ

 منظورت چيه؟ ــ
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 منظورم رو مي فهمي. يکي ديگه دلت رو شکسته، سر من خالي مي کني؟ ــ

 .نه خير. اصال اين طوري نيست ــ

 !چي مي خواي بگي هستي؟ هر وقت اين طوري نگاه مي کني، مي دونم يه چيزي تو فکرته ــ

 .سرش رو پايين انداخت هستي

 .به کاوه جوابِ مثبت دادم ــ

 !شدم. دختره ي هالو داغون

 تو چه غلطي کردي؟ ــ

 .دبه چشم هام زل زد. چشم هاش پرِ از غم بو هستي

 .نيلوفر من مي خوام زندگي کنم؛ مي خوام فکرم مشغول بشه تا يادم بره چه حماقتي کرده بودم ــ

تو رسما خل شدي. زندگي کن، ولي نه اين جوري. براي فرار مي خواي با کسي ازدواج کني، که ازش خوشت  ــ
 نمياد؟

 .اشق مي شمهمه ي زن و شوهرها که اولش عاشقِ هم نبودن. بعد از ازدواج ع ــ

اگه نشدي چي؟ اون هايي که بعد از ازدواج عاشق شدن، حداقلش عاشق کسي هم نبودن. خل شدي  ــ
 .هستي؛ جدي ميگم

 :که معلوم بود کالفه شده، با خشم گفت هستي

ولم کن تو رو خدا. خونه ماني باهام بحث مي کنه؛ اين جا هم تو؟! تو هم مثلِ اون داداشتي؛ مغرور و  ــ
 .خودخواه. فقط به خودتون فکر مي کنين! وقتي فهميد دوسش دارم، زد زيرِ همه چي! کاوه رو بهونه کرد

 .باالخره حرف زد. باالخره اسمِ نريمان رو رک آورد هستي

 بين تو و نريمان چيه که من بي خبرم؟ ــ

 :بغض کرد و گفت هستي

 !ديگه هيچي بين ما نيست ــ

 .هيچ حرفي نزد و رفت ديگه

 :خونه رفتم. نوشين وقتي من رو ديد، با تعجب گفت به

 اومدي؟ ــ

 .وا! مگه قرار بود نيام؟ خونه ي من هم هست ــ

 .ي بموني اون جامنظورم اين نبود، فکر مي کردم چند روز  ــ
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 .نگران نباش، اومدم وسايلم رو جمع کنم. بنفشه ازم قول گرفته شام برم اون جا ــ

 تا کِي مي موني اون جا؟ ــ

 معلوم نيست، حاال يه چند روزي مي مونم! نريمان نيست؟ ــ

 .نه؛ هنوز نيومده ــ

 شيطون تنهايي اين جا چي کار مي کني؟ ــ

 !د. اين يعني ببند دهنت روچپ چپ نگاهم کر  نوشين

 !اين قدر تو کارهاي من سرک نکش بچه ــ

 !چشم آبجي بزرگه ــ

چشمکي زدم و به اتاقم رفتم. وسايلي رو که نياز داشتم، برداشتم و ازخونه زدم بيرون. تو کوچه نريمان  بهش
 .رو ديدم. نزديکم شد

 !سالم داداشي ــ

 عليک سالم، کجا با اين عجله؟ ــ

 .ميرم خونه ي خاله پري ــ

 .به برديا سالم برسون ــ

 .حتما ــ

 :از کنارم رد بشه که گفتم خواست

 راستي داداشي؟ ــ

 .برگشت و نگاهم کرد ايستاد؛

 هـــــوم؟ چيه امشب هي داداشي داداشي مي کني؟ ــ

 :شيطنت آميزي زدم و گفتم لبخند

 .لباسِ نو بخر؛ يه عروسي در پيش داريم ــ

 عروسيِ کي؟ ــ

 :بدجنسي گفتم با

 !هستي! قراره همين روزها کارتِ عروسي بياد دمِ در خونه مون ــ

 .لحظه حس کردم نريمان رو وصل کردن به برق هشتصد ولتي! داغون شد يه
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 جدي ميگي؟ ــ

 مگه من شوخي دارم باهات؟ ــ

کُپ کرده بود. طفلک داداشم! اما حقش بود. اگه قضيه اوني بود که هستي گفته بود، محال بود ولش  نريمان
کنم. نريمان رو تو حال خودش گذاشتم و از خيابون رد شدم. هوا حسابي تاريک شده بود، از خوش شانسيِ 

عمرا سوارِ شخصي  زيادي که من دارم، يه ماشين هم تو خيابون نبود. همه شون شخصي بودن! من هم که
 !شم. اوف! يعني بايد پياده مي رفتم؟ اَه

 ...بوق ماشيني، شش متر پروندم. جلو اومدم تا فحش هاي باقلوا نثارِ روحِ راننده کنم که صداي

 !مانيه! جلوي دهنم رو زود بستم. نبايد ماني مي فهميد چقدر دخترِ مؤدبي هستم ديدم

 وندمتون؟سالم خانوم آرين. ببخشيد، ترس ــ

 !َن َپ، چون ماشينت خيلي جذبه داره، شش متر پريدم اون ور پ

 :خودم رو حفظ کردم و گفتم آرامش

 سالم، ببخشيد نديدمتون! خوب هستيد؟ ــ

 :لبخندي زد و گفت ماني

 !ممنونم. سوار شيد مي رسونمتون ــ

 !شانس! چي کار کنم ديگه؛ طرفدار زياد داشتم خر

کم تعارفِ الکي کردم و از خدا خواسته سوار ماشينش شدم. بوي عطرش مثل هميشه تو فضاي ماشينش  يه
 :پخش بود. گفتم

 از هستي چه خبر؟ ــ

 .پاش رو کرده تو يه کفش که کاوه رو مي خواد ــ

 شما باور کردين؟ ــ

 !پس شما هم مثل من فکر مي کنيد؟ ــ

 که چي؟ ــ

 !که همه اش دروغه! که هستي از روي لجبازي، داره اين کار رو مي کنه ــ

 !درسته؛ هستي کاوه رو دوست نداره ــ

 اما دليلش رو نمي دونم! با کي لج کرده؟ ــ

 :کشيدم، ماني با لحن پر از آرامشي گفت آهي



 

 
111 

 شما چيزي مي دونيد که من بي خبرم؟ ــ

 :راحت بهش دروغ بگم. آهسته گفتمرو پايين انداختم، نمي تونستم  سرم

 .نه؛ من هم بي اطالعم ــ

 پس چرا مثل آدم هايي که دارن دروغ ميگن، سرتون رو انداختين پايين؟ ــ

 !خب... راستش... نمي دونم چي بگم ــ

راستش رو بگين. ببينين نيلوفر خانوم، شايد اگه من بفهمم علِت کارهاي هستي چيه بتونم کمکش کنم؛  ــ
 !وگرنه شما هم تو اين ازدواج نامعقولش، دخالت دارين

 !با ماني بود. من نبايد مي ذاشتم هستي بدبخت بشه حق

 ...راستش... راستش.. هستي ــ

 :عميقي کشيدم و گفتم نفس

 !به نريمان عالقه دارههستي  ــ

 !زد رو ترمز و ماشين با صداي وحشتناکي ايستاد. ترسيدم. ديوانه بود ماني

 چي شده؟ حالتون خوبه؟ ــ

 .به چشم هام نگاه کرد، آخ که اصال طاقِت نگاهش رو نداشتم ماني

 يه بار ديگه بگيد چي گفتين؟ ــ

 !خب، خب گفتم که هستي به نريمان عالقمنده ــ

 نريمان چي؟ اون هستي رو دوست داره؟ ــ

واا... نريمان خيلي توداره، به اين راحتيا بروز نميده؛ اما خب با دعواهايي که بينشون رخ داد، فهميدم که به  ــ
 .هستي بي ميل هم نيست

 :دستش رو تو موهاش فرو کرد و گفت ماني

 !اصال باورم نمي شه هستي عاشقِ نريمان باشه و همه ي اين کارها رو واسه اون کرده باشه ــ

 .برخورد بهم

 منظورتون چيه؟ مگه نريمان چشه؟ ــ

اوه؛ نه؛ نه! منظورم اين نبود. نريمان خيلي هم پسر خوبيه! اما خب هستي اصال لو نمي داد که عاشقِ نريمان  ــ
 .خورد مي کردشده. خيلي سرد باهاش بر 

 .آره، راستش من هم حسابي شوکه شدم، اما خب از دعواهاشون فهميدم يه چيزي بينشون هست ــ
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 !رفت تو فکر، به ساعتم نگاه کردم. ديرم شده بود ماني

 !آقا ماني اگه حالتون خوب نيست و نمي تونين رانندگي کنين؛ من برم؟ ــ

افتاد. به خونه ي خاله رسيديم؛ از ماشينش پياده شدم که صدام به خودش اومد. عذرخواهي کرد و راه  ماني
 :کرد

 نيلوفر خانوم؟ ــ

 بله؟ ــ

 مي شه يه خواهشي ازتون بکنم؟ ــ

 .بله؛ بفرماييد ــ

 اگه فهميدين قضيه چيه، حتما با من تماس بگيريد. شماره ي من رو که دارين؛ نه؟ ــ

 .بله؛ باشه، حتما. مرسي، زحمتتون دادم. خداحافظ ــ

 .نه؛ خواهش مي کنم، به سالمت ــ

رفت. زنگ رو زدم، در باز شد. داشتم مي رفتم داخل که چهره ي خشنِ برديا جلوم سبز شد. يــــا خدا!  ماني
 !اين ديگه چشه؟ خدا به خير کنه

 :دهنم رو قورت دادم و گفتم آب

 !س... س... سالم ــ

 !چشم هاش خون مي چکيد. خيلي خشن بود، شبيه اژدهاي دو سر شده بود از

 ....سالم و ــ

 !رو خورد. خب خسته نباشي، فهميدم چي مي خواي بگي ديگه حرفش

 چيزي شده؟ ــ

 تا حاال کجا بودي؟ ــ

! پس آقا رگِ غيرتشون قلمبه شده! شبيه شوهرهاي گردن کلفت سؤال مي پرسيد. من هم با بي هـــــمون
 :خيالي گفتم

 !مي بيني که؛ خونه بودم ــ

 .ساک دستيم اشاره کردم به

 :با عصبانيت خنديد و گفت برديا

 !اِ! پس آقا ماني کجا بودن اون وقت؟ ـــ
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 !! پس من رو با ماني ديده بود؟! پسره ي فضولاوه

 سر خيابون من رو ديد که منتظره ماشينم؛ سوارم کرد! اشکالي داره؟ ــ

 !خدا کنه فقط تا همين جا باشه ــ

 .منظورت چيه؟ اصال من نمي دونم چرا دارم براي تو توضيح ميدم ــ

 !بـــايد توضيح بدي ــ

 اي چي حرص مي خوري؟تو چي کاره ي مني؟ اصال بر  ــ

رو کرد بهم. آهسته يه چيزهايي گفت. فقط من آخرش رو شنيدم که انگار گفت کاش مي فهميدي! يه  پشتش
همچين چيزي! توجهي نکردم و به داخل رفتم. وسايلم رو تو اتاق بنفشه گذاشتم، بنفشه از اومدنم خيلي 

 .خوشحال شد

 :با لحن هميشگيش که حرصم رو در مي آورد، گفت هال برگشتم. برديا رو مبل لم داده بود، به

 ماني خان قصدِ ازدواج ندارن؟ ــ

 !دونم چرا کليد کرده بود رو ماني؟! بيچاره ماني نمي

 :گفتم

 هستي ميگه هنوز دختر مورد عالقه اش رو پيدا نکرده، من چه مي دونم؟ ــ

 :گفت بنفشه

 !شين؛ ماشاا... دکتر هم که هست و ماهي چقدر حقوقشهزن مي خواد چي کار؟ هم خونه داره، هم ما ــ

 :گفتم

 وا! يعني هر کي پول داره، زن ديگه نمي خواد؟ ــ

 :با خنده گفت برديا

اتفاقا به نظر من هر مردي که کامل خوشبخته و پول و ماشين و خونه داره، بايد ازدواج کنه تا طعمِ بدبختي  ــ
 !رو بچشه

 :گفتم

 !اگه مردي به خوشبختي رسيده، از صدقه سريِ خانوم هاست ــ

 :با تمسخر گفت برديا

 !اون که صد در صد ــ

 :گفت بنفشه
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 .بريم شام، خيلي وقته آماده است ــ

 .لج زياد، پوست لبم رو کندم. عادتِ هميشگيم بود از

. برديا جواب داد. بعد از چند دقيقه، از خوردن شام، همه داشتيم تلويزيون مي ديديم که تلفن زنگ خورد بعد
 :رو به من گفت

 .پاشو نيلوفر؛ تلفن کارت داره ــ

 کيه؟ ــ

 !نريمان ــ

شنيدنِ اسمِ نريمان لبخند روي لب هام نمايان شد. پس فهميده قضيه جديه و مي خواد از خودش، عشق  از
 !نشون بده. ايول

 .سمت تلفن رفتم به

 بله؟ ــ

 الو! نيلوفر چرا گوشيت رو جواب نميدي؟ ــ

 .گوشيم پيشم نيست. سالم ــ

 سالم، نيلوفر راست گفتي که هستي قراره ازدواج کنه؟ ــ

اي بابا! چرا بايد دروغ بگم؟ حاال چرا گير دادي به اين موضوع؟ چه ربطي به تو داره؟ مگه نگفتي برات مهم  ــ
 نيست؟

 .هر سؤالي ازت مي پرسم بايد جوابم رو درست بديزبون درازي موقوف! نيلوفر  ــ

 .حاال تو بپرس، ببينم چي مي شه ــ

 .واي به حالت نيلوفر اگه دروغ بگي يا بخواي چيزي رو ازم قايم کني ــ

 .خب حاال بپرس ــ

 هستي قبال با کسي نبوده؟ منظورم دوستيه؟ با کاوه قول و قراري نذاشتن؟ ــ

 . اين حرف ها نيست. اون اصال با کسي دوست نبودهنه بابا! هستي مالِ  ــ

 چقدر مطمئني؟ ــ

 .صد در صد مطمئنم. من هستي رو خوب مي شناسم، چند ساله که با هم دوستيم ــ

 پس چرا کاوه اومده خواستگاريش؟ ــ

 .وا! خب براي هر دختري خواستگار مياد ــ
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 هستي کاوه رو دوست داره؟ ــ

 .نه بابا! هستي از روي لجبازي داره به کاوه جواب مثبت ميده ــ

 پس هستي کاوه رو نمي خواد؛ نه؟ ــ

 تو که بهتر مي دوني هستي کي رو دوست داره؟ ــ

 .من چيزي نمي دونم ــ

 .من خر نيستم نريمان. اگه دوستش داري زود، تا از دستت نرفته اقدام کن ــ

 ار باهاش بذاري، من بيام ببينمش؟مي توني فردا عصر يه قر  ــ

 .اما من فردا کالس ندارم ــ

 .به يه بهونه اي بيارش؛ خواهشا ــ

 .من براي چي بيام؟ من اون جا اضافه ام ــ

 .نه؛ هستي افتاده رو دنده ي لج. مطمئنم بدونه تو نمياي؛ نمياد ــ

 .باشه؛ باهاش حرف مي زنم. قبول کرد، ميايم ــ

 .حتما راضيش کن. شايد آخرين ديدارمون باشه ــ

 .باشه ــ

 .منتظرِ خبرتم. خداحافظ ــ

 .باشه. خداحافظ ــ

 :رو قطع کردم. برديا گفت گوشي

 به سالمتي خبريه؟ ــ

 !آدم فـــــــــضول! پس حواسش فقط به من بوده؟ اَي

 :گفتم

 !فکر نکنم فالگوش وايسادن، کار درستي باشه ــ

 :گفت ابردي

 !واا... من نمي تونم جلوي گوش هام رو بگيرم خانوم ــ

 :گفت بنفشه

 من که نفهميدم چي گفتن! مجذوبِ اين فيلمه بودم، حتي نفهميدم که نريمان، هستي رو مي خواد چي کار؟ ــ
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 !يه لحظه فهميد چي گفته، لبش رو گاز گرفت. خواهر و برادر، فتوکپي برابرِ اصلن بنفشه

 :بلند خنديد و گفت برديا

 !آره، راست ميگه. بچه ام خيلي مجذوبِ فيلمِ شده، منتها فيلم نريمان و هستي ــ

 !هم خنديدم. بدجوري سوتي داده بود من

 :قرمز شد. گفتم بنفشه

 .بنفشه جون اشکالي نداره ــ

 :گفت برديا

 فشه گوش بده، اشکال نداره؟اِ؟! چي شد؟ من وقتي گوش بدم، مي شه استراق سمع؛ اما وقتي بن ــ

 :گفتم

 !چون تو فضولي ــ

 :گفت برديا

 ازت خواستگاري نکردن؟ ــ

 :گفتم

 کي ها؟ ــ

 :با پوزخند گفت برديا

 !خونواده ي ماني ديگه! فکر کنم بدجور دل پسره رو بردي ــ

 .خير؛ اين تا امشب من رو ديوونه نکنه، ول کن نبود نه

 .از جاش بلند شد. شب به خير گفت و رفت برديا

 :گفت بنفشه

 .ناراحت نشو؛ بدون منظور حرف مي زنه ــ

 !نه اتفاقا؛ کامال حرف هاش با قصد و غرضه! نمي دونم چرا پيله کرده به ماني ــ

 .از پنجره با هم ديدتون، شوکه شد ــ

من که راضي نشدم، يعني چي شوکه شد؟! مگه ما داشتيم چي کار مي کرديم؟ در ثاني، من که براي برديا  اما
 !مهم نبودم. هميشه از ماني تعريف مي کرد که پسر مستقل و آقاييه؛ اما حاال شمشيرش رو، از رو بسته بود؟

 هشتم فصل
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 مي شه يه تماس بگيرم؟ ــ

 :اخم کرد و گفت بنفشه

 مگه اومدي خونه ي غريبه؟ ــ

 .اش رو بوسيدم و به سمت تلفن رفتم. شماره ي خونه ي هستي رو گرفتم گونه

 .ماني به گوشم رسيد صداي

 الو؛ بفرماييد؟ ــ

 .سالم آقا ماني؛ نيلوفرم ــ

 سالم نيلوفر خانوم؛ خوبين؟ ــ

 مرسي، هستي هست؟ ــ

 .بله؛ گوشي خدمتتون ــ

 .از لحظاتي، صداي هستي اومد بعد

 الو، نيلوفر تويي؟ ــ

 .بــــَه بــــَه! سالم هستي خانومِ گل ــ

 !باز چيه؟ چه خوابي برام ديدي؟ راسته ميگن سالمِ گرگ بي طمع نيست ــ

 !وا! حقا که بي لياقتي. حاال ما شديم گرگ ديگه؟ باشه ــ

 .کارت رو بگو ــ

 گه من رفيق چند ساله ي تو نيستم؟خيــلي بي شعور شدي. م ــ

 خب که چي؟ ــ

 آدم با رفيقش اين جوري حرف مي زنه؟ ــ

 حالم خوب نيست جونِ تو نيلوفر. حاال بگو، چي مي خواي بگي؟ ــ

 عصر مياي بريم بيرون؟ ــ

 واسه چي؟ ــ

 .واسه چي نداره، بريم يه کم آب و هواي سرمون عوض بشه ــ

 .نه نيلوفر، اصال حالش رو ندارم ــ

 بهونه نيار، بايد بياي. ساعت چهار ميام دنبالت، مي برمت يه جاي دنج، باشه؟ ــ
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 !ميگم نميام، حالم زياد خوب نيست ــ

 .تو غلط مي کني؛ حاضر باشيا. خداحافظ ــ

مي کردم! بايد معلوم مي  گوشي رو قطع کردم تا نتونه مخالفت کنه. امروز بايد هر جور شده، تمومش سريع
 !شد چي شده که هستي و نريمان اين قدر داغونن

 :بنفشه اومد صداي

 نيلوفر؟ ــ

 جانم؟ ــ

 امروز کالس نداري؟ ــ

 .نه، ندارم؛ اما عصر قراره با هستي بريم يه چرخي بزنيم ــ

 :حرفي نزد. گفتم بنفشه

 برديا نهار مياد؟ ــ

 .نه عزيزم. صبح که داشت مي رفت، گفت کارش زياده؛ نمي تونه بياد ــ

 !خودش که ميگه اگه يه بار ديگه به دنيا بياد، ميره دنبالِ همين کار؟ ــ

*** 

 .حول و حوش چهار بود که رسيدم خونه ي هستي ساعت

هاي سبزش رو مداد مشکي رو فشار دادم. بعد از چند دقيقه هستي سر رسيد، خيلي ناز شده بود. چشم  زنگ
پُر رنگي کشيده بود و همين باعث شده بود رنگ چشم هاش بيشتر جلب توجه کنه. مانتوي آبي و شال سفيد 

 .خيلي بهش مي اومد

 !به به؛ هستي خانوم! خوشگل کردي خودت رو ــ

 :لبخند نازي زد و گفت هستي

 .خب لوس نکن خودت رو؛ بريم ــ

 .راه افتاديم رو گرفتم و با هم بازوش

 هستي کجا بريم؟ ــ

 .نمي دونم ــ

 بريم پارکِ نزديکِ دانشگاه؟ ــ

 اين همه جا، جا قحطه؟ چرا اون جا؟ ــ
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 !هوس کردم بريم اون جا. حاال چه فرقي مي کنه؟ اتفاقا اون جا خيلي هم دنجه ــ

سمِت پارکِ نزديکِ دانشگاه رفتيم. هستي با بي ميلي، هم قدمم شده بود. زياد از اون پارک خوشش نمي  به
 .اومد؛ اما خب چه مي شه کرد؟! با نريمان اون جا قرار داشتم

 هستي؟ ــ

 هــــوم؟ ــ

 به کاوه جوابت رو دادي؟ ــ

ِ  ــ ماني بوده! هر شب کلي رو مخم کار مي کنه که  امشب تمومش مي کنم. تا اآلنش هم اگه صبر کردم، تقصير
 !زورکي ازدواج نکنم؛ اما امشب تمومش مي کنم

 .همه به فکرِ تو و آينده ات هستن، اون وقت تو عينِ خيالت هم نيست ــ

 !نمي خوام کسي به من فکر کنه ــ

 :هستي رو گرفتم و گفتم بازوي

 !اين قدر خودخواه نباش دخترکم ــ

 ونه ي خاله ات هستي؟هنوز خ ــ

 .آره؛ بنفشه نذاشت بيام ــ

 با برديا چي کار مي کني؟ ــ

 !هيچي؛ هر دو ساعت، ده بار مي زنيم سر و کله ي هم ــ

 .لبخندِ تلخي زد. خيلي افسرده شده بود، اصال هستيِ سابق نبود هستي

پارک رسيديم، من و هستي نيمکتي رو انتخاب کرديم و نشستيم. با چشم هام دنبالِ نريمان مي گشتم. به  به
 !ساعتم نگاه کردم، ده دقيقه گذشته بود. نرفته باشه؟

 :پيامک گوشيم اومد. به صفحه ي گوشيم نگاه کردم، نريمان پيامک داده بود صداي

 ".ديدمتون؛ وايسا همون جا؛ اآلن ميام "

 .رو پرت کردم تو کيفم. هستي غرقِ افکارش بود، اصال حواسش به من نبود گوشيم

 !رو از دور ديدم. بي شعور چه تيپي زده بودا حسابي دختر کُش شده بود نريمان

 .نزديکمون شد و آهسته سالم داد. هستي با تعجب سرش رو باال آورد نريمان

 :لبخندي زد، هستي اخم کرد و گفت نريمان

 تو؟ تو اين جا چي کار مي کني؟ ــ
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 :گفت نريمان

 !مي خوام باهات حرف بزنم، يه چيزهايي هست که بايد بدوني ــ

 :با خشم نگاهم کرد و گفت هستي

 !بايد مي فهميدم همه ي اين ها، نقشه ي داداش جونته که من رو باز هم خرد کنه. نمي بخشمت نيلوفر ــ

خواست بره که نريمان بازوش رو محکم گرفت و به سمِت خودش، هستي رو از روي نيمکت بلند شد،  هستي
 .کشوند. هستي چسبيد به سينه ي پهن و ستبرِ نريمان

 .تا حرف هام رو نشنوي، نمي ذارم جايي بري ــ

 !من با تو حرفي ندارم آقاي محترم ــ

 .زل زد تو چشم هاي هستي، هستي آب دهنش رو قورت داد نريمان

رو از بغلِ نريمان عقب کشيد و رفت، نريمان دنبالش رفت. ديگه نديدمشون. هستي مي رفت و نريمان  خودش
 .هم دنبالش، ياد جوجه اردک و بچه هاش افتادم

 .گوشيم ور رفتم. هستي از دستم ناراحت بود اما اگه قضيه حل مي شد، کلي هم دعام مي کرد با

 .ي هستي پيدا شد، نريمان باهاش نبود. نزديکم شددقيقه گذشت تا باالخره سر و کله  بيست

 .پاشو بريم ــ

 :جام بلند شدم و گفتم از

 کجا؟ نريمان کو؟ کشتيش؟ ــ

 :چپ چپ نگاهم کرد و گفت هستي

 .چقدر چرت و پرت ميگي نيلو! کار داشت، رفت ــ

 اآلن کجا مي خوايم بريم؟ ــ

 !بيمارستانِ ماني ــ

 ان رو آش و الش کردي، فرستاديش اون جا؟اون جا چرا؟ نريم ــ

 !ببند دهنت رو نيلوفر. پاشو بريم، مي خوام هم به تو موضوع رو بگم، هم به ماني ــ

نزدم. دنبالِ هستي راه افتادم، به بيمارستان رسيديم. هستي با دختري که لباس سفيد پرستاري پوشيده  حرفي
 :بود، به گرمي احوالپرسي کرد و گفت

 سارا جون، ماني کجاست؟ ــ

 :گفت دختر
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 .آقاي دکتر تو اتاقشون هستن ــ

 :ازش تشکر کرد و با هم به اتاقي رفتيم. گفتم هستي

 هستي، مي شناختيش؟ ــ

آره بابا، پارسال ماني، داداشش رو عمل کرد و خوب شد. کلي مي اومد خونه مون براي تشکر، دختر خوبيه.  ــ
 !خيلي هم مهربونه

 !دونم چرا دوست نداشتم دور و برِ ماني، همچين حوري هايي پيدا بشه نمي

در زد و وارد اتاقِ ماني شديم. ماني با تعجب نگاهمون کرد، خيلي خوشگل شده بود. اولين بار بود که  هستي
 .تو روپوشِ سفيد مي ديدمش، خيلي جذاب شده بود. سالم و احوالپرسي کرديم و رو مبل نشستيم

 .يز و مرتبي داشت. چند تا قفسه ي بزرگ کتاب گوشه ي اتاقش بودتم اتاقِ 

 :عينکش رو در آورد و گفت ماني

 خب بگيد ببينم، موضوع چيه؟ ــ

 :گفت هستي

 باشه ميگم؛ اما ماني بذار حرف هام تموم بشه بعد نظرت رو بگو، باشه؟ ــ

 :سرش رو به نشونه ي تاييد تکون داد. هستي نفسي کشيد و گفت ماني

من و نريمان همديگر رو خيلي دوست داشتيم. خيلي زياد! چند بار هم دور از چشمِ بقيه با هم بيرون رفتيم  ــ
و حرف هامون رو زديم؛ اما يه مدت مي ديدم نريمان باهام بد برخورد مي کنه. اخالقش عوض شده بود، دوست 

تلفن هام رو ديگه نداد، فقط يه بار بهم  ابشت يه چيزِ کوچيک رو، بزرگش کنه و باهام دعوا راه بندازه. جودا
زنگ زد و داد زد که هستي ازت متنفرم. همين! ديگه هيچي نگفت، خيلي حالم بد بود. نمي دونستم چي کار 

هوس بوده و فقط خواسته از َشرم  کردم که اين حقمه؟! از ماجرا خبر نداشتم. کم کم باورم شد که عشقش،
هما، کاوه اومد جلو و خودش رو نامزدم معرفي کرد. نتونستم چيزي به نريمان بگم  راحت بشه. تا اين که تو تولدِ 

اما ناراحتي رو از تو چشم هاش مي خوندم. تا اين که من با خونواده ي نيلوفر رفتم شمال، اون جا با نريمان 
بودم و همديگر  ستلش از کجا پُره؟! از يکي شنيده بود که من چند سال با کاوه دوحرف زدم. تازه فهميدم د

رو خيلي دوست داريم. داد زدم و بهش گفتم که همه اش دروغه و من تا حاال با هيچ پسري دوست نبودم. اون 
اون کار  شب، شديد دعوامون شد. اون داد مي زد؛ من هم بلندتر داد مي زدم. بعدش هم که اومدم خونه، و

احمقانه رو انجام دادم. اون گذشت، تا امروز. نريمان حرف هاش رو زد. گفت که پشيمونه و فهميده که با کاوه 
 !دوست نبودم. من هم بخشيدمش؛ اون هم قرار گذاشت يه شب بيان خواستگاري

 !يسرش رو پايين انداخت. خيلي خوشحال شده بودم. هستي قرار بود بشه زن داداشم. آخ هستي

 :با متانِت هميشگي اش، گفت ماني

 !اگه تصميمت رو گرفتي، من حرفي ندارم. نريمان هم پسر خيلي خوبيه! مطمئنم بابا هم حرفي نداره ــ



 

 
122 

 :خيلي ذوق زده شدم، گونه ي هستي رو بوسيدم و گفتم من

 .واي هستي! خيلي خوشحالم. داريم با هم فاميل مي شيم دخترکم ــ

 :. ماني گفتلبخندي زد هستي

 چرا شما به هستي ميگين دخترکم؟ ــ

 !و هستي به هم نگاه کرديم و خنديديم. اين يه راز بود، فقط بين من و هستي من

 .خوشحالي به خونه ي خاله پري رفتم با

 :گفت بنفشه

؛ واسه بهار زنگ زد و گفت شب واسه شام مياد خونه، مديون توييم. اون هيچ وقت خونه پيداش نمي شه ــ
 .تو مياد

 :زدم لبخندي

 .طفلک؛ از پارسا هم جداش کردم ــ

 !بهتر! خودشون رو کشتن براي هم ــ

 :هام رو عوض کردم، بنفشه گفت لباس

 .نيلوفر تا تو فيلم مي بيني، من برم يه دوش بگيرم ــ

 !باشه؛ برو ــ

رفت حموم! تلويزيون هيچ برنامه ي جالبي نداشت. خوب مي دونستم برديا چقدر از ماهواره بدش مياد،  بنفشه
 .به خاطرِ همين، اصال اجازه نداده بود ماهواره بخرن

به سرم زد. هيچ کي خونه نبود! برديا و بهار هم که شب مي اومدن، پس بهتر بود برم اتاقِ برديا!  فکري
وليم هم حسابي تحريک شده بود، آروم از پله ها باال رفتم. مي دونستم حموم رفتنِ بنفشه، هـــــــورا! حس فض

رفتم، در اتاقش نيمه باز بود. خوش  بردياخيلي خيلي کم هم باشه، کمتر از چهل و پنج دقيقه نيست. به اتاق 
 !شانس

نکردم! اتاقش فوق العاده خوشگل  خوشحالي در رو باز کردم و رفتم تو. در با صداي بلند، بسته شد. توجه با
بود. اصال فکرش رو هم نمي کردم برديا اين قدر اتاقش ناز باشه. برخالف روحيه و اخالقش، اتاقش خيلي شاد 

سفيد با يه پتوي زمينه ي مشکي که  ختش،بود. کاغذ ديواريِ اتاقش آبي فيروزه اي بود، با خط هاي سفيد. ت
اتاقش قرار داشت. يه ميز تحريرِ شيک چوبي، سمِت چپ اتاقش بود.  عکس يه گل گنده، روش بود گوشه ي

پوستر دخترهاي خوشگل خارجي و يه قاب عکسِ طبيعت هم روي ديوارهاش نصب شده بود. از ديدن اتاقش 
خودم مي چرخيدم. روي ميز تحريرش يه دفترِ باز، نمايان بود.  دورحسابي ذوق زده شده بودم و مثل ديوونه ها 

 !که فضولمن هم 
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 .صندليش نشستم و به دفتر نگاه کردم. چند خط نوشته بود روي

 من از اين عشق چه حاصل دارم؟ /اين چه عشقي است که در دل دارم؟ "

 ...باز هم کوششِ باطل دارم /گريزي ز من و در طلبت  مي

ردن برايم بي هدف دانم چرا حاالتم در حال عوض شدن است! ديگر بي احساس نيستم. ديگر زندگي ک نمي
 "...نيست. کاش مي فهميد که

 ! بقيه اش رو ننوشته بود! لعنتي چي مي شد جمله ات رو کامل مي کردي؟همين

 شدم. يعني منظورِ برديا چي بود؟ يعني عاشق شده بود يا...؟ شوکه

ه؟! نه بابا! من با بنفشه بود. برديا هم مي تونه عاشق بشه؛ فقط بروز نميده! شايد منظورش يلدا بود حق
مطمئن بودم که برديا ذره اي به يلدا عالقه نداره. اون حرف هام هم همه اش شوخي بود. به خاطر اين که حالِ 

 .برديا رو بگيرم

جا بلند شدم، نيم ساعتي مي شد که تو اتاقِ برديا بودم. براي بارِ آخر به اتاقش نگاه کردم. دستگيره ي در رو  از
 ...پايين کشيدم تا از در خارج بشم که

! چرا در باز نمي شد؟ واي! دوباره و سه باره دستگيره رو تکون دادم. نه خير؛ قصد نداشت باز بشه! تموم اوه
لرزيد. اصال حوصله ي داد و هوارهاي برديا رو نداشتم. خـــــــــدا، آخه يکي نيست بگه دختر، بدنم از ترس مي 

 !اَهمگه تو فضولي؟ اتاقِ برديا به چه دردِ تو مي خوره آخه؟ 

 :زدم داد

 .بنفشه؛ بنفشه! بيا اتاقِ برديا. گير کردم اين جا ــ

در. لعنتي! باالخره صداي قدم هايي رو شنيدم. آخ اگه برديا بار صدا زدم. جواب نشنيدم. با پا، کوبيدم به  چند
 !باشه؛ کارم تمومه

 .بهار رو شنيدم صداي

 نيلو! تو اون جا رفتي چي کار؟ ــ

 .گير افتادم بهار. کمک کن بيام بيرون ــ

واي نيلوفر! بدبختمون کردي. اون در اتوماتيک قفل مي شه! کليدش هم فقط دسِت برديا است. آخه دختر،  ــ
 بيکاري براي خودت دردسر درست کردي؟

رفتم. عجب شانسي! آخه يکي نيست بهش بگه خيلي اتاقت تحفه است که دَرش هم اتوماتيکه؟ واه؛ واه!  وا
 .پسره ي بي شعور

 .ب مي دونستم برديا چي کارم مي کنه! يه لحظه از يادآوري قيافه اش رنگم پريدتموم بود. خو کارم

 نيلو مي شنوي؟ کجايي؟ ــ
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 :حالي که درمانده بودم گفتم در

 !حاال من چه غلطي بکنم اين جا؟ تو کليد اين جا رو نداري؟ برديا من رو مي کُشه ــ

 .ق بشيممن و بنفشه تا حاال جرئت نکرديم نزديک اين اتا ــ

 .بنفشه اومد صداي

 چي شده؟ نيلوفر اون جا چي کار مي کني؟ ــ

 :براش توضيح داد. اشک هام راه افتاد. بنفشه گفت بهار

 .بهار برو سوزن و چاقو بيار؛ شايد تونستيم بازش کنيم ــ

 !بي فايده بود. اين دري که من ديدم، با اره برقي هم محال بود باز بشه کارشون

گوشه ي اتاق نشستم. خودم رو براي هر سرزنشي آماده کرده بودم، مقصر بودم و بايد جلوي خشونت  درمانده
 .هاش الل مي شدم

 .دونم چند ساعت گذشت که صداي چرخاندنِ کليد به گوشم رسيد نمي

اي! خودم رو حسابي ! برديا اومد. نفس عميقي کشيدم. برديا وارد اتاق شد، واي بال نسبتِ هيوال! چه قيافه واي
باختم. صورتش سرخ شده بود، يه هاله ي قرمز رنگي، تو چشم هاي طوسيش نمايان بود که من رو بيشتر مي 

 .ترسوند

 :گفتم فوري

 !سالم برديا ــ

و بنفشه هم رنگ هاشون پريده بود و با نگراني نگاهمون مي کردن. برديا بهار و بنفشه رو بيرون کرد و در  بهار
 .م بست. يا پنج تن؛ به دادم برسرو محک

نفس هاش، کش دار و تند تند بود. صداي بنفشه و بهار مي اومد، مي کوبيدن به در و با التماس از برديا  صداي
 .مي خواستن که در رو باز کنه

 .بهم نزديک شد، نگاهش رو دفترِ روي ميزش ثابت موند برديا

 اين ها رو خوندي؟ ــ

فالکتي! الل شده بودم، نمي تونستم کلمه اي حرف بزنم. وقتي سکوتم رو ديد، سؤالش رو بلند تر پرسيد.  عجب
 :با تته پته جواب دادم

 !فقط... فقط... چند.. خطش رو... من... من... اصال چيزي ازشون... نفهميدم ــ

مي ديدم. يه لحظه حس کردم استخون من رو چسبوند به ديوار، باال و پايين اومدنِ سينه اش رو خوب  برديا
 :هام خرد شدن. دست هاش رو دو طرفم، رو ديوار گذاشت و داد زد
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 کي بهت اجازه داد بياي تو اتاقم؟ هان؟ ــ

 ...هام رو محکم به هم فشردم که بغضم نشکنه، خواستم چيزي بگم که لب

 .رو آورد باال و خواست بزنه تو گوشم، يه لحظه قلبم وايساد دستش

شد و دستش رو آورد پايين، نتونستم جلوي اشک هام رو بگيرم. اشک هام راه افتاد، پلک هام داغ  پشيمون
شده بود. برديا به سمتِ پنجره ي اتاقش رفت. پنجره رو باز کرد و چند بار محکم و از تهِ دل نفس عميق کشيد. 

 .گرفتم، به هق هق افتاده بودم وم راين کار رو مي کرد که عصبانيتش فروکش کنه. نشستم و جلوي صورت

ياد بگير که اتاق هم مثلِ لوازم شخصيه! کنجکاوي تو هر کاري اصال درست نيست. اين کارِ تو، اسمش سرک  ــ
کشيدن تو کارهاي ديگرانه! اگه به خودم مي گفتي که اين قدر براي ديدنِ اتاقم اشتياق داري، باور کن مي ذاشتم 

 .ر بودي، به خودت زحمت نميدي ازم چيزي رو بخوايبياي؛ اما هميشه مغرو

حرف مي زد و اشک هاي لعنتيِ من جاري بود. نزديکم شد، دست هام رو کنار زد و با لحن مهربوني که  برديا
 :اصال انتظارش رو نداشتم، گفت

کردم! نازک نارنجي! حاال هم گريه نکن، حاال بنفشه و بهار فکر مي کنن چي کارت کردم! پاشو. من که کاريت ن ــ
 نکنه توقع داشتي واسه اين کارِت بهت تشويقي هم بدم؟ هـــــوم؟

کردم، ديگه از عصبانيِت چند دقيقه پيش تو چشم هاش خبري نبود. خيلي زودتر از اون چيزي که فکر  نگاهش
هم اون طوري  مي کردم، آروم شده بود. چشم هاش خيلي ناز بودن. به جرئت ميگم اگه چند لحظه ديگه، باز

 !نگاهم مي کرد، قطعاً لب هاش رو مي بوسيدم

 .فوري مثل جن زده ها از جاش بلند شد برديا

 :گفتم

 ...من، من اصال نمي خواستم که ــ

 :حرفم رو بزنم. دستش رو تو موهاش فرو کرد و گفت نذاشت

 .مهم نيست نيلوفر! تموم شد ــ

جام بلند شدم. دستگيره رو پايين کشيدم، باز هم قفل بود. در لعنتي! اگه يه روز هم از عمرم باقي مونده  از
 .باشه، حتما تو رو با بيل و کلنگ نابود مي کنم

 .لبخندي زد، کليد رو انداخت و در رو باز کرد برديا

 .بنفشه و بهار با صداي در، مثل جن جلومون ظاهر شدن بيچاره

 :وقتي تعجب و نگرانيِ اون ها رو ديد، خنديد و گفت برديا

 !چيه؟ چرا اين جوري نگاهش مي کنين؟ مي بينين که... سالمه ــ

 :گفت بنفشه
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 نيلوفر خوبي؟ ــ

 :گفت بهار

 گريه کردي؟ ــ

 :نگاهم کرد و گفت برديا

من چي کار کنم که شماها تا تقي به توقي مي خوره، آب غوره مي گيرين؟ از بس نسلِ شما، لوس تشريف  ــ
 .دارن

 .برديا نگاه کردم، نگاهش هنوز هم مهربون بود. يه حسي تو قلبم پيدا کرده بودم به

هاش زل مي کردم دوستش دارم. مسخره بود. نه؟ اما هر چي بود، دوست داشتم ساعت ها تو چشم  حس
 .بزنم. بهش وابسته شده بودم. يه نيرويي من رو به سمتش مي کشوند

 :بازوم رو گرفت و گفت بهار

 .برو يه آب به سر و صورتت بزن، اآلن پارسا هم مياد ــ

 .دستشويي رفتم. مشتي آب سرد پاشيدم تو صورتم، آروم شدم به

 .هال برگشتم. بنفشه و بهار و برديا رو کاناپه نشسته بودن به

 :نگاهم کرد و گفت بنفشه

 خوبي؟ برات آبِ قند بيارم؟ ــ

 :گفت برديا

 !اي بابا! مثل اين که من مقصر شدم. اين قدر لوسش نکنين ــ

 :زدم و کنار بهار نشستم. بنفشه گفت لبخندي

 !اي که تو داشتي، من و بهار يه سکته ي ناقص زديم. ببين نيلوفر بيچاره چي کشيدهواا... برديا، با اون قيافه  ــ

 :بلند خنديد و گفت بهار

واي برديا، نمي دوني بنفشه چه حالي داشت؟! رنگش شده بود مثل گچِ ديوار. دست هاش مي لرزيد و هي  ــ
 !مي کردي، از دست داده بوديمشآب دهنش رو قورت مي داد. باور کن اگه دو دقيقه در رو ديرتر باز 

 :زدم، بنفشه گفت لبخندي

حرفِ مفت مي زنه! صورتِ خودش رو نديده بود. بيچاره نا نداشت حرف بزنه؛ هي مي گفت برديا باليي  ــ
 !سرش نياره. زبونش چسبيده بود به سقفِ دهنش

 :بلند خنديد و گفت برديا
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من اين قدر جذبه داشتم و خودم خبر نداشتم؟ ببين چه باليي سر سه تا دخترِ لوس و از خود راضي آوردم؟!  ــ
 !نه خوشم اومد؛ خيلي جذابم

مي فهميدم چرا برديا دل اين همه دختر رو برده بود. واقعا جذاب و خوشگل بود. وقتي از تهِ دل مي خنديد،  تازه
ايه بارم کنه، خيلي موجودِ دوست داشتني و عزيزي مي شد. حاضر بودم اآلن که بدون اين که پوزخند بزنه يا کن

 !مهربون شده بود، جونم رو هم فداش کنم

* * * 

کشت ما رو از بس به پارساي بيچاره غذا تعارف کرد. اون هم خجالت مي کشيد و سرخ شده بود! برديا  بهار
ب شد، پارسا رفت. بنفشه داشت خيار پوست مي هم مرتب مي خنديد و سر به سرشون مي ذاشت. آخر ش

 :گرفت. گفتم

 .وقتي مامان اومد، قراره بريم خواستگاريِ هستي ــ

 :گفت بنفشه

 براي کي؟ ــ

 :خنديد و گفت بهار

 !وا! براي نيلوفر! فقط نريمان مجرده ديگه. مبارک باشه؛ دختر خوبيه ــ

 :گفت بنفشه

 .دختر ماهيه! خوشبخت بشناِ؟! به سالمتي. هستي خيلي  ــ

 .اخم هاش تو هم رفت. نمي دونم چرا باز همون بردياي سرد شد برديا

 :از جا بلند شد و رفت. گفتم برديا

 ناراحت شد؟ ــ

 :گفت بهار

نه بابا! چرا بايد ناراحت بشه؟ هميشه اين طوريه! وقتي انتظارش رو نداري، قاطي مي کنه. عادت مي کني  ــ
 .عزيزم

 :چپ چپ به بهار نگاه کرد و گفت بنفشه

 .در موردِ برديا حق نداري اين طوري حرف بزنيا ــ

حرف هاشون توجهي نکردم. يعني چي؟ يعني برديا، هستي رو دوست داشت و حاال که فهميده قراره نريمان  به
 .بره خواستگاريش، ناراحته؟! واي نه! امکان نداشت

 .ا دق مي کردم اگه حدسم درست باشه، تازه داشتم کنار برديا عشق مي کردماز برديا بعيد نبود. ام البته
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 .به خير گفتم. خواستم برم اتاقِ بنفشه که منصرف شدم. راهم رو کج کردم و رفتم دم اتاقِ برديا. در زدم شب

 کيه؟ ــ

 نيلوفرم، بيام تو؟ ــ

 :در رو باز کرد، پوزخندي زد و گفت برديا

 !هش مي کنم. شما که غريبه نيستين؛ اين جا اومدينبفرماييد خوا ــ

 .هم همون بردياي سرد و غير قابلِ تحمل شده بود باز

 !رو پايين انداختم. از جلوي در کنار رفت، رفتم تو و در بسته شد سرم

 .روي صندلي نشست برديا

 !درِ اتاقت خيلي ترسناکه ــ

 :توجهي به حرفم نکرد و گفت برديا

 خب، کارِت؟ ــ

 شدم، چرا قاطي بود اين؟ ناراحت

 چرا ناراحت شدي؟ ــ

 از چي؟ ــ

 از اين که گفتم مي خوايم بريم خواستگاريِ هستي؟ ــ

 از کجا اين قدر مطمئني که ناراحت شدم؟ ــ

 خيلي سخت نيست، جوابم رو نميدي؟ ــ

 .اشتباه مي کني، من ناراحت نيستم ــ

 هستي رو دوست داري؟ ــ

حرف يهو از دهنم پريد، برديا چند ثانيه با حالِت مَنگي نگاهم کرد و بعد بلند خنديد. ناراحت شدم، فقط  اين
 !بلد بود من رو مسخره کنه

 :از چند ثانيه خنده اش رو قطع کرد و گفت بعد

تو مغزِ فندقيت، چه چيزهايي که نمي گذره! چرا تو ذهنت من رو به همه مي رسوني؟ از اون وقت كه يلدا  ــ
بود، حاال نوبِت هستيه؟ اگه به خاطرِ اون دفتري که عصر خونديش ميگي؛ بذار روشنت کنم، اون فقط يه دل 

س. تو هم الزم نيست من رو نوشته بود نه بيشتر! من عاشق هيچ کس نيستم؛ نه يلدا، نه هستي! هيچ ک
 !پيش پيش متأهل کني
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 پس چرا ناراحت شدي؟ ــ

 :سرد گفت برديا

 .تو اين چيزها رو نمي فهمي ــ

 !رو ميگي؟! قرمز و عصبي شدم! حق نداشت اين قدر بهم توهين کنه من

 :سمت در رفتم. برديا گفت به

 .در قفله! کليد روي ميزه؛ بردار و برو ــ

خيال رو تختش دراز کشيد و دست هاش رو به حالت قائم روي پيشونيش گذاشت و چشم هاش هم بي  بعد
رو بست. وقتي حرف نمي زد و ساکت بود، خيلي خوشگل تر مي شد؛ اما حيف که هر وقت حرف مي زد، من 

اش خيلي غير . رفتارهتمرو از خودش دور مي کرد. لعنتي! با لج در رو باز کردم، کليد رو انداختم رو تختش و رف
 .قابل پيش بيني بود

زودتر از هميشه بيدار شدم. دلم براي برديا تنگ شده بود، خل شده بودم ديگه! به آشپزخونه رفتم. برديا  صبح
و بنفشه مشغول خوردن صبحونه بودن. بهار هنوز خواب بود، سالم کردم. روي صندلي اي، رو به روي برديا 

 .نشستم

خورد، شماره ي ماني بود. مي دونستم برديا به اسم ماني حساسه! گوشي رو با  همين لحظه گوشيم زنگ در
ترس جواب دادم. مي ترسيدم باز تيکه بپرونه و بيشتر از هميشه از نظرش بيفتم. نگاه هاي برديا رو، روم حس 

 .مي کردم

 .الو ــ

 .الو نيلوفر خانوم! سالم عرض شد. ماني هستم ــ

 !زدن بود ! اآلن چه وقِت زنگواي

 .الو، س... س... سالم آقا ماني ــ

 !! لبم رو جويدم. چرا اسمش رو آوردي احمق؟واي

 !هاي برديا اندازه ي دو تا بشقاب گشاد شد. کارم تموم بود چشم

 .معذرت مي خوام بي موقع زنگ زدم ــ

 .نه، خواهش مي کنم، امرتون رو بفرماييد ــ

 .شدم. نتونستم زير نگاه هاي برديا، با ماني حرف بزنم. رفتم رو تراس. خدا به خير کنه بلند

 .راستش مي خواستم قبل از اين که برم بيمارستان، باهاتون حرف بزنم ــ

 شد بعد از بيمارستان زنگ بزني؟ نمي
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 .بفرماييد. من سر تا پا گوشم ــ

 خت مي شن؟به نظر شما، هستي و نريمان با هم خوشب ــ

آخه يکي نيست بهش بگه من سر پيازم يا ته پياز؟ اصال مگه من پيشگو و رمّالم که بگم با هم خوشبختن  بابا
 !يا نه

 !واا... چي بگم؟! به نظر من خيلي به هم ميان. اخالقشون هم شبيه همه؛ مغرور و يه دنده ــ

 نريمان واقعا هستي رو دوست داره؟ ــ

 ش، راحت شم. آخه من از کجا بدونم؟خدا! من رو بُک اي

واا... من تا حاال در مورد اين موضوع با نريمان جدي حرف نزدم؛ اما مطمئنم وقتي حرفي مي زنه، پاش مي  ــ
 .ايسته

خيالم رو راحت کردين. من روي هستي خيلي حساسم. مي دونم تو اين مدت چقدر اذيت شده و نمي خوام  ــ
 .تکرار شه

بله، مي فهمم چي ميگين. خيالتون راحت؛ نريمان هيچ وقت نمي خواسته هستي عذاب بکشه. اون هم يه  ــ
 .سوء تفاهم بود؛ وگرنه نريمان جونش رو هم براي هستي ميده

 .مرسي؛ خيلي زياد. ببخشيد مزاحمتون شدم، خداحافظ ــ

 .نه، خواهش مي کنم. شما هيچ وقت مزاحم نيستين. خداحافظ ــ

رو قطع کردم. سرم رو که برگردوندم، چهره ي عصبيِ برديا رو ديدم. يا خدا! اين، اين جا چي کار مي  شيمگو
 !کرد؟

 چرا هول کردي؟ دل مي دادي و قلوه مي گرفتي ديگه؛ نه؟ ــ

 :با حالت عصبي ادام رو درآورد و گفت بعد

 !شما هيچ وقت مزاحم نيستين ــ

 به اون بدبخت؟تو چرا اين قدر پيله کردي  ــ

 اون بدبخته؟ تا وقتي حامي و پشتيباني مثل تو داره، چرا بدبخت باشه؟ ــ

 .تفکراتت خرابه؛ ذهنت هم منفيه ــ

 .برات متأسفم. اون قدرها هم که فکر مي کردم، دختر سر به زير و نجيبي نيستي ــ

رو زد و رفت! خيلي بهم برخورد. مگه چي کار کرده بودم؟ کاش دهنم خرد مي شد، اون حرف آخري رو  حرفش
به ماني نمي زدم. شانس ندارم که! ديگه دوست نداشتم جلوي برديا با ماني حرف بزنم. حوصله ي عصبانيتش 

 !هرو نداشتم. حاال عصبانيتش به کنار، دوستش داشتم و نمي خواستم فکر بد کن
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روزي مي شد که خونه ي خاله پري بودم. دلم براي اتاقم تنگ شده بود، اما دلم نمي اومد بنفشه رو تنها  چهار
بذارم. طفلي خيلي سعي مي کرد بهم خوش بگذره و هوام رو داشت. من هم روم نشد بهش بگم مي خوام برم 

 !خونه مون

شه بهم رسيده بود که حس مي کردم مثل بشکه ي نه از خوابِ ناز بلند شدم. اين قدر تو اين مدت بنف ساعت
 !ده تُني شدم! کسي خونه نبود. شوکه شدم، کجا بودن پس؟ بنفشه هميشه اين موقع خونه بود

 !چاي براي خودم ريختم. زنگ زدم به گوشيِ بنفشه، جواب نداد ليواني

 .رو روشن کردم. تلفن زنگ خورد، گوشي رو برداشتم تلويزيون

 الو، بفرماييد؟ ــ

 الو، نيلوفر؟ ــ

 .برديا بود. عزيزم! چقدر ناز اسمم رو صدا مي کرد. دوست داشتم خودم رو فداش کنم صداي

 .سالم برديا. خوبي؟ بقيه کجان؟ کسي خونه نيست، من تنهام ــ

 !بهار که پيشِ پارساست، بنفشه هم رفته خونه ي يکي از دوست هاش، نهار نمياد خونه ــ

شدم. بنفشه چرا بايد من رو بذاره و بره؟صداش با اين که مهربون بود، اما غم و ناراحتي تو صداش موج  وکهش
مي زد. دست به کار شدم، بايد مي فهميد چه دست پختي دارم! خدا نوشين رو خير بده که چند تا غذاي 

 !انگشت شمار بهم ياد داده بود که حاال جلوي برديا ضايع نشم

 !خچال رفتم. همه چي توش پيدا مي شد! شده بودم عينِ خانوم هاي کدبانوسمِت ي به

 !کردم، دو ساعتي کارم طول کشيد. بوي قيمه، کل خونه رو برداشته بود. به به؛ چي کار کردم شروع

هم لباس هام رو عوض کردم و روي مبل، منتظرِ برديا نشستم! حس خوبي داشتم، اما ته دلم عجيب  آخرش
 .دشور مي ز 

 .سمت تلفن رفتم و شماره ي خونه رو گرفتم، حميد گوشي رو برداشت به

 بله؟ ــ

 .الو، سالم حميد آقا ــ

 نيلوفر تويي؟ سالم، خوبي؟ ــ

 مرسي، ببخشيد نوشين هست؟ ــ

 .هول شد، نمي دونم چرا به لکنت افتاد حميد

 !رفته... خريد ــ

 !خريد؟ االن؟ نزديکِ ظهره ــ
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 خب... يه کم خرت و پرت نياز داشت، رفت بخره. اومد بگم بهتون زنگ بزنه؟ ــ

 .نه، بعد خودم بهش دوباره زنگ مي زنم. مرسي، خداحافظ ــ

 !باشه، خدا نگهدار ــ

همچين کرد؟ انگار با لولو داشت حرف مي زد. بيچاره هنگ کرده بود! صداي آيفن پيچيد تو گوشم. بي خيال  چرا
 .دکمه ي آيفن رو فشار دادم. برديا وارد شد، چهره اش آشفته و خسته به نظر مي رسيد حميد شدم و

 :ديد با تعجب زل زدم بهش، گفت وقتي

 !سالم، مرسي من هم خوبم ــ

 :خودم اومدم؛ لبخند تلخي زدم و گفتم به

 سالم، چرا اين قدر آشفته اي؟ ــ

 :محوي زد و گفت لبخند

 جذابم! کجام آشفته است؟ من خيلي هم خوشگل و ــ

اين که شوخ هم شده بود، بزنم به تخته؛ قند تو دلم آب شد! راست مي گفت. خيلي جذاب تر مي شد وقتي  از
 !عصبي بود، يا خسته به نظر مي رسيد

 .مبل نشست. براش يه ليوان شربت آوردم، يه نفس سر کشيد رو

 !چه بويي راه انداختي دختر ــ

 !بعد از چند ماه آشپزي کردم. خدا به دادت برسه، قبلش يه زنگ به اورژانس بزن ــ

 !بوش که عاليه ــ

اين همه مهربونيش، شوکه شدم. منتظر بودم يه تيکه بپرونه و من هم باهاش لج کنم و يه دعوا راه بيفته؛  از
 ...اما

نيش دار نبود، نمي دونم چرا از تحوالتش اين رام بودنش مي ترسيدم. حتي يکي از حرف هاش هم تلخ و  از
 !خوشحال نبودم

 :چشم هاش رو ريز کرد و گفت برديا

 نيلوفر تو امروز چته؟ چرا هي زل مي زني به من؟ ــ

نمي دونم برديا، حس خوبي ندارم. زنگ زدم خونه مون؛ حميد گوشي رو برداشت. گفت نوشين رفته خريد،  ــ
 .بره خريداون اصال عادت نداره دم ظهر 

 .تو زيادي حساسي، شايد مجبور شده بره. اين قدر نگران نباش ــ
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 !شايد حق با توئه ــ

 ببينم خانوم! نمي خواي به ما نهار بدي؟ ــ

! اوه! چقدر خوشحالم خدا! مثل جن زده ها از جا پريدم و رفتم آشپزخونه. برديا براي شستن دست و خانوم؟
ن هم داشتم رو ساالد، سس مي ريختم که تلفن زنگ خورد. با يه دستم صورتش، راهيِ دستشويي شد. م

 .سس مي ريختم، با اون يکي، گوشي رو برداشتم

 بله؟ الو؟ ــ

 .هق هق گريه مي اومد صداي

 .الو؟ بفرماييد ــ

 .بهار بود صداي

 الو؛ نيلوفر؟ ــ

 بهار تويي؟ چرا گريه مي کني؟ ــ

 !نيلوفر بدبخت شديم ــ

 .هري فرو ريخت قلبم،

 ...چي شده بهار؟ تو که من رو جون به لب کردي که ــ

 !نيلوفر... بابات...بابات...مُرد... نيلوفر ــ

رو از دست دادم. قلبم يه لحظه ايست کرد. ظرف سس، با شدت افتاد کف پارکت هاي سالن و با صداي  تعادلم
 .ز دستم افتاد. برديا با نگراني بهم نزديک شدبدي شکست. برديا با عجله به سمتم اومد، تلفن ا

 نيلوفر خوبي؟ چي شد يهو؟ ــ

 .گوشيِ تلفن رو آويزون ديد، به سمت تلفن رفت وقتي

 الو؟ بهار تويي؟ ــ

 مگه نگفتم الل مي شيد تا خودم يواش يواش بهش بگم؟ ــ

 !ببند دهنت رو! احمق ــ

 .صدايي نشنيدم و کف زمين ولو شدم. فقط صداهاي ضعيف و درهم برديا تو گوشم بود ديگه

 نهم فصل

هام رو باز کردم، خيلي سرگيجه داشتم. جاي سوزنِ سرم رو دستم درد مي کرد. اطرافم رو نگاه کردم،  چشم
 .خيلي بي حس بودم
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 کسي اين جا نيست؟ ــ

هر دوتاشون لباس هاي مشکي پوشيده بودن و چشم هاي ژينوس هم و بنفشه رو باالي سرم ديدم.  ژينوس
 !قرمز شده بود. رنِگ مشکي! آخ چه غم بزرگيه! بابام! واي نه! يعني ديگه نمي بينمش؟! واي

 .بلند بشم که بنفشه نذاشت خواستم

 !نه نيلوفر، بخواب. استراحت کن عزيزم. تو حالت خوب نيست ــ

 .هام راه افتاد اشک

و رو خدا بنفشه! بگو بابام زنده است! بگو همه ي اين حرف ها دروغه! بگو اآلن خونه نشسته، منتظرِ ته ت ــ
 !تغاريشه

 :به سمتم اومد. شونه هام رو ماليد و گفت ژينوس

 .قربونت برم من! اآلن فقط استراحت کن ــ

 :گفتم

 نه ژينوس. بابام کو؟ هان؟ جواب بده لعنتي! چطوري اين اتفاق افتاد؟ ــ

 :گفت ژينوس

 ...ديروز آقاجون تصادف کرد. اما... تا... تا رسوندنش بيمارستان... واي نيلوفر؛ بدبخت شديم. اون ــ

 ...اادامه نداد. هاي هاي گريه کرد. من چي؟ من بايد اين جوري جاي اون اشک مي ريختم ام ديگه

شده بودم. شوکه بودم و نمي دونستم چي کار کنم! باورم نمي شد! از اين ناراحت بودم که اين چند روز  الل
 !خونه نبودم و حتي نشده بود براي بار آخر ببينمش

 .سر رسيد. به سمتم اومد پرستار

 !بهتره استراحت کني ــ

من استراحت کنم. بعدش هم يه آرام بخش به سرُمم به بنفشه و ژينوس اشاره کرد که بيرون باشن تا  پرستار
 .تزريق کرد و رفت. کم کم پلک هام سنگين شد و خوابم برد

 ...بهار؛ بهار! مي خوام بابام رو ببينم، تو رو خدا؛ تو رو خدا ــ

 .خم شد و گونه ام رو بوسيد بهار

 با خودت داري چي کار مي کني نيلو؟ ــ

م بي تابي مي کردم. بهار از اتاقم بيرون رفت. نگاه هاي طوسيِ برديا رو، رو خودم اشک مي ريخت، من مدا بهار
 .حس کردم
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زير بازوم رو گرفت و کمک کرد لباس هام رو بپوشم..به کمک بهار و برديا سوار ماشين برديا شدم. بدنم  برديا
 !نا نداشت، فردا مراسم خاکسپاريِ بابام بود. آخ؛ بابام

 :مبه برديا گفت رو

 .من رو ببر خونه مون برديا ــ

خيلي ناراحت بود، غم تو چشم هاي طوسيش موج مي زد و يه حلقه ي قرمز دورِ چشم هاش به چشم مي  برديا
 .خورد

 :لحن بي روحي گفت با

 نه؛ مياي خونه ي ما! نکنه قصد داري خود کشي کني؟ هـــــوم؟ ــ

 :گفتم

 نه برديا، من بايد برم. تا اآلن هم دير کردم. من بابام رو قبل از مرگش نديدم برديا؛ اين رو مي فهمي؟ ــ

 :بي حوصله گفت برديا

 .فردا مراسمه، خودم مي برمت سرِ خاک. ديگه هم اصرار نکن که محاله ببرمت ــ

کردم و تو صندليِ ماشين فرو رفتم. خود رأي! هميشه همين طور بود. نظراتش رو بهم تحميل مي کرد، لعنت  بُق
 .به تو برديا! بهار داشت تند تند با برديا حرف مي زد، اما من اصال حواسم به حرف هاي اون دو تا نبود

شرد تا اشک هاش نريزه پايين. من خونه ي خاله پري رسيديم. بنفشه با ديدنم بغض کرد و لب هاش رو ف به
 ...هم که نزده، مي رقصيدم. خودم رو انداختم تو بغلش و

 .از چند دقيقه، همه روي کاناپه نشستيم بعد

 :رو به بنفشه گفت برديا

 نگار اومده تهران؟ ــ

 :گفت بنفشه

 .ي آقا مهران، تو اصفهان نگار تنها اومده، به آقا مهران مرخصي ندادن. تينا هم مونده پيشِ خونواده ــ

 :گفت بهار

 خاله پروانه چي؟ خبر داره؟ ــ

 ِ  .مامان رو که شنيدم، انگار داغِ دلم تازه شد. دوباره اشک هام راه گرفت و به فين فين افتادم اسم

 :بوسم کرد و گفت بنفشه

 !قربونت برم من؛ اين قدر گريه نکن ــ
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 :رو به بهار گفت بنفشه

 !خاله پروانه قراره برگرده تهران. مامان و دايي مي مونن، اما خاله بر مي گرده ــ

 ...صبح بيدار بودم. خيلي خسته بودم، اما خوابم نمي برد؛ فکر بابام تا

ساعت هشت همه بيدار شدن. خودم رو تو آينه ديدم. خيلي چشم هام قرمز شده بود. عين هيوال شده  صبح
 !ه از قيافه ي خودم ترسيدمبودم. خودم هم يه لحظ

 .حال نداشتم به خودم برسم. لباس هاي مشکيم رو پوشيدم، رفتيم سر خاک حتي

طفلي هنوز هم شوکه بود. نريمان مردونه گريه مي کرد! نيما سر خاک نشسته بود و بُق کرده بود. برديا  مامان،
 ...ن هم کهتو لباس مشکي خيلي جذاب شده بود، ته ريش خيلي بهش مي اومد. م

حال بدي داشتم! نوحه خوان، با سوز زيادي مي خوند و دلم کباب بود. دسته گل بزرگي روي خاک بابا بود  چه
 .که روبان مشکي اي روش زده شده بود. حلوا و ميشکا هم بين عموم پخش مي شد

 .کسم رو از دست داده بودم؛ محکم ترين تکيه گاه زندگيم رو بهترين

 !د که همه براي صرف نهار بيان خونه ي ما. از همه هم تشکر کرداعالم کر  نيما

 :کم سر خاک بابا خلوت شد. هستي کنارم اومد. بازوم رو گرفت و گفت کم

 !پاشو عزيز دلم؛ پاشو بريم تو ماشين ــ

 :زدم زار

 .نه هستي، کجا بيام؟ بابام اين جا تنها مي مونه! نه هستي؛ من نميام ــ

 :بهم نزديک شد بنفشه

 .قربونت برم، مي خواي خودت رو بکشي؟ پاشو نيلوفر ــ

 .بغض کرده بود. چشم هاي نازش مغموم بود هستي

حال اشک ريختن و ضجه زدن بودم، که دست هايي قوي و محکم، من رو از جا کندن. سرم رو باال گرفتم.  در
 !برديا بود

کيه گاهم بود. هروقت به کسي نياز داشتم که پيشم باشه، از اشک خيس بود. هميشه پشتم بود، ت صورتش
 !برديا حضور داشت. سرم رو به سينه ي ستبر و پهنش چسبوند. چقدر آروم شده بودم

رو آروم گرفت و کمک کرد تا راه برم. يقه ي لباسش از اشک هام خيس بود. از يقه اش گرفتم، تا زمين  کمرم
 !نيفتم

 .به خودم مي باليدماين که کنارم داشتمش،  از

 :نزديک گوشم گفت آهسته
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 .بسه ديگه نيلوفر! اين جوري پيش بري، تو هم از پا در مياي ــ

 !خواستم حرفي بزنم. تو خلسه ي شيريني فرو رفته بودم نمي

 .کمک برديا، سوار ماشينش شدم. برديا پشت رُل نشست. بنفشه و هستي هم سوار ماشين برديا شدن به

 :گفت هستي

 مي ريم مسجد؟ ــ

 :گفت بنفشه

 .آره ديگه ــ

 :گفت هستي

ماني زنگ زد و عذرخواهي کرد که نتونسته سرخاک بياد؛ اما گفت حتما خودش رو براي مراسم بعد از ظهر  ــ
 !مي رسونه

ر چي بقيه کردم، من با ماني چي کار داشتم؟! حضورش برام مهم نبود. همين که برديا بود، کافي بود. ه سکوت
اصرار کردن، نتونستم غذا بخورم. حالم خوب نبود. بغض مثل يه گردوي سفت تو گلوم گير کرده بود. به خاطر 
اين که مامان رو بيشتر از اين عذاب ندم، نمي تونستم بغضم رو رها کنم و راحت شم. مراسم شروع شد. مامان 

 .مدام بي تابي مي کرد و ناله و شيون سر مي داد

 !و آقاي پرور بهم نزديک شدن. ماني کت اسپورت مشکي رنگي پوشيده بود، با جين آبي ماني

 !سالم نيلوفر خانوم. غم آخرتون باشه. خدا رحمتشون کنه! من رو ببخشيد، نشد صبح بيام سر خاک پدرتون ــ

 .زش تشکر کردمچه اصراري داشت حتما بگه که بودنش مهم بوده؟ حرفي نزدم. فقط با تکون دادن سرم ا حاال

 .پرور هم با متانت خاصي که هميشه تو شخصيتش مي ديدم، بهم تسليت گقت آقاي

 :تموم شد. هستي صورتم رو بوسيد و گفت مراسم

 نيلو؛ تو رو خدا خودت رو عذاب نده. مي خواي پيشت بمونم؟ ــ

 :گفتم

 .نه عزيزم، برو خونه استراحت کن. خيلي زحمت کشيدي ــ

 !با بغض نگاهم کرد و بدون حرف با ماني و آقاي پرور رفتن هستي

 :کم کم خلوت شد. برديا بهم نزديک شد، زير بازوم رو گرفت و گفت مسجد

 .بريم نيلوفر ــ

 !دلم نمي خواست حرف بزنم تا آرامش صداش از سرم بپره. خيلي مهربون شده بود، خيلي حتي
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 :رد. دلم گرفته بود. با بغض گفتمماشين برديا شدم، ماشينش حرکت ک سوار

 .امروز خيلي زحمت کشيدي، مرسي ــ

 :گفت عادي

 .زحمتي نبود ــ

 ...تو يه بار هم بهم تسليت نگفتي. همه اومدن جلو، باهام ابراز هم دردي کردن، اما تو ــ

 .پر بود. بايد برام توضيح مي داد دلم

 :خيلي سرد گفت برديا

 !يگن، حاال يکي هم نگه. چه فرقي داره؟تسليت رو که همه م ــ

 .هاش قانعم نکرد. بُق کردم حرف

 ماني مسجد اومد. نه؟ ــ

 .آره ــ

 :زد و گفت پوزخندي

 چرا سرِ خاک تشريف نياوردن؟ ــ

 !برديا هم وقت گير آورده بودا اين

 !شنيدي که، هستي گفت عمل داشته؛ نشده بياد ــ

 !عملش مهم تر از تو بوده؟ ــ

 !من؟ به من چه ربطي داشته؟ اگر هم اآلن اومد مسجد، فقط از روي لطف بوده، نه بيشتر ــ

 :با لبخند مضحکي که گوشه لبش بود، گفت برديا

 مطمئني فقط لطف بوده؟ ــ

 .رو رسوند خونه نگاه خشمگيني بهش کردم که سکوت کرد. ديگه هيچ حرفي بينمون رد و بدل نشد. من چنان

خداحافظي و تشکر، رفتم سمت خونه! يه لحظه برگشتم عقب. با تعجب نگاهم مي کرد، محلش نذاشتم.  بدون
 .بايد مي فهميد که نبايد اذيتم کنه

خونه شدم، همه جا من رو ياد بابا مي انداخت. با بغض به قاب عکس بزرگ بابا که به ديوار پذيرايي نصب  وارد
بان مشکي اي به صورت اريب گوشه ي قاب عکس زده شده بود، زل زدم. چقدر نگاهش مهربون شده بود و رو
 !بود؛ لبخندش

 .ترکيد و بلند بلند گريه کردم بغضم
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صدايِ بلند حرف زدن نوشين، چشم هام رو باز کردم، روي مبل خوابم برده بود. نوشين عصبي بود. رو به  با
 :نگار مي گفت

 ن قدر براش ارزش نداشت، که اون شغلِ مسخره اش رو ول کنه و يه سر بياد مراسم؟يعني پدر زنش اي ــ

 :با ناراحتي گفت نگار

 .شنيدي که چي گفتم؟ بهش مرخصي ندادن. ما تازه اومده بوديم تهران، نشد بياد ــ

 :با خشم گفت نوشين

امروز صد هزار نفر ازم سراغش رو گرفتن. بعضي ها هم با طعنه مي گفتن آقا مهران تشريف ندارن تو مراسم  ــ
 !پدر زنشون؟ همه چيز که پول و کار کردن نيست، خوبه يه کم احترام هم سرمون بشه

اين جور  خيلي عصبي بود، بغض تو صداش موج مي زد، طفلک چقدر زرد و الغر شده بود. نوشين روي نوشين
 .مسائل خيلي حساس بود

 :با دلخوري گفت نگار

تو چيزهايي که بهت مربوط نيست، دخالت نکن. نتونست بياد، مي فهمي؟ حاال اگه نمي فهمي، مشکله  ــ
 !خودته

 :داد زد نوشين

 .به من مربوطه، پاي آبروي بابام وسطه! دومادش تو مراسمش نبوده و دارم آتيش مي گيرم ــ

 :ا تحکم گفتب نيما

 بس کن نوشين! اين بچه بازي ها چيه؟ ــ

 :با ناراحتي و بغض گفت نگار

 .نه نيما، بذار بگه. بگه که من و شوهرم باعثِ آبروريزيِ بابا شديم ــ

 :با بي محلي گفت نوشين

 .من تو رو نگفتم نگار! اون دوماد شيفته ي کار رو گفتم ــ

 :گفت نگار

 اما اون شوهر منه! مي فهمي؟ ــ

 :با عصبانيت گفت نريمان

تمومش مي کنين يا نه؟ حاال خوبه حال و روزمون رو مي بينين. اآلن وقِت جنگ و دعواست؟ مهران نبوده که  ــ
 !نبوده. نمي تونه که کارش رو ول کنه، هلک هلک بياد تهران براي يه مراسمه تشريفاتي که
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 :رو به نوشين گفت حميد

 !بهتره تو دخالت نکني نوشين ــ

که از اون موقع، با بغض بقيه رو نگاه مي کرد، بلند شد و با ناراحتي به سمت اتاقش رفت. چقدر پير  مامان
 .شده بود! کمرش خم شده بود؛ اون هم فقط در عرض چند ساعت

 .بود غم سنگيني، رو دوشش حس مي کنه معلوم

 :رو به نوشين و نگار گفتبا خشم  نيما

 به جاي اين که مرهمِ دردهاي مامان باشين... اين بچه بازي ها چيه؟ ــ

 .با گريه به اتاقي رفت، نوشين و حميد داشتن با هم حرف مي زدن نگار

 :ژينوس از بي خوابي چشم هاش قرمز شده بود، رو بهش گفتم طفلي

 .پاشو بريم اتاقم، استراحت کنيم ــ

ا خواسته قبول کرد، به اتاقم رفتيم. ژاله و خونواده ي عمو رفته بودن کيش و از مرگ بابا خبر نداشتن. خد از
 !چون قلب عمو هم ضعيف بود، بهتر دونستن که بهشون چيزي نگن، تا برگردن تهران

روز با سختي و دلتنگي گذشت. خونه مون ساکت و مغموم بود، صدايي از کسي در نمي اومد. انگار بابا  چهل
 .همه چيز رو با خودش برده بود، تموم خوشي هامون رو. مراسم چهلم هم با شکوه برگزار شد

 :ه مامان گفتخونه ي خودمون رفتيم، بنفشه چند تا بسته ي کادو پيچ شده رو به رومون گذاشت و رو ب به

 .خاله جان؛ بهتره لباس هاي عزاتون رو در بيارين. خدا رحمت کنه حسن آقا رو ــ

 :يکي از بسته ها رو بهم داد و گفت بهار

 !لباس سياهت رو در بيار نيلوفر ــ

 !کردم. به اين راحتي؟ بغض

 :با گريه گفت مامان

 .دارشه؟ نه بنفشه جان، من نمي تونم. ممنونچطوري لباس عزام رو دربيارم، وقتي دلم هنوز عزا ــ

 .بلند شد و به اتاق مشترکش با بابا رفت مامان

 :رو به نوشين گفت برديا

 .حواست بيشتر به خاله باشه! نگار هم که برگشت اصفهان ــ

 .بلند شد غم تو چشم هاي برديا زل زدم. نگاهمون يه لحظه تو هم گره خورد، اما زود نگاهش رو ازم گرفت و با

 .از چند روز، رفتم دانشگاه بعد
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 :رو از دور ديدم. دلم براش يه ذره شده بود. بهم نزديک شد. با خنده گفت هستي

 !به به؛ چه عجب! تشريف آوردين دانشگاه خودتون ــ

 :محوي زدم و گفتم لبخند

 !سالم؛ زبون دراز ــ

 .خنديد. بازوم رو گرفت و ساکت شد هستي

 چيه، ساکت شدي دخترکم؟ چته؟ ــ

 نيلوفر؟ ــ

 هـــــــــوم؟ ــ

 نريمان چشه؟ خوبه؟ چرا اين قدر ناراحته؟ ــ

 .بايد درکش کني هستي، اون وابستگيِ زيادي به بابام داشت ــ

 .فقط ترسيدم ديگه من رو نخواد ــ

 تي؟خيالت راحت. اون ديوانه وار تو رو دوست داره. منتظر مي موني هس ــ

 منتظرِ چي؟ ــ

 .مي دونم خيلي صبر کردي، اما يه کم ديگه تحمل کن تا اوضاع خونه مون خوب شه و بعد بيايم خواستگاريت ــ

حرفي نزد. طفلک نزديکِ دو ماه مي شد که منتظر بود مامانم از آمريکا بياد و بريم خواستگاري اما نشده  هستي
 .بود. همه چي يهو پيش اومد

ي بود، نريمان خيلي عصبي و بهونه گير شده بود. تو خونه کسي سر به سرش نمي ذاشت و زياد با هست حق
 .بهش گير نمي داديم، تا آروم بشه

 .تو سالن فرودگاه منتظر اومدنِ خاله پري و دايي پدرام بوديم. پروازشون تأخير داشت همه

يه دسته گل بزرگ تو دستش بود و هي سرک مي کشيد تا باباش رو پيدا کنه! خسته شده بودم، روي  يلدا
صندلي نشستم. با برديا قهر بودم. حتي سالم هم بهش نداده بودم. از اون روزي که تو مراسم بابا بهم گير 

رو از دور ديديم. با دو تا چمدان  مپدراداده بود و عصبيم کرده بود، باهاش حرف نزده بودم. باالخره خاله و دايي 
 .بزرگ سر رسيدن

بودم که چمدون ها، يه دونه شون هم بوي سوغاتي نميده. به قول نوشين، گردش و عشق و حال که  مطمئن
نرفته بودن؛ اما من با نوشين موافق نبودم. حاال چي مي شد يکي از اون چمدون ها رو، از سوغاتي پر مي 

 !کردن؟
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اله پري حالش خوب شده بود، و با عملي که رو قلبش انجام شده بود، سر حال تر به نظر مي رو شکر خ خدا
رسيد. با ديدن مامانم، دوباره اشک هاشون راه گرفت، جاي بابا خيلي خالي بود. همه به خونه ي خاله پري 

لوم بود خيلي دلش هم که مع رامرفتيم. يلدا مدام مثل بچه ها خودش رو براي دايي لوس مي کرد و دايي پد
براي دختر يکي يه دونه و لوسش تنگ شده، با ذوق کودکانه اي به حرف هاش گوش مي داد و گاهي هم لبخند 

 .مليحي مي زد

و ژينوس براي تدارک شام رفتن آشپزخونه! خاله هم از اوضاعش تو آمريکا و عملش حرف مي زد. خسته  بنفشه
کالفه مي شدم. روي تراس رفتم. از ته دل نفس عميقي کشيدم و شده بودم، هميشه از حرف هاي بقيه زود 

 !بيش نبود يهواي خيلي تميز و پاکِ تهران رو داخل ريه هام فرو کردم! البته اين روياي

 .به صداي جيک جيکِ گنجيشک ها گوش مي دادم، که صداي تک سرفه ي برديا تمرکزم رو به هم زد داشتم

 :گفتم

 چرا هر جا ميرم، مياي دنبالم؟ ــ

بي تفاوت به حرفم، پشت به من، کنار نرده هاي سفيد ايستاد. دست هاش رو تو جيب هاي جين تنگش  برديا
 !فرو کرد و به جلوش که حياطشون بود، خيره شد. معلوم بود غرقِ فکره

 :رو دوباره تکرار کردم. با لحن سردي گفت حرفم

 !يست که جوابت رو هم بدم دختر کوچولوحرف هات برام جالب ن ــ

 .گرفت. دماي بدنم به باالي نقطه ي جوشِ آب رسيد؛ اما ساکت موندم زورم

 :وقتي ديد ساکتم، گفت برديا

 !چيه؟ ساکت شدي ــ

حرف مي زدم، اون حرف ها رو مي زد. اگر هم يه گوشه مثل بچه ي آدم ساکت وايميسادم، بازم بهم گير  اگه
 .مي داد

 :تالفي کنم. صدام رو کلفت کردم، ژستش رو گرفتم و گفتم خواستم

 !حرف هات برام جالب نيست که جوابت رو هم بدم پسر کوچولو ــ

 :پوزخندي زد و گفت برديا

خيلي خب! فهميديم بلدي تالفي کني، خيلي شوکه شدم وقتي ديدم حرفي نزدي. فکر کردم يه نيلوفر ديگه  ــ
 !ن شدم که خودتيشدي، اما اآلن مطمئ

 .نزدم. مي خواستم يه امروز رو باهاش خوب باشم حرفي

 کي ميرين خواستگاريِ هستي؟ ــ

 چيه؟ ناراحتي؟ ــ
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 باز شروع کردي به چرت و پرت گفتن؟ چرا بايد ناراحت باشم؟ ــ

 .نگرانِ نريمان نباش. اگه هستي هم تو رو بخواد، خودش رو مي کِشه کنار ــ

 :تو چشم هام. با حرص گفت زل زد برديا

عجبــــا! من ميگم هستي رو نمي خوام، تو ميگي دوئل کنين، يکيتون بازنده شيد؟ تو کله ي پوکت، چي پر  ــ
 شده؟ هــــــــوم؟ گچ؟ کاه؟ سيمان؟

 :اشاره ام رو به نشانه ي تهديد جلوي صورتش گرفتم و گفتم انگشت

 !وهين کنيهي، هي، هي! بهت اجازه نميدم بهم ت ــ

 چرا دوست داري من رو به همه برسوني؟ به يلدا؟ هستي؟ ــ

 .از آدم هاي سرد بيزارم ــ

 !از خودت هم؟ ــ

دست هاش رو از جيب جينش در آورد و از نرده هايي که جلوي رويمون بود، گرفت و خم شد. نفس  برديا
 .عميقي کشيد

دلم مي خواست دست هاش رو بگيرم، يا تکيه بدم به کمرش، اما... از من اين کارها بعيد بود! ته دلم  خيلي
دوستش داشتم،خيلي زياد؛ اما نمي دونم چرا وقتي همديگر رو مي ديديم، اين قدر مثل خروس جنگي مي 

 !شديم

 .ه صداي ضعيفش به گوشم رسيدبه هيکل خوشگل برديا، با اون تي شرت قرمز رنگش، نگاه مي کردم ک داشتم

 .يلدا مي دونه دوستش ندارم ــ

رو به نيمرخ برديا دوختم. ترکيبِ صورتش واقعا زيبا بود، موهاي مشکي و مرتبش ريخته شده بود دو طرف  نگاهم
 !صورتش! بيني کوچيک و ريزي داشت. لب هاش هم که قلوه اي و صورتي کم رنگ بود

 :گفت سکوت کش دارم رو ديد، وقتي

 نيلوفر شنيدي چي گفتم؟ ــ

 :رو از صورتش گرفتم و به نقطه اي نامعلوم نگاه کردم و گفتم نگاهم

 !آره، شنيدم ــ

 خب؟ نمي خواي چيزي بگي؟ ــ

 چي بگم؟ ــ

 تو مي دوني من يلدا رو نمي خوام. نه؟ ــ
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 .بنفشه بهم گفت ــ

 :راحتي کشيد و گفت نفس

 پس چرا با حرف هات و طعنه هات آزارم ميدي؟ ــ

 .چون باورم نمي شه ــ

 چي باورت نمي شه؟ ــ

 .اين که يلدا رو دوست نداري، اما در برابرِ حرف ها و لوس بازي هاش ساکت نشستي ــ

 !همه مي دونن اين ها همه بازيشه! يلدا اهل عشق و عاشقي نيست! فيلمشه، که بره ايتاليا ــ

 !فاقا تو هم دنبال عشق و عاشقي نيستي. پس در و تخته، با هم حسابي جورنات ــ

بگو دختر مرض داري؟ اآلن که برديا ساکت و جدي و بدون طعنه داره حرفش رو مي زنه، چرا مي زني تو  آخه
 !ذوقش؟

 چي رو مي خواي ثابت کني؟ هـــــوم؟ چرا هي طعنه تحويلم ميدي تو؟ ــ

داد مي زد. تقصير خودم بود، با خشم رفت. اي بميري نيلوفر! بايد ساکت، بهش گوش مي تقريبا داشت  برديا
 !دادم. خدا لعنت کنه من رو

 !دست خودم کالفه بودم. به پذيرايي برگشتم. برديا تو جمع نبود، نبايد مي ذاشتم از دستم ناراحت بمونه از

 .حواسش به من نبود. به اتاقش رفتم، در زدم کسي

 :محکم و خشنش رو شنيدم صداي

 کيه؟ ــ

 .نيلوفرم ــ

 .بهتره بري، اصال حوصله ي طعنه شنيدن ندارم ــ

 .من نمي خوام بهت طعنه بزنم ــ

 اِ؟! کار ديگه اي هم بلدي مگه؟ ــ

 در رو باز مي کني يا نه؟ ــ

از چند ثانيه در اتاق باز شد. برديا رفت روي صندليِ رو به روي لب تاپش نشست. داخل شدم. باز هم در  بعد
 !محکم بسته شد! لعنت بهت

 :با شيطنت نگاهم کرد و گفت برديا

 !با من تنهايي نمي ترسي؟ در هم که بسته شد ــ
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اصال غريزه توش تعطيل بود. فکر کنم  نظر من که فقط ظاهر برديا اين بود که ژن هاش ايکس ايگرگه! از
اشتباهي، يکي بهش يه ايگرگ داده بود، وگرنه بايد دختر مي شد. اما اگه اين ها رو بهش مي گفتم، مثل هوا 

 :ابري مي شد. بي خيالش شدم و مثل دخترهاي متين، آروم گفتم

 .تو ترسناک نيستي ــ

 !سر تصور کردي اِ؟! خيال مي کردم تو ذهنت، من رو هيوالي دو ــ

 .برديا نشستم کنار

 چي کار مي کني؟ ــ

 :همون طور که به صفحه ي لپ تاپش خيره بود، گفت برديا

 !کارهاي شرکت مونده؛ دارم تمومش مي کنم ــ

 از کارِت راضي هستي؟ ــ

 !مصاحبه مي کني؟ آره راضي ام ــ

 !دنبال يه شغل خوب مي گردم ــ

 :زل زد تو چشم هام و گفت برديا

 چه شغلي؟ ــ

 .مهم نيست چه شغلي، فقط مي خوام از بي کاري خالص بشم ــ

 مگه دانشگاه نميري؟ ــ

 !چرا خب؛ اما بقيه ي روزها سرم خلوته! حوصله ام تو خونه سر ميره ــ

 !کار بگرديالبته راست ميگي. با رشته ي تو و اون هوش فندقيت، بايد هم از حاال دنبال  ــ

 !نمکدون! چشم مي خوريا ــ

 .ريز خنديد و دوباره به صفحه ي مانيتور خيره شد برديا

 برديا؟ ــ

 هــــــوم؟ ــ

 تو منشي داري؟ ــ

 چطور؟ ــ

 !همين طوري ــ
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 !بله دارم. يه دختر ناز و خوشگل و خانوم ــ

 !هام گرد شد. شايد عاشق منشيش شده و بروز نميده چشم

 :نگاهم کرد تا بفهمه چه واکنشي نشون ميدم. از ديدن چهره ام خنديد و گفت برديا

 .تو چرا اين قدر حساس شدي نيلو؟ نترس، يه خانومه سي ساله است، دو تا هم بچه داره ــ

 :اين که ذهنم رو خونده بود، ناراحت شدم. اخم کردم و گفتم از

 !خيلي لوسي ــ

 !مي دونم ــ

رو لب هاش معلوم بود، انگار از اين که بهش حساسم خوشحال شده بود. دلم نمي خواست فکر محوي  لبخند
 !کنه خيلي آويزونشم و مي خوام خودم رو مثل يلدا بهش قالب کنم

 :کردم و با شيطنت گفتم فکري

ي البته مي خواستم هستي رو به عنوان منشي بهت معرفي کنم! مطمئنم از بس خوشگله زود عاشقش م ــ
 !شي

داشتم ديگه؛ چي کار کنم؟! لبخند از لب هاش محو شد و خيلي زود جاش رو به يه اخم گنده وسط  مرض
 !ابروهاش داد

 !نشنيدي انگار! گفتم که منشي دارم ــ

 :زدم و گفتم لبخندي

 ديگه همه رو راه ميدي، نه؟ ــ

 :سؤال بي ربطم شوکه شد و گفت از

 کجا؟ ــ

 !اتاقت ديگه ــ

 :رو گرفت و گفت منظورم

 !نه ــ

 اِ! پس چرا من رو راه دادي؟ ــ

 .چون تو با همه فرق داري ــ

هام شده بود اندازه ي دو تا بشقاب! ذوق کردم. اگه باز هم ادامه مي داد، از هوش مي رفتم و مي موندم  چشم
 :رو دستش. با ذوق کودکانه اي گفتم



 

 
147 

 جدي ميگي اين رو؟ ــ

 :نسي نگاهم کرد و گفتبا بدج برديا

آره خب، تو از بس لوس و نازک نارنجي و يه کم فضولي! ترجيح دادم به فضولي هات دامن نزنم و بذارم راحت  ــ
 !اين جا رفت و آمد کني، تا بيشتر از اين رو اعصابم راه نري

من رو بگو که به چي  پوزخند هم چاشنيِ حرف هاش کرد. داشتم آتيش مي گرفتم. پسره ي بي شـــــــعور! يه
 !فکر مي کردم

 .و اون ذوق و شوق کال از چهره ام پاک شد، اما برديا اصال به روي خودش نياورد که اين حرف رو زده خنده

 .از چند دقيقه لب تاپش رو بست و رفت بي توجه به من رو تخت خوابش دراز کشيد بعد

 حرفِ ديگه اي مونده؟ ــ

 !نه ــ

 !پس به سالمت ــ

رو تختش دراز کشيد و پتوي مسافرتي زرد رنگي رو تا زير چونه اش کشيد و دستش رو به حالت قائم رو  برديا
 !پيشونيش گذاشت. حرصم گرفته بود، حق نداشت اين قدر حالم رو بگيره

ا اون پوزخند چشم هاش رو بست. حاال راحت مي تونستم نگاهش کنم، بدون اين که مسخره ام کنه، ي برديا
مسخره گوشه ي لبش باشه! دستم رو زير چانه ام گذاشتم و محو تماشاش شدم. برديا که سنگينيِ نگاهم رو 

 :گفتحس کرده بود، چشم هاش رو باز کرد و وقتي ديد زل زدم تو چشم هاش، با اخم 

 !تو هنوز نرفتي؟ چيه زل زدي به من؟ شاخ دارم؟ خبر ندارم ــ

 .ش گرفتم. دستپاچه شده بودم، با حالت قهر از اتاقش بيرون اومدم و در رو محکم بستمنگاهم رو از  فوري

پايين رفتم. هميشه برديا اين طوري بود، وقتي تو اوج شادي بودي، مي زد تو برجکت! من از اين کارش بيزار  به
 !بودم

 :کنارم اومد و گفت يلدا

 برديا رو نديدي؟ ــ

 !نهچرا. رفت بيرون قدم بز  ــ

 وا! کجا؟ ــ

 من چه بدونم! مگه من وکيل و وصيِ اونم؟ ــ

خيال به سمت مبلي رفتم و روش نشستم. آخ حال کرده بودم، حال يلدا رو گرفته بودم! اصال از دروغي که  بي
 !بهش گفته بودم، ناراحت نبودم. خيلي هم حال کردم
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قورمه سبزي که کل خونه رو پُر کرده بود، اشتهام رو خيلي تحريک کرده بود. مجله اي دستم گرفتم، صداي  بوي
 !بحث خاله پري و دايي، شاخک هاي تيزم رو سيخ کرد

 :گفت خاله

 خان داداش! بهتر نيست موضوعِ خواستگاريِ برديا از يلدا رو پيش بکشيم، و به پروانه هم بگيم؟ ــ

 !پري جان! عجله نکن. پروانه اآلن عزاداره شوهرشه! درست نيست فعال يه مدت اين بحث رو پيش بکشيم نه ــ

خان داداش مي ترسم. برديا طاقت نداره! بچه ام خيلي خاطر يلدا رو مي خواد. ديگه صبرش تموم شده.  ــ
 چهلم حسن آقا هم که تموم شده، ديگه چرا صبر کنيم؟

ن قدرهام که تو ميگي، يلدا رو دوست داشته باشه و عاشقش باشه ها پري! پري اين قدر فکر نکنم برديا او ــ
 !از کاه، کوه نساز. هنوز نه به باره، نه به داره

 خاله پري لجم گرفته بود. آخه مگه يلدا چي داشت که اين قدر براي اين که عروسش بشه، عجله داشت؟ از

ود که براي برديا لقمه گرفته بودش. دايي پدرام معلوم بود که از اين که اون قدرها هم آشِ دهن سوزي نب يلدا
وصلت راضي نيست و هي داره عقب مي اندازه تا يکي منصرف بشه، اما من ايمان داشتم که خاله پري عمرا ول 

 !سخرهنمي کرد. برديا ديگه طاقت دوري از يلدا رو نداره؟ هه هه؛ چه م

 .لدا هم تنم رو مي لرزوند، واي به حال اين که جدي هم مي شداسم خواستگاريِ برديا از ي حتي

 .کنارم نشست بنفشه

 نيلو چرا بُق کردي؟ چي شده؟ ــ

 :زور لبخندي زدم و گفتم به

 !نه، خوبم ــ

 معلومه که چقدر خوبي! نميگي چي شده؟ ــ

 .خاله پري داشت به دايي مي گفت که زودتر مراسم خواستگاري برديا و اين جور چيزها رو راه بندازن ــ

 :تو فکر رفت و گفت بنفشه

 !پس داره کم کم جدي مي شه؟! فکر مي کردم مامان بي خيالش شده ــ

 !خاله از دايي پدرام مشتاق تره ــ

 .داز بچگي به يلدا به چشم عروسش نگاه مي کر  ــ

 شدم. حاال چي مي شد به من به چشم عروسش نگاه مي کرد؟ ناراحت

 !بنفشه، اگه قرار خواستگاري گذاشته بشه، ديگه برديا هم نمي تونه مخالفت کنه ــ
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بهم نگاه کرد. اين قدر اين حرفم رو با ناراحتي و بغض گفتم که با تعجب نگاهم مي کرد. اآلن حتما تو  بنفشه
 ذهنش ميگه خب به تو چه؟ تو چي کاره اي؟ يکي ديگه داره دوماد مي شه، تو چرا جوش مي زني؟

 :بنفشه حرفي در اين مورد نزد و گفت اما

ايد بگم مامان چه خوابي براش ديده. بايد به خودش بياد! بايد بفهمه امشب بايد با برديا جدي حرف بزنم. ب ــ
 !بايد با جديت جواب منفيش رو بده

 !کشيدم. در همين لحظه برديا از پله ها خرامان خرامان پايين اومد، مثل بچه آهو شده بود آهي

 :بود که اصال نخوابيده. يلدا به برديا خيره شد و با تعجب گفت مشخص

 وا! تو خونه بودي؟ ــ

 :خيلي سرد گفت برديا

 مگه قرار بود نباشم؟ ــ

 :با اخم، نگاهم کرد و گفت يلدا

 تو که گفتي رفته قدم بزنه؟ ــ

سوتي اي داده بودم. داشتم تو ذهنم دنبال جوابي براي يلدا که داشت مثل آناستازيا، خواهر ناتني سيندرال  عجب
 :يا گفتنگاهم مي کرد، مي گشتم که برد

 !خواستم برم بيرون، اما ديدم سردرد دارم. رفتم يه کم خوابيدم ــ

اين که برديا به دادم رسيده بود، خيلي خوشحال شدم و يه لبخند قدرداني بهش زدم. به لبخندم اعتنايي  از
ز حمايِت نکرد و جايي نشست. يلدا عصبي شده بود. معلوم بود باور نکرده که من راست گفته باشم. بيشتر ا

زد. آي حال مي کردم من! اين  يبرديا داشت آتيش مي گرفت. تا آخر شب مثل سگ شده بود و اصال حرف نم
 !قدر به برديا خدمت کردم و خودم رو جلوش لوس کردم که حس کردم اآلنِ که يلدا آتش بگيره و گدازه پرت کنه

 .موقع رفتن شد باالخره

 :با حرص رو به برديا گفت يلدا

 .فکر نکن خيلي تحفه اي که آويزونت مي شم ــ

 :خيلي سرد گفت برديا

 .فعال که داري خودت رو به من آويزون مي کني ــ

 .گُر گرفت. همه از صداي داد و بيدادش ترسيدن و توجه شون به اون دو تا جلب شد يلدا

اون قدر قربون صدقه ام ميرن کور خوندي آقاي عاشق پيشه! من صد تا مثل تو رو محل سگ هم نمي ذارم.  ــ
 !تا يه بار، فقط يه بار بهشون بگم عزيزم، اما من مثل سگشون مي کنم
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 :پدرام گفت دايي

 !يلدا مؤدب باش! اين چه طرز حرف زدنه؟ ــ

 :گفت برديا

نه دايي جان، اجازه بدين حرف هاش رو بزنه! بذارين نشون بده که اون قدر هم که نشون ميده، عاشق و  ــ
 !شيفته نيست و همه ي اين ها فيلمشه

 :داد زد يلدا

آره؛ حق با توئه! همه اش فيلم بود؛ همه اش دروغ بود تا برم ايتاليا؛ وگرنه نه تنها ازت خوشم نمياد، حالم  ــ
ايي که فکر مي کنن از دماغ فيل افتادن و هي راه به راه، از دخترها فاصله مي گيرن، به هم مي هم از پسره

 .مخت فرو کن که من نخواستمت. بريم بابا توخوره! تو اليق من نبودي و نيستي آقاي برديا خان! اين رو 

ر ماشينش شد و گازش رو با خشم، سوار ماشينِ دايي شد. داييِ بيچاره حرفي نزد و با شرمندگي سوا يلدا
 :گرفت و رفت. بهار با حرص گفت

دختره ي بي شعور! به درک که برديا رو نمي خواد. تحفه! انگار همه خواستگارهاش براش صف کشيدن.  ــ
 !داداشِ من دست رو هر دختري بذاره، جواب منفي نمي شنوه

 :گفت بنفشه

 !نست همه ي کارهاي يلدا بازيشه تا بره ايتاليابهتر که خودش تمومش کرد. دايي پدرام هم مي دو ــ

 :رو به برديا با لحن دلسوزانه اي گفت مامان

 !حتماً قسمت نبوده! هم براي برديا دختر، هم براي يلدا پسر زياده ــ

 :گفت بهار

 .من که ديگه دلم نمي خواد حتي يه بار ديگه هم اون دختره ي چشم سفيد رو ببينم ــ

 :گفت نوشين

 !بهار خودت رو عصبي نکن. فکر نکنم روش بشه ديگه پاش رو بذاره اين جا ــ

ساکت بود. تو فکر رفته بود و حرفي نمي زد، من هم که داشتم با دُمم گردو مي شکستم! باالخره شر يلدا  برديا
لدا، کلمه هم کم شده بود. آخيش! از طرفي هم دلم براي برديا مي سوخت. در مقابل توهين ها و حرف هاي ي

 !اي حرف نزده بود

 !آرامشش برام عجيب بود. اگه من جاي يلدا بودم... اوه، اوه! کلي بارم مي کرد همين

 :پري در حالي که اشک تو چشم هاش جمع شده بود، گفت خاله

 .ديگه حرفش رو نزنين! تموم شد ديگه ــ
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 :ي به شانه ي برديا زد و گفتپري از مامان عذرخواهي کرد و به اتاقش رفت. نريمان دست خاله

 !خدا خيلي دوستت داره که زود راحت شدي ــ

 !لبخند محوي زد. مامان و نوشين و نريمان سوار ماشين شدن. من هم که فضول، وايسادم ببينم چه خبره برديا

 :گفت بنفشه

 !برديا حرص نخوريا؛ يلدا لياقتت رو نداشت ــ

 :گفت برديا

تا وقتي خودش رو عاشق نشون مي داد، مي گفتين بهترين گزينه برات اونه، و اِله و بِله؛ حاال که حرف دلش  ــ
 رو زد، ميگين لياقتم رو نداشته؟ اگه اآلن زنم بود هم همين حرف ها رو مي زدين؟

 :حرفي نزد. بهار هم، ناراحت به اتاقش رفت. برديا نگاهم کرد و گفت بنفشه

 نا حرفي، نصيحتي، ابراز همدردي، چيزي ندارين؟شما احيا ــ

 خودت هم عاقلي، هم بالغ. من چي بگم؟ ــ

 !اگه به عمرت، يه بار عاقالنه حرف زده باشي، همين حرفته ــ

 ناراحتي؟ ــ

 از چي؟ ــ

 از اين که يلدا اون حرف ها رو زد؟ ــ

 آدم وقتي از يه اسارت رها مي شه؛ به نظرت ناراحت مي شه؟ ــ

 !رو گرفته بودم. خيلي خوشحال بودم. نريمان بوقي زد، يعني بيا ديگه، منتظريم جوابم

 :به ماشين اشاره کرد و گفت برديا

 نمي خواي تشريف ببري فضول خانوم؟ ــ

ه يه خداحافظيِ بلند باال ازش کردم و سوار ماشين نريمان اين که طعنه زده بود، اما اين قدر ذوق زده بودم، ک با
 .شدم

 .حرکت کرد. يه لحظه هم، چشم هاي طوسيش از نظرم محو نمي شد ماشين

 :گفت نوشين

 .کار يلدا خيلي زشت بود ــ

 :گفت نريمان
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 .بهتر بابا! خيالِ برديا رو هم راحت کرد. بيچاره از دستش خواب و خوراک نداشت ــ

 :گفت نوشين

 !وا! مگه يلدا رو دوست نداشت؟ پس چرا هميشه سکوت کرد؟ من فکر مي کردم دوستش داره ــ

 :گفت مامان

برديا پسر با شعوريه! هميشه دوست داشت خودش رو موافق نشون بده، تا يلدا سرخورده نشه. مي خواست  ــ
 !ه برديا رو نخواستهخود يلدا مخالفتش رو اعالم کنه، تا همه فکر کنن اون بوده ک

باز هم حسابي خودش رو تو دل همه جا کرده بود. هر چقدر بيشتر مي شناختمش، بيشتر عاشقش مي  برديا
 .شدم

 دهم فصل

 از اولش يه بار ديگه تعريف کن ببينم، چي شده؟ ــ

 !دو ساعته دارم زر مي زنماي بابا! هستي من خبر داغ داغ برات آوردم، حاال تو ميگي از اولش رو بگم؟  ــ

 آخه چي شد که يهو مامانت رضايت داد بياين خواستگاريم؟ ــ

مامان من از اولش هم راضي بود. فقط خورد به مراسم بابا و نشد پيش قدم بشه، حاال بده که فردا شب مي  ــ
 خوايم بيايم خواستگاري و تموم شه؟

 :با ذوق گفت هستي

 اتفاقا خيلي هم ذوق زده شدم؛ اما آخه انتظارش رو نداشتم. نريمان حرف رو پيش کشيد؟ ــ

 :بدجنسي خنديدم و گفت با

 "خواستگاريِ کي پسرم؟"مامانم گفت:  "ماماني مي ريم برام خواستگاري؟"نريمان گردنش رو کج کرد، گفت:  ــ
 "!دنياست؟ نه گيتيه! اي بابا؛ هستيه ديگه خيلي دوستش دارم، دختر نازيه. اسمش هم..."اون هم گفت: 

 :. هستي با حرص نيشگوني از بازوم گرفت و گفتخنديدم

 !بي شــــــــــــعور ــ

خودم هم عجيب بود که به اين سرعت قرار بود بريم خواستگاريِ هستي! اما معلوم بود که نريمان حسابي  براي
 .مامان گفته بود هستي رو مي خوادکالفه شده که دلش رو زده بود به دريا و به 

 .نظر خودم هم اين تغيير و اين شادي تو زندگيمون، الزم بود. کم کم داشتم افسردگي مي گرفتم به

هفته از اون شبي که يلدا نامزديش رو با برديا به هم زده بود گذشته بود! هيچ خبري ازش نداشتم. دلم  يه
 .داد ازش خبري بگيرم براش تنگ شده بود اما غرورم اجازه نمي
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خواستگاري رسيد. خونه ي ما غوغا شده بود. هر کسي دنبال رسيدن به خودش و سر و وضعش بود، از  شب
همه ساده تر مامان بود که زودتر از بقيه هم آماده شده بود. نگار خبر نداشت که قراره بريم خواستگاريِ هستي. 

 .تا بياد تهران گهو براي بله برون بهش ميمامان گفته بود اگه همه چي خوب پيش بره، يه

حسابي به خودش رسيده بود، خيلي خوشگل شده بود. از ده فرسخيش هم که رد مي شدي، بوي ادکلن  نريمان
گرم و شيرينش، دماغت رو نوازش مي کرد. با اين که از ادکلن هايي که بوشون شيرين باشه، بدم مي اومد؛ 

مراسم ها تيپش رو درست  ناشتم. رسمي لباس پوشيده بود. مگه اين که اياما اين، خوشبو بود و دوستش د
کنن! يه کت خاکستري پوشيده بود. کراوات نازک و بلندي هم به همون رنگ، روي پيراهن سفيدش بسته بود. 
شش تيغه کرده بود. صورتش از تميزي، نور باال مي زد! از اين که اين همه به خودش رسيده بود و دخترکُش 

 :ده بود، زورم گرفت و گفتمش

به به! آقا نريمان چه کرده! تو مي ميري براي ما هم اين طوري تيپ بزني؟ مي خواي حسابي هستي رو خلع  ــ
 .سالح کني؛ آره؟ با ادکلن هم که حسابي دوش گرفتي. اُه! بابا، خوش تيپي

 :به شوخي گوشم رو گرفت و گفت نريمان

ره ها! برو خدا رو شکر کن که يه االغي پيدا شده، مي خواد اون دوست ترشيده خواهر کوچيکِ فضول هم نوب ــ
 .ات رو بگيره

 :شيطنت گفتم با

اِ؟! آقا نريمان اين حرف ها به گوش هستي مي رسه ها! اون وقت مي خوام ببينم باز هم اين قدر زبون درازي  ــ
 !مي کني و بهش ميگي ترشيده؟

 .بگم "آي"فشاري به گوشم داد، که باعث شد يه  نريمان

 :گفت بعد

 !برو فسقلي، برو تا گوش هات رو نچيدم آنتن ــ

رو ول کرد، براش زبون درازي کردم و از دستش در رفتم. لباس هاي مرتبي پوشيدم و آرايش خيلي ماليمي  گوشم
 .کردم. دوست نداشتم امشب زشت باشم، اما از آرايش زياد هم خوشم نمي اومد

براي هستي تنگ شده بود. طفلک از صبح سي بار زنگ زده بود، که کمکش کنم چي بپوشه. خيلي استرس  دلم
داشت. مي ترسيد يه جوري به هم بخوره. من هم کلي باهاش حرف مي زدم که نگران نباشه و همه چيز حل 

نشدن، تو که  دهمي شه؛ حتي سر به سرش مي ذاشتم و بهش مي گفتم اين کارها مال کساييه که پسندي
 !قبولي

و بايد تحمل مي کرد؟! بس که بعد از دو ساعت نوشين خانوم حاضر شد. بيچاره حميد چه جوري اين ر باالخره
ناز و ادا داشت! همه خيلي مرتب و شيک، به خونه ي آقاي پرور رفتيم. خاله اين ها نبودن. قرار بود هر وقت 
قطعي شد، براي بله برون اون ها هم باهامون بيان. جاي خاليِ بابا به وضوح حس مي شد. چقدر دوست 

 !داشت عروسيِ نريمان و من رو ببينه
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 .بابام! جلوي بغضم رو گرفتم. نريمان دکمه ي آيفون رو فشار داد طفلک

جدي و ماليم ماني، که دعوتمون مي کرد بريم داخل، بهم انرژي داد. ماني بر خالف برديا، وقتي حرف مي  صداي
 .زد، بهم نيرو مي داد؛ اما برديا هر چي انرژي داشتم، رو ازم مي گرفت و خلع سالحم مي کرد

 !تيم. مراسم، فرماليته و رسمي بود؛ مثل همه ي مراسم هاي تشريفاتيِ خواستگاريداخل رف به

قدر بدم مي اومد از اين مراسم هايي که بايد مثل عصا قورت داده ها مي نشستم و بقيه رو نگاه مي کردم.  اين
وشم نمي اومد. چرا اصال از حرف هاي غير متعارف و بي مزه ي آلودگيِ تهران و گرونيِ ميوه و گوشت و مرغ، خ

هم نمياد يه کم باهاش حرف بزنم،  هستيراحت نمي رفتن سر اصل مطلب؟ اي بابا! کاش نمي اومدم. حداقل 
 !حوصله ام سر نره. اون هم مثل تشريفات مسخره، بايد تا موقع صدا کردنش، قايم مي شد. ايــــــش

گفتن حرفاي کليشه ايِ اين که خوشحاليم دوست داشتم بدونم باالخره چي پوشيده. تا جمع مشغول  خيلي
ايشاا... قراره با خونواده ي شما وصلت کنيم و از اين حرف ها بودن، من هم به تيپ و قيافه ي ماني زل زدم و 
همه اش رو زير ذره بين بردم. موهاش رو با ژل و تافت، باال زده بود؛ عينک خوش فرمش رو به چشم هاش 

ش، دل هر دختري رو مي برد. اگه برديا تو قلبم نبود، قطعا عاشق اين پسرِ زده بود؛ چشم هاي يشمي رنگ
خوشگل و ناز آقاي پرور مي شدم! اما مشکل اين جا بود که بردياي سرد و بي روح، حسابي قلبم رو برده بود! 

خيلي بهش مي اومد. رنگ کتش من رو ياد چشم هاي برديا  تريکت اسپورت طوسي رنگي، با پيراهن خاکس
 !انداخت. آخ که چقدر دلم هواش رو کرده بود

 !رضايت دادن و هستي خانوم تشريف آورد. ماه شده بود! ماه که چه عرض کنم؛ کمي بيشتر از ماه باالخره

 .شرف خيلي خوشگل، رنگ لباس و آرايش و روسريش رو با رنگ چشم هاش ست کرده بود بي

نمي شد که هستي اين قدر ناز باشه. هميشه به خوشگليش افتخار مي کردم و چون دوست صميميم اين  باورم
قدر خوشگل بود، کلي پُز مي دادم؛ مخصوصا به مهتاب؛ تا چشم هاش چهار تا بشه؛ اما امشب خداييش خودم 

 !هم شوکه شده بودم

عيد بود و معلوم بود خودش رو کشته تا اين سيني شربت پرتقال دستش بود. با متانت و وقاري که ازش ب يه
طوري مثل آدم راه بره، نزديکمون شد و سالم آهسته اي کرد. از هستي اين جور کارها خيلي بعيد بود، معلومه 

 ...سوژه اش مي کردم؛ اما حاال نحسابي داره آدم مي شه ها! هستي هميشه ضربدري راه مي رفت و چقدر م

 :شم هاش هشت تا شده بود! لبخندي زد و گفتاز خوشگليِ هستي چ مامان

 .سالم عروسِ خوشگلم ــ

 !! بدم مي اومد از اين حسرت به دل حرف زدن هاي ماماناَي

 .گونه هاش سرخ شد هستي

 !دخترکم بشم که خجالت کشيد! آخي قربونِ 

فيلمي بودن اين  همه شربت تعارف کرد. به نريمان که نزديک شد، دست هاش به وضوح مي لرزيد. عجب به
 !...ها! حاال هرکي ندونه، فکر مي کنه هستي از اون دخترهاي آفتاب مهتاب نديده است؛ نريمان هم که
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... اکبر! نريمان حتي به خودش زحمت نداد سرش رو باال بگيره و جمال زيباي هستي رو ببينه. من همه اش ا
يره و بگه نه، شما بفرماييد من تعارف مي کنم. مي ترسيدم به جاي ليوان شربت، کلِ سيني رو از هستي بگ

 !خسته مي شد آخه

که چقدر به تصوراتم خنديدم. هستي شربت ها رو تعارف کرد و کنار ماني نشست. به من نگاه کرد، هر چند  آخ
دوست داشتم اذيتش کنم و براش خط و نشون بکشم، اما ديدم به اندازه ي کافي استرس داره. دلم نيومد و 

 .بخند آرامش دهنده بهش زدم. اون هم همين کار رو کرديه ل

 :بدون مقدمه چيني و رفتن به حاشيه، گفت نيما

واا... آقاي پرور، خدمت رسيديم همون طور که مستحضريد، هستي خانوم رو براي نريمان خواستگاري کنيم.  ــ
 !البته اگه شما نريمان رو اليق اين افتخار بدونين

حرف مي زد اين نيما! بدم مي اومد از اين حرف هاي پِر شاخ و برگ. ياد زبان فارسيِ سال  ! چه لفظ قلماوه
سوم افتادم که نوشته بود از گفتن حرف هاي فخر فروشانه براي صميميت بيشتر خودداري کنيد. خنده ام گرفته 

 .بود

ته بودم و نگاهشون مي يه جور خاصي بودن، هيچ کس خود واقعيش نبود. من هم که ساکت يه جا نشس همه
 .کردم

 :پرور لبخندي زد و گفت آقاي

 .اختيار دارين آقا نيما. نريمان مثل مانيِ خودمه، هيچ فرقي برام ندارن. تا ايشاا... ببينيم خدا چي مي خواد ــ

 :گفت نوشين

 .اگه اجازه بدين، چند کلمه اي با هم حرف بزنن ــ

واقعا نتونستم جلوي خنده ام رو بگيرم. آروم و مخفيانه خنديدم. اين ها نيازي به حرف زدن نداشتن. چرا  ديگه
فکر مي کردن اين ها، مثل عروس و داماد حرف نزدن و فقط قصه ي خاله بازي هاشون رو براي هم تعريف 

 !کردن؟

ود. چهره ي عصبي و سگش رو که ديدم، خنده ام از ديد نگاه هاي سرزنش بار نوشين، مخفي نمونده ب البته
 !رنگم پريد. خنده ام رو قورت دادم و خودم رو زدم به اون راه

بلند شد. نريمان هم که از خدا خواسته، مثل فنري که در رفته باشه، از جا پريد. هستي مثل طاووس،  هستي
 .و رفتن خرامان خرامان به سمت اتاقش رفت. نريمان مثل لک لک، پشت سرش راه افتاد

 .پرور تازه نطقش باز شده بود آقاي

بعد از مرگ همسرم، من تموم حواسم به هستي بود. ماني هم خيلي کمکم کرد. هر چند اختالف سنيِ چنداني  ــ
با هستي نداره، اما نذاشتيم هم اون، هم هما، هيچ کدومشون احساس کمبود کنن. اميدوارم اين وصلت جور 

 .رو ببينمبشه و خوشبختيِ دخترم 
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 :که تا اون لحظه حرفي نزده بود، گفت مامان

بله، متوجهم آقاي پرور، خوب مي دونم چقدر براي بچه هاتون زحمت کشيدين. اميدوارم نريمان لياقت دختر  ــ
 !مثل دسته گلتون رو داشته باشه

 :کنارم نشسته بود. بهش گفتم ژينوس

 هما کو؟ ــ

 !شهرستان، خونه ي مامان بزرگش مگه نشنيدي؟ ماني گفت رفته ــ

 .قدر غرق مسخره کردنِ اين مراسم و حرکات بقيه بودم، که اين حرف ماني رو نشنيده بودم اين

 راستي نيلو؟ ــ

 :هاي ژينوس از ذوق برق مي زد. گفتم چشم

 هـــــوم؟ ــ

 .هستي خيلي نازه. خوش به حالِ نريمان ــ

 !زدم. پس دل همه رو برده بود لبخندي

با نگاه ماني يکي شده بود. تو چشم هاش يه خوشحالي و حس خوبي رو حس مي کردم. براش احترام  نگاهم
 .زيادي قائل بودم. خداييش پسر خيلي آقايي بود

* * * 

 :دور خودش چرخ مي خورد و هي دم به دقيقه مي گفت نريمان

 .حاضر نشدين؟ مامان دير مي شه ها ــ

 .دونم، مامان اين رو هفت ماهه دنيا آورده بود؟! ديوونمون کرده بود نمي

 :زدم داد

اي بابا! تو خيلي عجله داري، خب تنهايي برو. بعد آقاي پرور هم ميگه عجب دوماد با عرضه اي دارم، که بدون  ــ
 !خونواده اش اومده بله برون

ص ناخنش رو جويد و هيچي نگفت. اين جور موقع ها ساکت مي شد، اما بعدش حسابي تالفي با حر  نريمان
 !مي کرد. من هم که شــــديد دختر سوء استفاده گري بودم

بعد از پنج جلسه خواستگاري که بيچاره نريمان رو ورشکسته کرده بودن، از بس گل و شيريني خريده  باالخره
بود و حاال هم امشب، قرار بود بله برون باشه! من نمي دونم اين هستي که از  بود؛ هستي خانوم بله رو داده

بهش نامردي کرده، درآورده بود؛ چرا  يماناولش جوابش مثبت بود و اون بالها رو سر اين که فکر کرده بود نر
 .دست دست کرده بود و اين قدر دير جواب بله اش رو داده بود؟! گاهي تو کارهاي هستي مي موندم
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خونواده ي خاله هم با ما مي اومدن خونه ي آقاي پرور. از دوباره ديدنِ برديا، يه شور و شوق خاصي  امشب
داشتم و حسابي به خودم رسيده بودم. البته آرايشم همون جور ماليم بود، اما لباس خوشگل آبي رنگي پوشيده 

 .بودم

 .با ديدنِ نريمان، براش اسفند دود کرد و کلي قربون صدقه اش رفت مامان

 :گرفت و گفتم حرصم

 !مامان اين قدر هندونه زير بغلش نذارين، حاال فکر مي کنه چه تحفه اي شده! ايـــــش ــ

تو چشم هاي مامان حلقه بست. لب هاش رو محکم به هم فشار مي داد، تا بغضش نشکنه! همه مي  اشک
 .ستيم که ياد بابا افتاده، و جاي خاليش رو حس کرده. يه لحظه فضاي خونه رو يه غم عجيبي فرا گرفتدون

 .آيفون، همه رو از اون خلسه اي که در اون فرو رفته بوديم، بيرون آورد. خاله اين ها بودن صداي

 .به خونه ي آقاي پرور رفتيم همه

ود. يه تي شرت بنفش جيغ پوشيده بود و زياد هم خوشحال خوشگل شده بود. رسمي لباس نپوشيده ب برديا
به نظر نمي رسيد. دورترين مبل رو انتخاب کرده بود و روش نشسته بود. حواسش به اطراف نبود، به ظرف 

 !شيرينيِ روي ميز زل زده بود، اما معلوم بود غرقِ فکره

م! ماني پسر مرموزي نبود. راحت مي شد نزديکم نشسته بود و باهام حرف مي زد. من هم لبخند مي زد ماني
 !فهميد تو دلش چي مي گذره و چقدر مهربونه

 .حلقه هايي که آماده شده بود، تو انگشت دست چپ هستي و نريمان رد و بدل شد باالخره

رو تو چهره ي دوست داشتنيِ هستي به وضوح مي ديدم. بهار خيلي شيطوني مي کرد. مرتب به همه  خوشحالي
 !مي داد دست بزنن و خودش هم سوت مي زددستور 

 .شيريني رو برداشتم و به برديا نزديک شدم ظرف

 .بفرماييد آقا؛ دهنتون رو شيرين کنين ــ

 :اخم کرد و گفت برديا

 !دهن ما اين جوري شيرين نمي شه ــ

 .خير، شده بود مثل سگ؛ پاچه مي گرفت نه

نشستم و ظرف شيريني رو روي ميز گذاشتم. هيچ کس حواسش به ما نبود، سرگرمِ تعريف هاي بامزه  کنارش
 .و شوخي هاي بهار بودن و بلند مي خنديدن

 !بهتره فکر هستي رو از سرت بيرون کني، اون ديگه شوهر داره ــ

 :با چشم هايي گرد شده از تعجب بهم نگاه کرد و گفت برديا
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و خدا قبل از اين که حرفي رو به زبونت بياري، قبلش يه كم؛ فقط يه کم بهش فکر کن! تا حاال نيلوفر تو ر ــ
 شنيدي بگم هستي رو دوست دارم؟

 !دوست داشتن که گفتني نيست ــ

 !اِ؟! تو اين چيزها رو مي فهمي؟ ــ

 !بودي؟ پس چي که مي فهمم! بگو کي رو دوست داري، که تو دفترت هم سر پوشيده ازش گفته ــ

هاي برديا بيشتر در هم رفت. مطمئن بودم اگه جمع غريبه نداشت، سرم داد مي زد، اما خدا رو شکر  اخم
 .خانواده ي پرور بودن و اون هم نمي تونست زياد صداش رو ببره باال

 !به تو اصال مربوط نيست ــ

 !به جهنم ــ

 .شد اندازه ي دو تا بشقابجام بلند شدم و کنار ماني نشستم. چشم هاي طوسيش،  از

خنک شده بود. حاال که نقطه ضعف دستم داده بود، من هم بايد حالش رو مي گرفتم. سر چيزهاي بي مزه  دلم
و لوس با ماني حرف مي زدم و گاهي الکي مي خنديدم و هر بار هم نگاهم به چشم هاي قرمز و پر از خشم برديا 

 .برخورد مي کرد

 .ته بودن کيش و تهران نبودن. به احتمال زياد يلدا رو برده بود تا يه کم حالش بهتر بشهپدرام و يلدا رف دايي

 :رفتن شد. رو به هستي با خنده گفتم موقع

 !از فردا برات خواهر شـــــوهر بازي در ميارم تا کَفِت ببُره ــ

 :ريز خنديد و گفت هستي

 !من هم يه عروسي بشم که صد بار بگي چه غلطي کردم براي نريمان گرفتمش ــ

 :خنديد. مامان، هستي رو بغل کرد و پيشونيش رو بوسيد و گفت جمع

 !به خانواده ي ما خوش اومدي عروسم ــ

 :که فوران احساساتش داشت چشم همه رو کور مي کرد، گفت هستي

 .مرسي مامان! دوستتون دارم ــ

 :هم که داشتم آتش مي گرفتم، گفتم من

 !اوي هـــستــي، مامانم رو ازم نگيري ــ

 :خنديد. از بغل مامان بيرون اومد و گفت هستي

 !نترس حسود خانوم ــ
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 :گفت بنفشه

 !کسي جاي توي آتيش پاره رو براي خاله نمي گيره ــ

 !پرور لبخند به لب داشت. معلوم بود از خوشحاليِ هستي و حرف هاي مامان، خيلي خوشحاله آقاي

 :هم با خوشحالي نگاهمون مي کرد. ماني دستش رو براي برديا دراز کرد و گفت ماني

 .خوش اومدين! شب خوبي بود ــ

 :پوزخندي زد. به دست ماني نگاه کرد و عادي گفت برديا

 .خداحافظ ــ

رفت. طفلک ماني! دستش تو هوا مونده بود، از کار برديا خيلي بدم اومد. ماني هم دستش رو انداخت  برديا
 .پايين و حرفي نزد، اما معلوم بود خيلي ناراحت شده

 .کرديم و از خونه ي آقاي پرور خارج شديم. به برديا نزديک شدم خداحافظي

 چه مرگته تو؟ ــ

 .درست حرف بزن ــ

 !درست حرف مي زنم، مي خوام بدونم دردت چيه؟ همينمن  ــ

آهان، فهميدم از کجا مي سوزي! نگرانِ آقا ماني هستي. نترس، اون قدري عاشق شده که با اين سردي هاي  ــ
 .من، ازت دست نکشه

 :گرفت. داد زدم لجم

 !ببين برديا، اصال دوست ندارم تو مراسم عقد نريمان باشي. ازت متنفرم ــ

قدم هايي سريع ازش دور شدم و سوار ماشينِ نريمان شدم. برديا ماتش برده بود. شايد اصال فکر نمي کرد  با
که من روزي به خاطر ماني، باهاش اين طوري حرف بزنم. اون حق نداشت اون قدر بد باهام حرف بزنه، حقش 

 .بود

و زيادي حساس شده بودم، اما  هم حس مي کردم هستي رو دوست داره! شايد هم اشتباه مي کردم هنوز
 .هرکاري مي کردم، علِت اين همه نفرت برديا نسبت به ماني رو نمي فهميدم. از دست خودم خيلي کالفه بودم

نريمان عين صداي وزوز مگس تو گوشم بود. با لج بالشم رو روي گوشم گرفتم تا بتونم راحت بخوابم، اما  صداي
مگه ول مي کرد؟ اين قدر بلند بلند حرف زد و سر به سرم گذاشت که با حرص روي تختم نشستم، چپ چپ 

 .نگاهش کردم

ت، به من چه آخه؟ اين روز تعطيلي هم نمي ها؛ چيه؟ تو، چند روز ديگه عروسيته و ساز و دهل گرفتي دست ــ
 ذاري من يه کم بيشتر بخوابم؟
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 .خب حاال! حاال هر کي ندونه، دلش برات کباب مي شه از بس مظلومي! پاشو که احضار شدي ــ

 کي احضارم کرده؟ ــ

 .حضرت واال ــ

 درست حرف بزن ببينم چه مرگته؟ ــ

. از اون جايي هم که هستي دستور داده تو هم بياي، من هم بيدارت امروز قراره با هستي بريم خريد عقد ــ
 .کردم

هستي خيلي غلط کرده با تو! بابا چي مي خواين از جونم؟! خواهر دومادم، کلفت و نوکرِ هستي که نشدم!  ــ
 .اون از اون آزمايشگاه کوفتي که دو ساعت عالفم کردين، اين هم از اآلن. من نميام

لوس کن. اگه هستي نخواسته بود باهامون بياي، عمرا مي ذاشتم بياي. غرغرو! ميرم ماشين  کم خودت رو ــ
 .رو روشن کنم. بشمار سه، اومديا

 !بدون اين که بذاره من مخالفت ديگه اي بکنم، رفت. لعنت به هر چي عقد و عروسيه! اَه نريمان

شتي آب به صورتم زدم. وقتي کسي اين جوري اخالق سگم، تخت خوابم رو مرتب کردم و رفتم دستشويي، م با
 .از خواب بيدارم مي کرد، مثل سگ مي شدم

ساعت ديواري نگاه کردم. واي بميـــــري نريمان، ساعت هنوز هشت هم نشده بود. مطمئن شدم که مامان  به
نداشتم به خودم نريمان رو شش ماهه به دنيا آورده. با غرغر صبحونه ي کوتاه و مختصري خوردم. اصال حوصله 

 .برسم، يه مانتو و روسري ساده پوشيدم و از خونه زدم بيرون

پشت ماشينش نشسته بود و داشت با شاخه گلي که دستش بود، بازي مي کرد. سوار ماشين شدم و  نريمان
 :در رو محکم بستم. نريمان گفت

 !اوه؛ اوه! نيلوفر سگ شده؛ کسي نزديکش نشه که پاچه مي گيره ــ

 .مـــــــــرض. تو با من چي کار داري؟ راهت رو بــــــــرو ــ

 :شاخه گل رو روي داشبرد گذاشت و گفت نريمان

 !واي به حال شوهر بدبختت، چطوري مي خواد تو رو يه روز صبحِ زود بيدار کنه؟ طفلي ــ

نداشتم جوابش رو بدم. با هستي سر يه خيابون قرار داشت. هستي طبق معمول، ترگل و ورگل آماده  حوصله
بود و با ديدن ماشين نريمان و اون لبخند لوس و کش دار نريمان، بهمون نزديک شد. سالم بلند بااليي کرد و 

 :روي صندليِ جلو نشست. نريمان گونه اش رو با دستش آروم کشيد و گفت

 .الم خانوميِ خودم. صبحت به خير عزيزمس ــ

 !! اصال به نريمان اين حرف ها نمي اومد. چندشايــــش

 .هم شاخه گل رو با کلي ادا و اطوار که کال ازش بعيد بود، داد به هستي بعدش
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 :برگشت عقب. نگاهم کرد و گفت هستي

 نريمان اين خواهرت چشه؟ اوي نيلو؛ سگي؟ ــ

حالي هم از رفيقِ خاک تو سريش بگيره! اگه نبودم، مطمئن بودم اآلن رفته بودن رو لب  عجب وقت کرد يه چه
 :هاي هم! خجالت هم خوب چيزيه! چپ چپ به هستي نگاه کردم. نريمان گفت

 !کال با نيلو حرف نزن. حسابي سگه. از من گفتن بود عزيزم ــ

.، هستي دختري سخت پسند و سخت گير بود، من هم به چند تا پاساژ سر زديم. ماشاا... هزار ماشاا.. خالصه
که نظر مي دادم، هستي اصال گوش نمي داد و هر چي عشقش مي کشيد رو انتخاب مي کرد. من هم بهم 
برخورد و ديگه نظري تو خريدهاش ندادم. البته اون به نظر نريمان هم اهميت نمي داد، هر چي خودش دوست 

فت بچه ها کدوم رنگش قشنگ تره، سبزه يا قرمزه؟ مثال نريمان مي گفت داشت مي خريد. هر چند اولش مي گ
 !عزيزم قرمزه خيلي بهت مياد، ناز مي شي توش

 :هم يه کم قيافه اش رو عوض مي کرد و بعد رک مي گفت هستي

 .نه سبزه خوبه! اون رو دوست دارم ــ

يمان حکم عابر بانکِ خانوم رو داشت و تا مي من و نريمان، مثل مترسک دنبالش راه مي رفتيم. البته نر خالصه
 !گفت نريمان من از اين خوشم اومده، تراول تراول به پاش مي ريخت. خدا بده شانس

رو تو يه رستوران خورديم. خورديم که چه عرض کنم، کوفت کرديم. من که نفهميدم چي خوردم، از بس که  نهار
 !هستي در مورد خنچه ي عقد و حلقه و اين جور چيزها حرف زد، سرم داشت مي پوکيد

فحش هشت شب بود و ما هنوز تو پاساژها در حالِ گشتن بوديم. از کت و کول افتاده بودم. هر چي  ساعت
ناز و تازه ياد گرفته بودم، همه اش رو نثار روح نريمان و هستي کردم. سرم بد جور درد مي کرد. باالخره ساعت 

. من ديگه به روح خودم مي خنديدم اگه يمنه بود که خانوم اجازه داد بقيه ي خريدهاشون رو به فردا موکول کن
 !بيام

 .هستي رو رسوند در خونه شون و با کلي ناز و ادا، از هم خدافظي کردن. من موندم و نريمان نريمان

 !واي درد بگيري نريمان. پاهام تاول زد، بس که دنبالِ شما دو تا راه افتادم. پدرم رو در آوردين ــ

 :که لحنش با خنده قاطي شده بود، گفت نريمان

 !چقدر تو غر مي زني نيلوفر ــ

 !يه نهار بهمون دادي و مثل خر، ازمون بيگاري کشيدي. جز جيگر بزني پسر ــ

 .کوله بازي در مي آوردم و نريمان ريز مي خنديد داشتم

 .از خدات هم باشه آورديمت و بهت اجازه داديم نظر بدي ــ
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مترسک، فقط  برو بابا، دلت خوشه! حاال خوبه ديدي خانومت فقط به نظر خودش گوش مي کردا، ما مثل ــ
دنبالش راه مي رفتيم. هر چي دوست داشت، مي خريد و هر چي هم دلش نمي خواست، مي ذاشت کنار! نظر 

 .نمي دادم سنگين تر بودم

 .اوي، اوي! به خانوم من توهين نمي کــــنيا. بيچاره، حاال خوبه دوست صميميِ خودته ها ــ

 .غلط کرده. هستي هيچيِ من نيست ــ

 .سيديم. نوشين بهمون نزديک شدخونه ر  به

 تا اآلن بازار بودين؟ ــ

 :رو روي مبل انداختم و گفتم خودم

واي نوشين! خدا پدر حميد رو بيامرزه که تو رو برده بود پارک و نتونستي با اين دو تا بري خريد. پدرم رو در  ــ
 .آوردن

 :گفت مامان

 !واي! با چه کسي هم رفتي خريد نريمان؟! اين نازنازي؟ ــ

 :گفتم

 .من ناز نازي ام ديگه؟! بابا به خدا کُشتن من رو! باور کنين همه اش چهار قلم هم خريد نکردن ــ

 :گفت نريمان

 !مامان اين ته تغاريِ لوست رو يه کم بيشتر تربيت مي کردي، خيلي لوس تشريف داره ــ

 :گفت نوشين

 .نيلوفر، بنفشه زنگ زد کارت داشت. يه زنگ بهش بزن ــ

 :گفتم

 !اآلن که شديد خسته ام. بذار برم يه دوش بگيرم، بهش زنگ مي زنم ـ

 .دوش آب سرد، حسابي خستگيم رو برطرف کرد يه

 .ي خونه ي خاله رو گرفتم شماره

 الو؟ ــ

 !سرد و خشک برديا بود. دلم براش يه ذره شده بود. بعد از اون دعواي حسابي... اوف صداي

 !الو، سالم برديا. نيلوفرم ــ

 .نيومد. بعد از چند ثانيه، صداي بنفشه تو گوشم پيچيد. بي شعور حتي جواب سالمم رو هم نداده بود صدايي
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 الو، سالم نيلوفري. خوبي عزيزم؟ ــ

 .صميميِ بنفشه هم نتوست ناراحتيم رو برطرف کنه صداي گرم و حتي

 مرسي، خوبم. تو خوبي؟ خاله چطوره؟ ــ

 همه خوبن. من هم خوبم! زنگ زدم خونه تون. نوشين گفت با نريمان رفتي خريد. آره؟ ــ

 .آره. رفته بودم خريدهاشون رو کنن ــ

 تموم شد؟ ــ

ديدم، درست تا شب عقدش، بايد بره از اين پاساژ به اون  نه بابا؛ دلت خوشه ها! اون هستي اي که من ــ
 .پاساژ

 .مبارکشون باشه! مي خواستم ازت بخوام اگه کاري نداري، فردا بياي اين جا ــ

 اون جا چرا؟ ــ

 .من هم يه کم خريد دارم، مي خوام براي مراسمِ عقد نريمان انجامشون بدم. البته اگه دوست داري، بيا ــ

ن قدر با لحن مظلومي، اين خواهش رو کرد، که نتونستم هيچ مخالفتي بکنم. خوبيش اين بود که او بنفشه
 .بنفشه راحت انتخاب مي کرد و مثل هستي، پدر آدم رو در نمي آورد

 .نه عزيزم. اين حرف ها چيه؟ باشه، ميام ــ

 .واي! مرسي نيلو. صبح بيا، مي خوام يه نهار خوشمزه بدم بهت بخوري، بعد هم عصر مي ريم خريد ــ

 .نه ديگه، مزاحم نمي شم. همون عصر ميام ــ

 !غلط کردي. مزاحم چيه؟ صبح ميايا ــ

 .باشه ــ

 .مرسي. به خاله هم سالم برسون. خداحافظ ــ

 :شتم با کنترل تلويزيون ور مي رفتم که مامان گقترو قطع کردم. به پذيرايي رفتم. دا گوشي

 چي کارت داشت؟ ــ

 :گفتم

 کي؟ ــ

 :گفت نريمان

 .عمه ي من! خب بنفشه رو ميگه ديگه ــ
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 :رو از صفحه ي تلويزيون به صورت نريمان دوختم و براش شکلک در آوردم. رو به مامان گفتم نگاهم

 .مي خواست برم خونه شون تا با هم بريم خريد ــ

 :گفت نوشين

 گفتي ميري؟ ــ

 :گفتم

 .آره ــ

 :گفت نريمان

 اي غريبه نواز! جونت در اومد، امروز با من و هستي اومدي بازار. اون وقت تا بنفشه زنگ زد، قبول کردي؟ ــ

 :گفتم

اوال امروز با شما دو تا اومدم، از سرتون هم زياد بود. دوما، بنفشه مثل هستي نيست. تا حاال صد بار باهاش  ــ
 !رفتم خريد، زود مثل آدم انتخاب مي کنه

 .بس که لوس تشريف داري ــ

* * * 

ه نيست. يادم افتاد با هام رو ماليدم. ساعت ده بود. از سوت و کوري خونه معلوم بود که نريمان خون چشم
 !هستي رفته خريد. حتي اسم خريد با هستي هم تنم رو مي لرزوند

خونه نبود. نوشين هم قرار بود بره خونه ي حميد! يه يادداشت کوچيک براي مامان نوشتم و وسايلم رو  کسي
 !جمع کردم و رفتم خونه ي خاله پري

پري صورتم رو بوسيد و بنفشه هم کلي از ديدنم ذوق کرد. بوي قيمه تموم خونه رو برداشته بود. الحق که  خاله
 .بنفشه کدبانو شده بود

 :گفتم

 بهار نيست؟ ــ

 :گفت خاله

 .خوابه! ديشب تا دير وقت با پارسا بيرون بود ــ

 !ار! از من بيشتر مي خوابيدساعت نگاه کردم. ساعت داشت مي شد يازده. بابا ايول به به به

 :گفت بنفشه

 !بهار، جغدِ شبه ــ
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زدم. خيلي دوست داشتم برديا رو ببينم. دلم براش ضعف مي رفت. خودم رو حتي براي ديدن سردي  لبخندي
 .هاش هم مشتاق مي ديدم

 :بهار از خواب ناز بيدار شد و اومد. صورتم رو بوسيد و گفت باالخره

 !ورا؟ چه عجب؛ ازاين ــ

اش خيلي بامزه شده بود. لباس خواب خرسي پوشيده بود و موهاش هم که فوق العاده لَخت بود، در هم  قيافه
 :رفته بود. رنگ صورتش کامل پريده بود. با اين حال، لبخندي زدم و گفتم

 .من که تازه اين جا بودم ــ

 :گفت بهار

 چه خبر از هستي؟ ــ

 !هيچي. سرگرمِ خريدهاشه ديگه ــ

 .درکش مي کنم. من و پارسا هم اگه بدوني چقدر تو پاساژها چرخ خورديم، تا تموم شد ــ

من بيشتر از هستي خسته شدم. اون که کبکش خروس مي خوند، داره ازدواج مي کنه و با ذوق خريد مي  ــ
 .هاشون برم، مو به بدنم سيخ شد بهارکنه؛ اما من از پا افتادم. وقتي نريمان گفت امروز هم با

 :پري خنديد و گفت خاله

 !جوونن ديگه! نوبت خودت هم مي شه خاله جون ــ

 :خنديد و گفت بنفشه

 !اوه، اوه! ميايم مي بينم نيلوفر و شوهرش سر خريد دعواشون شده و راهيِ دادگاه شدن ــ

 .خنديدم

 :بي مقدمه پرسيد بهار

 نداري نيلو؟تو قصد ازدواج  ـــ

 چطور؟ ــ

 .اگه قصدش رو داري، بگو. يه مورد مناسب برات در نظر دارم ــ

 چشمکي بهم زد. نکنه منظورش برديا است؟! آخ خداا يعني به اين زودي داره دعاهام مستجاب مي شه؟ بهار

 :گفت بنفشه

 !به بهار گوش نده، حرف، زياد مي زنه ــ

 :با دلخوري گفت بهار
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 !من حرف زياد مي زنم بي شعور؟ تو مراسم عقدم، خونواده ي پارسا عاشقت شدن نيلو ــ

 !! گفتم ما از اين شانس ها نداريماآهــــــان

 :با ذوق و شوق ادامه داد بهار

 .اين قدر مامانِ پارسا ازت تعريف کردن که خود من هم بهت حسوديم شد ــ

 :گفت خاله

 .فکر نکنم پروانه راضي باشه ــ

 :گفت بهار

 باالخره نيلو بايد ازدواج کنه يا نه؟ ــ

 :با اخم گفت بنفشه

 مي شه اين بحث رو تموم کني؟ ــ

 :گفت بهار

 تو چرا ناراحت مي شي؟ نگران ايني که من و نيلو بشيم جاري، و سر تو بي کاله بمونه؟ ــ

تنم رو لرزوند. برادر پارسا رو زياد ديده بودم، پسر قد بلند و الغري بود. اصال ازش خوشم نمي  "جاري " اسم
 .اومد. بيشتر شبيه نردبون دزدها بود تا آدم! خيلي جلف لباس مي پوشيد

 :گفت بهار

ن رو هم بخواي، بايد باالخره نيلو جون اگه قصدش رو داشتي، بهم بگو. خونواده ي پارسا راضين! اگه نظر م ــ
 !بگم پوريا پسر خيلي خوبيه. خيلي خوش پوش و امروزيه، اصال هم تفکرات عصر قجر رو نداره

 :با غرولند گفت بنفشه

 !آره، از لباس هايي که مي پوشه، کامال معلومه که چقدر برازنده است. اون مرد زندگي نيست ــ

 :جبهه گرفت و گفت بهار

 ا الکي ايراد مي گيري؟چرا؟ مگه چشه؟ چر  ــ

 !بابا! از يکي ديگه خواستگاري شده بود، اين دو تا داشتن مي زدن تو سر و کله ي هم اي

 :که حسابي کالفه شده بود، گفت خاله

 !بسه ديگه! حاال که حرفي پيش نيومده ــ

 :گفتم
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 .مرسي بهار جون، اما من اآلن اصال قصد ازدواج ندارم ــ

 .داشتم که بگم يکي ديگه رو دوست دارم جرئتش رو کاش

 :شونه هاش رو با بي تفاوتي باال زد و گفت بهار

 !هر جور راحتي عزيزم ــ

 :به سمت آشپزخونه رفت. بنفشه گفت بهار

 مامان، برديا نهار مياد؟ ــ

 هام تيز شد. به اسم برديا حساس بودم ديگه، چي کار کنم؟ شاخک

 :گفت خاله

 !يه کم کارش طول مي کشه. تازه گفت شب هم دير وقت مياد ــ

 !دقيقه حس کردم مثل وقتي که يه الستيک پنچر مي شه، شدم! فــــــــــس يه

 .اتاق بنفشه رفتم تا لباس هام رو عوض کنم. بنفشه هم باهام اومد به

 برديا خبر داشت من ميام اين جا؟ ــ

 .آره. ديشب که زنگ زدي فهميد ــ

حدسم درست بود. فهميده من دارم ميام اين جا، از قصد اين بهونه ها رو آورده تا من رو نبينه. پسره ي  پس
 !بي شـــــعور

 :ي تخِت بنفشه نشستم. بنفشه گفت لبه

 چيزي شده نيلو؟ ــ

 چون خبر داشته من اين جام، نهار نمياد. نه؟ ــ

 :دستش رو روي شونه ام گذاشت و گفت بنفشه

نه عزيزم. کارهاي شرکتش، يه کم به هم ريخته! اصال به تو مربوط نمي شه. مطمئن باش اون قدر هم بي  ــ
 !شـــعور نيست

 .که قانع نشده بودم. احساسم بهم دروغ نمي گفت من

 .زنگ خورد. شماره ي هستي بود موبايلم

 !هستيه ــ

 .ايينمن ميرم يه سر به غذا بزنم، تلفنت تموم شد، بيا پ ــ
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 .رفت بنفشه

 الو؟ بله؟ ــ

بله و بال. مگه دستم بهت نرسه نامرد! کجاي دنيا ديدي يکي دوست صميمي و زن داداشش رو ول کنه و بره  ــ
 مهموني؟ به تو هم ميگن رفيق؟

 .مــــــــرض. ديروز حسابي ازم بيگاري کشيدي. همون ديروز که سرت داد نزدم، برو خدا رو شکر کن ــ

 .چقدر لوس شدي تو! حسابت رو مي رسم خـــــواهر شــــوهر! اما يادت باشه، براي آرايشگاه بايد بياي ــ

 وقت گرفتي؟ کي؟ ــ

 !دوشنبه ديگه ــ

 .حاال ببينم چي مي شه ــ

زهرمار. غلط کردي. بايد بياي. بهونه هم قبول نمي کنم. اگه نياي، من هم عقد رو به هم مي زنم. نريمان  ــ
 !افسردگي مي گيره، ميره تو جوب مي خوابه، معتاد مي شه و مي افته گردن تو ها

 !اوي هستي! از خودت مايه بذار. داداشِ من از سرت هم زياده ــ

 .اع نکن. خودش زبون داره! يادت نره چي بهت گفتماخبه، خبه! از نريمان دف ــ

 باشه دخترکم، کار نداري؟ ــ

 .نه، خداحافظ ــ

 !رو قطع کردم. از اين وصلت خيلي خوشحال بودم. هستي دختر خوبي بود و مطمئن بودم عاشقِ نريمانه گوشي

اد، نگاه مي کردم. البته اون قدر براي برديا يه ذره شده بود. داشتم فيلمي رو که تلويزيون داشت مي د دلم
 .حواسم پرت بود که اصال نمي فهميدم چي به چيه. حواسم پيشِ برديا بود

خاله خداحافظي کرديم. بنفشه تيپ ساده و دخترونه اي زده بود. من هم که خيلي ساده اومده بودم. داشتم  از
 .شنيدمبند کفش هاي ال استارم رو مي بستم که صداي جيغ بنفش بنفشه رو 

 واي! برديــــا اومدي؟ ــ

 !لحظه حس کردم قلبم اومده تو کفش هام! دختره ي بي شــعور، نميگه من سکته مي کنم؟ يه

 ..برديا نگاهمون مي کرد. آخ قربون اون چشم هاي طوسيش برم که من رو هالک خودش کرده بود ايستادم

 :گفت سرد

 عليک سالم. کجا مي رفتين؟ ــ

 :گفت بنفشه
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 !سالم داداشيِ خودم. گفته بودم با نيلوفر قراره بريم بيرون، يه کم خريد کنم ــ

 :گفتم

 تو که پيغام داده بودي شب مياي؟ ــ

 :لبخند تلخي تحويلم داد و گفت برديا

 .ناراحتي، برگردم؟ کارم زود تموم شد، اومدم ــ

 :گفت بنفشه

 برديا ما رو مي بري؟ ــ

 :يکي از ابروهاش رو باال برد و گفت برديا

 کجا؟ ــ

 :گفتم

 !خريد ديگه ــ

 !هم از ذوق و شوق خودم، شوکه شدم. خريد کردن با برديا هم عالمي داشت ديگه خودم

 :نگاهم کرد و گفت برديا

 به نظرت اون قدر خوشحال و سرحالم که با شما دو تا پاشم بيام خريد؟ ــ

 :گفتم

 !تو هيچ موقع شاد و سرحال نيستي ــ

 :چپ چپ نگاهم کرد. بنفشه که لب و لوچه اش آويزون شده بود، با ناراحتي گفت برديا

 !باشه، خودمون مي ريم ــ

 .حالمون گرفته شده بود. داشتيم مثل شکست خورده ها مي رفتيم که صداي برديا اومد حسابي

 !سوار شيد. مي برمتون ــ

 !جيغي تو هوا کشيديم و پرت شديم هوا! از ما بعيد بوداو بنفشه،  من

 .ماشين برديا شديم. بنفشه جلو نشست، و من هم عقب جا خوش کردم سوار

که کامال معلوم بود خيلي خسته و پريشونه، پشت رل نشست. هميشه وقتي خسته بود، جذاب تر مي  برديا
 .شد. قيافه اش خيلي خوشگل و ناز شده بود

 جا بريم؟خب ک ــ
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 :گفتم

 .بريم ونوس ــ

 :حرفم رو تأييد کرد. برديا گفت بنفشه

 .نه بابا! اون جا هم جاست آخه؟ تا اون جا برم، واسه پاساژي به در پيتيِ اون؟ عمرا! اين همه پاساژ نزديک ــ

 :گفتم

 !نگرانِ راهشي؟ ــ

 :اخم کرد و حرفي نزد. راهش رو پيش گرفت. به وسط هاي راه رسيديم. گفتم برديا

 !مطمئني داري درست ميري؟ راهش از اين ور نيستا ــ

 :گفت برديا

 .ونوس نمي ريم ــ

 :گفتم

 پس چرا نظر پرسيدي؟ ــ

 :هام تو هم رفت. برديا از آينه بهم زل زد و گفت اخم

 !اخم نکن حاال. يه جا مي برمتون که کف کنين ــ

 :دلخوري گفتم با

 .من که اين دور و برا پاساژ خوب نمي شناسم ــ

 :با ذوق قبول کرد. با حرص داشتم ناخنم رو مي جويدم که برديا گفت بنفشه

 چيزي ازش مونده؟ ــ

 :گيجي گفتم با

 از چي؟ ــ

 :لحن خاصي گفت با

 !ناخنت ــ

 .همه ي حواسش پيشِ منه! با ناراحتي، ناخنم رو از تو دهنم در آوردم و به جلوم نگاه کردم پس

 .به پاساژ رسيديم. نماش که فوق العاده بود. تا حاال يه بار هم اين جا رو نديده بودم باالخره

 !و بنفشه حسابي ذوق کرده بوديم. اون هم مشخص بود تا حاال همچين جايي نيومده من
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 :از ماشين پياده شد. وقتي ما رو شوکه ديد، با خنده گفت يابرد

 پياده نمي شين؟ ــ

 .و بنفشه با اين که هنوز هم مثل گيج ها بوديم، از ماشين پياده شديم من

 :بادي به غبغب انداخت و گفت برديا

 چطوره؟ ــ

 :با ذوق گفت بنفشه

 !ديده بودمبيرونش که عـــــاليه! من تا حاال اين جا رو ن ــ

 :لبخند پيروزمندانه اي زد و گفت برديا

 !گفتم که مي برمتون يه جايي که کف کنين ــ

 :نگاهم کرد و گفت برديا

 نظر تو چيه؟ ــ

 :اين که سعي داشتم خودم رو خونسرد نشون بدم، گفتم با

 !من هنوز هم نظرم اينه که بريم ونوس ــ

 :با شيطنت نگام کرد و گفت برديا

 !آره جون عمه ات ــ

 !داخل پاساژ رفتيم. مغازه هاي شيک و فانتزي اي بود. خيلي شلوغ بود به

اولين مغازه که رسيديم، بنفشه يه پيراهن حرير مانند زرد رنگ، چشمش رو گرفت. زياد زيبا نبود، اما وقتي  به
ش نيومده اما بدون کوچکترين دخالتي، رفت پروش کرد... اي! بد نبود. برديا هم معلوم بود زياد از پيراهنه خوش

دست تو جيبت کني! نريمان اصال شبيه  رون،پولش رو حساب کرد. به قول خودش، زشته با يه مرد ميري بي
برديا نبود. اگه يه کم به نريمان رو مي دادي، وقتي باهاش مي رفتي خريد، بايد پول وسايلي که اون مي خريد 

 .هم تو حساب کني

گل سر هم خريد. صندل هاش با رنگ پيراهنش کامال ست بود. نوبت به خريد من شد. آدم  صندل و بنفشه
 .زياد گيري نبودم. هر چي خوشم مي اومد، انتخاب مي کردم

تو مغازه ها مي گشتيم که تو ويترين يه مغازه که با لباس هاي رنگ گرم تزيينش کرده بود، برديا ايست  داشتيم
 :کرد. گفتم

 ادي؟چرا وايس ــ

 :گفت برديا
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 نظرت در موردِ اين بلوز دامنه چيه؟ ــ

چيزي که اشاره کرده بود، نگاه کردم. يه بلوز سفيد دکلته بود با يه دامن کوتاه لي! به نظر من که عالي بود.  به
فهميد  روي بلوزه عکس دو تا قلب بود. تو تن مانکن که خيلي جذاب بود. برديا وقتي لبخند رضايت آميزم رو ديد،

 .به دنبالش رفتيم همخوشم اومده و بدون فکر، وارد مغازه شد. من و بنفشه 

و دامن رو گرفتم تو دستم و رفتم تو اتاق پرو تا امتحانش کنم. يه لحظه خودم رو تو آينه قديِ اتاق پرو  بلوز
الي زانوم بود، بلوزش هم ديدم. اندازه بدنم بود. خيلي خوشگل تر از مانکن، بهم مي اومد! دامنش تا يه کم با

 .خيلي برام تنگ بود و درست تموم اندامم رو نشون مي داد

رو صدا کردم. از ديدنم تو اون لباس، چشم هاش چهار تا شد. بعد يه لبخند پهني رو صورتش معلوم  بنفشه
 :شد و گفت

 عاليه نيلو! خودت پسنديدي؟ ــ

 :گفتم

 !خودم که خيلي خوشم اومد. برديا رو صدا کن اون هم نظر بده ــ

دونم با چه فکري اين حرف رو زدم! بنفشه از برديا خواست بياد من رو ببينه. از الي در اتاق، چهره ي  نمي
 :اخموي برديا رو ديدم. با لحني جدي گفت

 !نمي خواد. اگه خوشش اومده و مشکلي نداره بگو درش بياره ــ

برد. پسره ي بي احساس! اگه هر کي جز اون بود و من اين رو ازش مي خواستم، مثل جت مي اومد تو  ماتم
 !اتاق

چه بهتر که نيومد. دوست نداشتم من رو با ابن وضع ببينه و مستقيم تو چشم هام زل بزنه. اون وقت  البته
 !معلوم نبودکه بتونم خودم رو کنترل کنم يا نه

وردم. برديا پولش رو حساب کرده بود و بيرون از مغازه منتظر وايساده بود. فروشنده لباس ها ها رو در آ لباس
 .رو تو پالستيکي که آرم مغازه اش روش حک شده بود، گذاشت و بهم داد. از مغازه خارج شدم

 :به برديا گفتم رو

 .تو چرا حساب کردي؟ من پول آورده بودم ــ

 :د سرد گفتچپ چپ نگاهم کرد و بع برديا

 !مهم نيست. بريم بقيه ي خريدهات رو بکن ــ

داشتم خيلي جدي الاقل بهم بگه مبارک باشه! اما هيچي نگفت. من هم به تالفيِ کارش، ازش بابت  انتظار
 !حساب کردنِ پول لباس هام تشکر نکردم. اون پررو و مغرور بود؛ من هم از اون بدتر

 !برديا هم انتظار تشکر رو ازم نداشت، چون نه اخمي کرد، نه تيکه پروند. بچه ام با اخالقم آشنا بود انگار
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و بنفشه خريدهامون تموم شد و داشتيم تو ويترين مغازه ها، بقيه ي لباس ها رو تحليل مي کرديم و حتي  من
شتر مياد. گاهي هم مسخره بازي در تو ذهنمون مجسم مي کرديم که اين پيراهنه که پشت ويترينه، به کي بي

 .مي آورديم و مي خنديديم

 !حسابي کالفه بود. بيچاره رو خسته و خراب، آورده بوديم خريد؛ ول کن هم نبوديم برديا

به سمت در خروجي پاساژ مي رفتيم که جلوي يه مغازه ايست کردم. يه پيراهن پسرونه ي اسپورت  داشتيم
ي خوشگل بود. تو تن مانکنه که شاهکار بود. يه لحظه اندام برديا رو تصور کردم. نظرم رو خيلي جلب کرد. خيل

 .مانکنه مياد ايناندامش از مانکنه پرتر و خوشگل تر بود و مطمئن بودم بهش، بيشتر از 

 :وقتي ديد ايست کردم، گفت بنفشه

 .کجا موندي نيلوفر؟ بيا ديگه ــ

 :گفتم

 !بنفشه يه لحظه بيا ــ

 .کنارم ايستاد بنفشه

 چيه؟ ــ

 اين رو ببين! نظرت چيه؟ ــ

 :هم خيلي خوشش اومده بود. لبخندي زد و گفت بنفشه

 خيلي خوشگله، اما براي کي؟ ــ

 !برديا ــ

يه لحظه خيره نگاهم کرد. شايد تو نگاهش يه چيزهايي بود، اما من توجهي نکردم. لبخندش بيشتر شد  بنفشه
 .برديا کنارمون وايسادو برديا رو صدا زد. 

طرح خاصي نداشت. ساده بود، اما نمي دونم چرا اين قدر ازش خوشم اومده بود. رنگش خيلي خاص  لباس
بود. يه رنگي بين آجري وخردلي بود. يه جيب کوچولو سمت چپ سينه اش خورده بود که معلوم بود جنبه ي 

 .مد داره! چون يه دکمه خورده بود رو جيبش و جيبه باز نمي شد

 چي شده؟ ــ

 :گفت بنفشه

 نيلوفر اين پيراهن رو براي تو ديده. پروش مي کني؟ ــ

 :بهم نگاه کرد. سرم رو پايين انداخت و گفتم برديا

 !فکر کنم خيلي بهت مياد ــ
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سرم رو باال بردم، اخم هاش بيشتر تو هم رفته بود! آخه بگو مجبوري اين طوري اخم کني؟! حس کردم  وقتي
 !ته، از بس اون اخم کردجاي اون، من ابروهام درد گرف

 :سرد گفت خيلي

 !من لباس نياز ندارم. بريم، دير شد ــ

حرف ديگه اي، از در خروجيِ پاساژ خارج شد. خيلي حالم گرفته شده بود، حتي حاضر نشد اون لباس رو  بدون
واسته لج پرو کنه! چي مي شد حاال به خودش زحمت مي داد پروش مي کرد؟ يعني خوشش نيومده بوده، يا خ

 من رو در بياره؟

ماشينِ برديا شديم. بنفشه مدام حرف مي زد و مي گفت که از قيمت ها و مدل هاي لباس هاش خيلي  سوار
 :خوشش اومده و به نظرش جاي خوبي بوده. برديا لبخندي زد و گفت

 .مي دونستم خوشتون مياد ــ

است چيزي بگه که منصرف شد. ترمزدستي رو کشيد از تو آينه، به صورت عبوس و ناراحتم انداخت. خو نگاهي
 .و ماشين راه افتاد

دونم چرا نمي تونستم مثل گذشته از برديا متنفر بشم. فقط حرصم مي گرفت، وگرنه ازش متنفر نبودم و  نمي
 .حتي دوستش هم داشتم. بودن در کنار برديا بهم خيلي آرامش مي داد

پيشِ اون پيراهنه بود! خيلي دلم رو برده بود. خيلي خوشگل و با کالس بود. اگه روم مي شد و از برديا  فکرم
نمي ترسيدم، اون رو براش مي خريدم و بعد به عنوان هديه، بهش مي دادم؛ اما مطمئن نبودم جلوي بنفشه 

 .چه واکنشي نشون بده و از اين که خرد بشم، بيزار بودم

م. بنفشه زودتر از من از ماشين پياده شد و با ذوق در حالي که پاکت لباس هاش دستش بود، خونه رسيدي به
 :گفت

 .من ميرم لباسم رو به مامان نشون بدم ــ

 :ذوقش ،خنده ام گرفته بود؛ اما چون ناراحت بودم، حتي يه لبخند هم نزدم. خواستم برم، که برديا گفت از

 .ا هم مي ريموايسا ماشين رو پارک کنم، ب ــ

 .نکردم. گوشه ي حياط وايسادم تا برديا ماشين رو ببره تو پارکينگ و بياد اعتراضي

 :نزديک شد. دسته ي پالستيکِ لباسم رو گرفت و گفت بهم

 !من مي برمش ــ

 .نزدم. انگار مي خواست يه جوري از دلم در بياره حرفي

داخل خونه رفتيم. بنفشه وسايلي رو که خريده بود، پهن لباس هام دستش بود. هم قدم با هم، به  پالستيک
 .کرده بود رو زمين و خاله پري به وسايلش نگاه مي کرد. بنفشه هي از پاساژه و سليقه ي برديا تعريف مي کرد
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 :وقتي من رو ديد، گفت بنفشه

 .نيلو، لباست رو به مامان نشون بده ــ

 !برديا زل زدم. تو حال خودش نبود. حتي نمي دونست چرا خيره نگاهش مي کنم. گاگول بود ديگه به

تعجب نگاهم کرد. خواست بپرسه چرا اين جوري نگاهش مي کنم، که پالستيک رو ازش گرفتم و به خاله پري  با
 .دادم

 .اينه خاله جون ــ

 .تازه علت نگاه هام رو فهميده بود. سکوت کرد برديا

 :با ذوق نگاه کرد. خيلي خوشش اومده بود. بنفشه گفت خاله

 .سليقه ي بردياست ــ

 !رفتم. کجا سليقه ي برديا بود؟ اون فقط... اَه وا

 :که ماتش برده بود، سريع گفت برديا

 .ديدسليقه ي خودشه، من فقط بهش پيشنهاد دادم. خودش پسن ــ

 .اون هم از حرف بنفشه خوشش نيومده فهميدم

 :گفت خاله

 نيلوفر بپوشش، ببينم تو تنت چه جوريه؟ ــ

 .رفتم. اين قدر خسته بودم که نا نداشتم مانتوم رو در بيارم، واي به حال اين که اين ها رو هم بپوشم وا

 :فوري گفت بنفشه

 !روز عقد هستي مي بينين ديگهواي مامان؛ همه مون خسته ايم. ايشاا...  ــ

 .مخالفتي نکرد. تو دلم کلي قربون صدقه ي بنفشه رفتم، چون نجاتم داده بود خاله

 :رو به برديا گفت خاله

 برديا تو کي با اين ها رفتي؟ ــ

 :که خودش رو از خستگي داشت تو مبل فرو مي برد، گفت برديا

 .ساعت چهار بود ــ

 :گفت بنفشه

 .الهي بميرم براي داداشم. حسابي خسته شده ها ــ



 

 
176 

 .حرفي نزد. اَه، اَه! اين بنفشه هم خيلي لوسش کرده بود برديا

 :گفت برديا

 بهار کو؟ ــ

 :گفت خاله

 .با پارسا رفته لباس بخره ــ

 :گفت برديا

 .رهاشوناون دو تا رو بفرست برن سر خونه و زندگيشون ديگه. من رو دق دادن با اين کا ــ

 :گفت خاله

از چي ناراحتي مادر؟ اون ها محرمن. دل دارن، جوونن. بذار قسمت خودت بشه، مي بينم چطور صبح تا  ــ
 !شب، خونه ي دختره عالفي و بايد با بيل و کلنگ آوردت خونه

 :خنديد. من هم لبخندي زدم، اما برديا خيلي سرد گفت خاله

 .من اين جوري نمي شم ــ

 :بي خيالِ حرف برديا شد و رو به من گفت خاله

 نيلوفر، هستي وقت آرايشگاه گرفته؟ ــ

 :گفتم

 .آره. دوشنبه وقت گرفته. من رو هم مجبور کرده باهاش برم ــ

 :در حالي که داشت صندل هاش رو داخل جعبه اش جا مي داد، گفت بنفشه

 !ماد هم که آقا داداشتهبه به! خوش به حال تو؛ عروس که دوسِت صميميته؛ دو ــ

 :زدم. خاله پري با بغضي که تو صداش معلوم بود، گفت لبخندي

 .ايشاا... دوماديِ برديا رو ببينم که منتظرم ــ

حرفي نزد. من هم به صورت خسته ي برديا، زل زدم. هيچ نشونه اي از ذوقي که پسرها اين جور موقع ها  برديا
 .شد تو صورتشون معلوم بود، ديده نمي

هم سر رسيد. لباسش رو نشونمون داد. خيلي عَجق، وَجق بود. خاله پري با اين که از مدل و طرح پيراهنش  بهار
خوشش نيومده بود، اما هيچ حرفي نزد. بنفشه خيلي خوشش اومده بود و مرتب مي گفت خيلي نازه. بهار هم 

بود، که با غرور هم بگه که  وشگلکجاش خبا غرور مي گفت سليقه ي پارساست. من نمي دونم اين پيراهنه 
 !سليقه ي نامزدشه
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باز و برهنه بود. اگه لباس نمي پوشيد، سنگين تر بود. رنگش سرخابي بود. يه تل کاموايي به همون رنگ  خيلي
هم خريده بود، تا با پيرهنش ست کنه! من مونده بودم پارسا چطوري راضي شده بود بهار تو مراسمي که قطعا 

 .مي کردم تخارهم بود، اين پيراهن رو بپوشه! به چيزي که خريده بودم، اف مختلط

 :از اين که بهار پيراهنش رو درآورد، گفت بعد

 !برديا چيزي نخريد؟ فکر کنم گفت لباس الزم داره ــ

 :گفت بنفشه

 !هر چي بهش گفتيم، گفت داره ــ

 :گفت بهار

 اصال مگه براي مراسم عقد نريمان مياد؟ ــ

 !يخ کرد. مگه قرار بود نياد؟ نکنه حرف اون شبم رو به دل بگيره و نياد؟ تنم

 :گفت بنفشه

 مگه قراره نياد؟ ــ

 :گفت بهار

 !نمي دونم، ديشب داشت براي دوشنبه قرار مي ذاشت بره شهرستان ــ

 :با لحن قاطعي گفت بنفشه

 .تباه مي کني. اون قدرها هم بي خيال نيست! مي دونه دوشنبه مراسم عقدِ نريمانهنه بابا، اش ــ

شونه هاش رو با بي قيدي تکون داد. ذهنم مشغول شد. هنوز هم آثارِ ناراحتي رو تو چهره ي برديا مي  بهار
 .ديدم. مطمئن بودم به خاطر گستاخيِم شب بله برونه نريمان، من رو نبخشيده

 يازدهم فصل

 .واي خدا! چقدر بوق مي زني نريمان؟ اومدم ديگه ــ

 .با بندهاي کتونيم ور مي رفتم. طبق عادتم، بندهاش رو به مچ پام بستم و سوار ماشين نريمان شدم داشتم

 :با سرعت ماشين رو راه انداخت و رو به هستي که جلو نشسته بود، گفت نريمان

 کي بيام دنبالتون؟ ــ

 :که داشت با شالش ور مي رفت تا درستش کنه، گفت هستي

 .ساعت چهار ديگه ــ

 :گفتم
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 عاقد قراره کي بياد؟ ــ

 :گفت نريمان

 تقريباً ساعت پنج مياد. تا کارتون تموم شد، زنگ بزنيد، من خودم رو برسونم. باشه؟ ــ

 :گفت هستي

 .دسته گلم يادت نرهباشه. ماشين رو کي مي بري گل فروشي؟ راستي نريمان،  ــ

 :گفت نريمان

 .نه عزيزم، يادم نميره ــ

 :گفتم

 .واي! امروز مي ميرم از خستگي ــ

 :گفت هستي

 !اوي نيــــــلو؛ اگه مي خواي از حاال شروع کني به غرغر، برو خونه ها ــ

 !حسابي سگ شده بود. اعتراضي نکردم. مثل موش، تو دست هاي عروسمون بودم ديگه هستي

 :آرايشگاه رسيديم. نريمان گونه ي هستي رو بوسيد و گفت به

 .مواظب خودت باش عشقم ــ

 !! مراعات من رو هم نمي کنن. قديم ها يه ذره خجالت سرشون مي شداايــــى

 :ريز خنديد و گفت هستي

 .عزيزمباشه  ــ

 :چپ به نريمان نگاه کردم. بلند خنديد و گفت چپ

 !اوه اوه؛ حواسم به اين منکراتي نبودا ــ

خنديد. من هم با حرص، بازوي هستي رو کشيدم و از تو بغل نريمان درش آوردم. اگه همين جوري مي  هستي
 !موند، قطعا کاري که قرار بود شب عروسي انجام بشه، اآلن انجام مي شد

آرايشگاه رفتيم. سالن بزرگ و مجهزي داشت. خيلي تميز و شيک بود. البته پولي رو که قرار بود بگيره، از  به
 !آرايشگاهه شيک تر بود

زن با موهاي بلوند و قد بلند که معلوم بود مدير اون جاست، به هستي نزديک شد. اون قرار بود هستي رو  يه
 .رهاي اون زنه قرار بود آرايش کنهآرايش کنه. من رو هم يکي از دستيا
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من خيلي زود تموم شد، آخه زياد غليظ آرايش نکردم. خيلي ساده و دخترونه موهام رو فر کرد و يه دسته  آرايش
از موهاي فر شده ام رو، روي سينه ام ريخت و يه گل سر پِر نگين و خوشگل به صورت کج، به موهاي بلند و 

و تو آينه برانداز کردم. امروز از نهار ر ودمپر پشتم زد. از سليقه ي دستياره خيلي خوشم اومده بود. با لذت خ
خوردن هم بايد دست مي کشيدم. آرايشگر به هستي تذکر داده بود که يه امروز رو نبايد نهار بخوره. نمي 

 !دونستم عروس شدن اين قدر سختي داره و حتي غذا هم نبايد بخوري. ايــــش، چه تشريفاتي

م خميازه هم مي کشيدم. هر بار مثل شير جنگل خميازه مي ساعتي گذشت. خيلي خسته شده بودم. کم ک چند
 .کشيدم؛ متوجه چشم غره هاي هستي از تو آينه مي شدم. من هم دهنم رو مي بستم

کار هستي تموم شد. واي! به عمرم، عروسي به زيباييِ هستي نديده بودم. من اگه جاي نريمان بودم،  باالخره
ستادگي در برابر اين همه زيباييِ خيره کننده ي هستي، خيلي دل مي همين امشب کار رو تموم مي کردم! اي

 !خواست! هر چند معلوم هم نبود، تا حاال نريمان صبر کرده باشه

موهاش رو عسلي رنگ کرده بود و با يه تاج شيک به شکل خورشيد، باالي سرش جمع کرده بود.  آرايشگر
چشم هاش هم، اين مدل ابرو مي اومد. رو چشم هاش  ابروهاش شبيه دو نخ باريک شده بود، که خيلي به

مصنوعي براش زده  ژهخيلي کار کرده بود. چندين خط به رنگ هاي مختلف، باال و پايين چشمش کشيده بود. م
 .بود و رژ خيلي خوش رنگي، رو لب هاش زده بود که باعث شده بود لب هاش قلوه اي تر نشون داده بشه

شيري رنگ بود، دکلته بود و وقتي خم مي شد، همه ي سينه هاش معلوم مي شد. تا نصفه، جنس  لباسش
دامنش ساتن بود، پايينش هم تور بود. يه پاپيون گنده، پشِت کمر لباسش وصل بود، که يه نگين بزرگ هم، 

ودم، اما يادمه ب روسوسط پاپيون برق مي زد. هيچ توري به موهاش وصل نبود. من خودم عاشق تور لباس ع
 .وقتي باهاشون رفتم خريد، هستي دنبال لباسي بود که اصال تور نداشته باشه

 .خودش رو تو آينه ورانداز کرد. خيلي خوشش اومده بود، چون لبخند از لبش جدا نمي شد هستي

به کمک من، يه شنل ساده از جنس لباسش رو شونه اش انداخت. دستکش هاي شيري رنگ و ساتنش رو  با
دستش کرد. به نريمان خبر داده بودم که بياد. بعد از چند دقيقه، نريمان هم سر رسيد. وقتي هستي رو ديد، 

 .ماتش برد

بردار هم باهاش اومده بود. فيلم بردار چند تا مدل خيلي زشت و زننده، بهش پيشنهاد داد. نريمان که از  فيلم
. اين وسط من بودم که از خجالت رنگ به رنگ مي شدم، وگرنه خدا خواسته بود، مو به مو همه اش رو اجرا کرد

نريمان هم کلي مدل زشت تر پيشنهاد  تازههستي هم با کمال رضايت حرف هاي فيلم بردار رو اجرا مي کرد. 
 :مي داد و من بيشتر آب مي شدم. فيلم بردار هم خوشش مي اومد و به نريمان مي گفت

 !دوماد از ما واردتره ها ــ

 !رو پس مي گيرم. امشب قطعا کار هستي تموم بود. اين نريمان خيلي بي شعور شده بود رفمح

 .بعد از کلي ناز و ادا، سوار ماشين گل زده ي نريمان شديم خالصه

 :داشت موهاش رو که ريخته بود تو صورتش، درست مي کرد. نريمان با خنده گفت هستي
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 !زاحم نبود، درسته قورتت مي دادمهستي خيلي ناز نازي شدي. اگه اين م ــ

 :ريز خنديد. گفتم هستي

 !اصال خجالت نکشيا. من که نفهميدم منظورت منم ــ

 :خنديد و گفت نريمان

 .اوي! حاال سگ نشو. من خيلي وقت دارم با هستي تنها بشم ــ

 .نريمان اصوال با شرم و حيا غريبه بود اين

تاالر رسيديم. همه با ديدنِ هستي و نريمان، سوت و دست زدن. سالن داشت منفجر مي شد. صداي ضبط  به
هم که کر کننده بود. فيلم بردار عين کنه چسبيده بود به هستي و نريمان. عصبيم کرده بود. از عروس و دوماد 

بود و همون اولش، خيلي تعريف  کاراهجدا شدم. آرايشم خيلي زننده نبود، که همه بهم زل بزنن، اما لباسم ش
 !شنيدم

و نريمان آروم آروم راه مي رفتن و به مهمون ها خوش آمد مي گفتن. باالخره سر جايگاه مخصوصشون  هستي
که به شکل صدف بزرگي بود، نشستن. سفره ي عقدشون جلوشون انداخته شده بود. يه ساتن خوشگل هم 

 .عقدشون به چشم مي خوردبه رنگ صورتي کم رنگ ال به الي سفره 

 .جا نشستم و تازه وقت کردم مهمون ها رو زير ذره بين بگيرم يه

همون لباس جلفش رو پوشيده بود. يه آرايش خيلي غليظ که به زحمت مي شد فهميد اين بهاره، هم کرده  بهار
 .بود

 .خيلي ساده آرايش کرده بود. موهاش رو ساده دور گردنش ريخته بود بنفشه

هم که چند روزي مي شد از اصفهان اومده بود، کت و دامني مشکي و قرمز پوشيده بود. هما و تينا مشغول  ارنگ
 .بازي و شيطنت تو سالن بودن

مجذوبِ زيباييِ خيره کننده ي عروس کوچيکش بود. اشک تو چشم هاي مامان حلقه زده بود. معلوم بود  مامان
 .که ياد بابا افتاده

 .نيما وايساده بودهم کنار  ژينوس

سر رسيد. يه پيرمرد بود که به زور راه مي رفت. کلي دعا خوندم که اول خطبه رو بخونه، بعد اگه مي خواد،  عاقد
دار فاني رو وداع بگه! به چه فالکتي خودش رو به يه صندلي رسوند. نريمان هم چشم بازار رو کور کرده بود، با 

 !اين عاقد پيدا کردنش

شد. فقط صداي خنده و شيطنت هاي تينا و هما مي اومد، که اون هم با تذکر نگار قطع شد. ساکت  سالن
عاقد که هر کلمه اي رو پنج دقيقه طول مي کشيد تا به زبون بياره، بعد از بيست دقيقه، خطبه ي عقد رو کامل 

 .خوند
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ردن و پيشونيش رو پاک استرس داشت و قرآن تو دست هاش مي لرزيد. نريمان هم مدام عرق روي گ هستي
 .مي کرد

 !و بنفشه و ژاله هم داشتيم قند مي ساييديم من

رو گفت و ما رو راحت کرد. خدا رو شکر عاقد هم زنده موند! حاال مراسم امضا كردن شروع  "بله"هستي  باالخره
 !شد. پدر من يکي که در اومد! هستي هم حسابي کالفه شده بود

 !زندگيِ مشترکي که هر دو هم رو دوست دارن، اين قدر براي شروعش امضا و مدرک نمي خواست که آخه

هم تموم شد و عاقد رفت. حلقه ها رد و بدل شد. عسل هم تو دهن هم گذاشتن. اَي! بدم مــــــي  امضاها
 .ير شداومد از اين رسم و رسوم ها! بعد هم سيل کادوها بود که رو سر عروس و دوماد سراز

متوجه نبودنِ برديا شده بودم. قلبم يه لحظه ايست کرد. فکر مي کردم چون سالن شلوغه، يه گوشه اي  تازه
نشسته و داره به جمع نگاه مي کنه؛ اما وقتي نيومد به نريمان تبريک بگه، تنم يخ کرد. به بنفشه نزديک شدم. 

 !نيم ست رو کي براي هستي آورده؟ ونبياره ا بنفشه حواسش بهم نبود. محو فضولي بود. مي خواست سر در

 بنفشه؟ ــ

 هــــــوم؟ ــ

 برديا کو؟ نيومده؟ ــ

 .نگاهش روي اون نيم ست ثابت مونده بود بنفشه

 !اوي بنفشه! با تو هستما ــ

 .ها؟ با مني؟ با دوست هاش رفته شهرستان؛ کار داشتن ــ

 چه کاري؟ ــ

 .، از نريمان هم عذرخواهي کردمجبور شد بره. صبح زنگ زد ــ

 معلوم نيست کي بياد؟ ــ

 .تا چهار روزي اون جاست ــ

حرفي نزدم. بنفشه هم که به نتيجه نرسيده بود، به سمت هستي رفت، تا از زير زبونش بکشه اون نيم  ديگه
 !ست رو کي بهش هديه داده. فضول بود ديگه

حسابي گرفته شد. دايي پدرام رو تو جمع ديدم، اما يلدا نبود. معلوم بود به خاطر اين که فکر مي کرده  حالم
 .برديا تو مراسم هست، نيومده

سالن همه مي رقصيدن. چشم، چشم رو نمي ديد! جاي سوزن انداختن هم نبود. همه بلند شده بودن و  وسط
ابي مست کرده بودن و با هر ريتم آهنگ يه تکون مسخره الکي و مسخره مي رقصيدن. خيلي هاشون هم حس

 .اي به خودشون مي دادن
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 !گرفت. تقصير من بود که برديا نيومده بود. من با گستاخي بهش گفته بودم، نياد بهتره. اَه دلم

 .شنيدم صدايي

 چرا نميرين برقصين؟ ــ

لحظه فکر کردم بردياست. برگشتم عقب. ماني بود. خيلي جذاب شده بود. تي شرت تنگي به رنگ سفيد  يه
پوشيده بود و يه کت اسپورت خاکستري با يه جين ذغالي هم پوشيده بود. چشم هاش جذاب تر به نظر مي 

 .رسيد

 :زدم و گفتم لبخندي

 !سالم آقا ماني. اصال حوصله ي رقص رو ندارم ــ

 .لبخند جذابي زد، جواب سالمم رو داد و کنارم نشست يمان

 .چرا حوصله ندارين؟ مراسن عقد برادرتونه ــ

 .بله. متأسفانه يه کم سردرد دارم ــ

 براتون قرص بيارم؟ ــ

 .نه، خوب مي شم. مرسي ــ

پسري نبود که آدم از حرف زدن باهاش خسته نشه. خوش صحبت نبود و من رو کالفه مي کرد اما جذابيت  ماني
 .صورتش به حدي بود که آدم نمي تونست اخم هاش رو تو هم کنه و باهاش حرف بزنه

 .برديا خان رو تو جمع نديدم ــ

 .نيومده ــ

 چرا؟ ــ

 .ستانيه کاري براش پيش اومده بود، رفته شهر  ــ

 !حيف شد. دوست داشتم ايشون هم باشن ــ

 !تلخي زدم. تو دلم گفتم اما برديا اصال دوست نداره تو رو ببينه و به خونت تشنه است لبخند

فکر نمي کردم نبودِ برديا اين قدر حالم رو بگيره. هر چند اگر هم بود، يا من رو مسخره مي کرد يا يه گوشه  اصال
 .داقل بود! اين برام مهم بودساکت مي نشست؛ اما ح

 "!نفسم مي گيرد در هوايي که نفس هاي تو نيست"

برديا کينه ي شتري داشت و من رو نبخشيده بود؟! بايد يه جوري از دلش در مي آوردم. نه؛ اصال به من  پس
 !از نازيچه که از دلش در بيارم؟! اون حال من رو گرفته بود و امشب رو برام کوفت کرده بود. پسره ي ن
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شب هستي و نريمان تا دير وقت پيش هم بودن. فکر کنم يه خبرهايي هم شد! هر چند مطمئن بودم  اون
 !داداشم بي جنبه است

 !بهم خوش نگذشته بود. لعنت به برديا اصال

فتاد. هام رو باز کردم. بدنم خيلي کوفته بود. حس مي کردم باز هم خوابم مياد. چشمم به پنجره ي اتاقم ا چشم
عجب برفي مي اومد. معلوم بود ديشب تا صبح حسابي برف باريده. تو خلسه ي شيريني فرو رفته بودم، که يهو 

 .. واي خدا! ديرم شددمچشمم به ساعت قورباغه اي شکل اتاقم افتاد. مثل فنر از جا پري

ل جت از پله ها پايين اومدم. مامان رو تختيم رو که پيچ خورده بود به پام، از ال به الي پام باز کردم و مث سريع
 .تو آشپزخونه بود. رفتم دستشويي، تند تند، با سرعت نور صورتم رو شستم و مسواک زدم

بس عجله داشتم، داشتم از دستشويي در مي اومدم که بازوم محکم خورد به گلدان کنار سالن و هزار تيکه  از
 .شد

 !! دختره ي دست و پا چلفتياَه

 .از صداي فجيع گلدان شکسته شده، بدو بدو به سمتم اومد مامان

 چي شده نيلوفر؟ چرا اين رو زدي شکوندي؟ ــ

 !! حتما بايد کلي بازخواست مي شدم که چرا گلدوني که يادگاريِ مادر مادربزرگِ مامان مامانمه رو شکوندمواي

 :گفتم

 .ديرم شده ماماني! خواب موندم ــ

 :رهم کرد و گفتاخم هاش رو د مامان

 !من فکر مي کردم امروز کالس نداري! شب ها زود بگير بخواب، تا صبح خسارت نزني ــ

بود ديگه! کال بلد نبود براي دخترش دل بسوزونه. وسايل اجداديش رو از من بيشتر دوست داشت. حاال  مامانم
 .من رو، نابود کنم بايد يه نقشه مي ريختم که اون ست پلو خوريِ نازنينش رو که شده هووي

يه صبحونه ي نصفه نيمه خوردم. بدو بدو رفتم تو اتاقم، لباس هام رو پوشيدم. حتي وقت نداشتم  سرسري
آرايش کنم. خيلي ديرم شده بود. مقنعه ام رو کج و کوله پوشيدم و از خونه زدم بيرون. بند کتوني هام رو هنوز 

 .نبسته بودم

رو گرفته بود، افتاد. اوه! چي اومده از ديشب! عجب بد شانسي اي! حاال  به برفي که کف خيابون ها چشمم
 !چطوري برم دانشگاه؟

 .زور رو برف هاي سفيد که معلوم بود اصال کسي از کوچه رد نشده که قدم هاش رو برف ها بمونه، راه رفتم به

بودم. مامان هم چون حواسش سردم بود. از بس عجله کرده بودم، فقط يه ژاکت خيلي نازک تنم کرده  خيلي
به من نبود، نفهميده بود چي پوشيدم. صف تاکسي خلوت خلوت بود، انگار امروز همه به خودشون تعطيلي 
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کردم تا يه  "ها"داده بودن! بدنم يخ کرده بود. هوا شديد سرد بود و برف خيلي ريزي مي باريد! دست هام رو 
 !ه هام از سرما قرمز شده بودکم گرم بشه؛ اما بخار دهنم هم يخ بود! گون

بدو راه مي رفتم تا خودم رو به اتوبوسي که در حال حرکت بود، برسونم. اگه به اتوبوس نمي رسيدم قطعا  بدو
 .بايد قيد کالس هاي امروز رو مي زدم

طور که داشتم مي دويدم، يه دفعه يه تيکه سنگ بزرگ جلوي پام سبز شد! اين قدر سرعتم باال بود که  همين
 !نتونستم ترمز کنم و با کله افتادم رو برف ها! آخ، آخ؛ چه فالکتي بود

 .هم که رفت. يه لحظه به بيچارگي و بدبختيم فحش دادم و اشک هام راه افتاد. پام شديد درد مي کرد اتوبوس

 !کس هم نبود که به دادم برسه. خيلي درد مي کشيدم. کم کم چشم هام سياه شد و هيچي نفهميدم هيچ

در هم و برهم و ضعيف مي شنيدم. احساس نم دستمالي که رو پيشونيم بود، باعث شد حس خوبي  صداهايي
وزنه ي صد و پنجاه کيلويي  بهم دست بده و از داغي نجات پيدا کنم. پلک هام رو به زور باز کردم. انگار يه

 !بهشون وصل بود

 :رو ديدم. با لبخند مهربوني که فقط نصيب حميد مي کرد، نگاهم کرد و گفت نوشين

 نيلو خوبي؟ ــ

 .سر، عالمت مثبت دادم. هر چند از درد پام، جونم داشت درمي اومد با

 !بود سنگينيِ دستم شدم. يه نگاه به دستم انداختم. دستم تو گچ متوجه

 :و مامان سر رسيدن. نريمان گفت نريمان

 .شانس آوردي رسوندنت بيمارستان، وگرنه از سرما مي مردي ــ

 :گفت مامان

 کاش نمي ذاشتم بري. آخه دختره ي کم عقل با يه ژاکت نازک تو زمستون ميان بيرون؟ ــ

 .حوصله ي نصيحت هاي وقت و بي وقت مامان رو نداشتم اصال

 :گفت نوشين

 !خدا رو شکر که اتفاق جدي اي نيفتاده، دستش هم تا چند روز ديگه خوب مي شه ــ

 راه گلوم رو بسته بود. حاال من تا چند روز چطوري اين گچ لعنتي رو تحمل کنم؟ بغض

 :ضربه ديده بود و تا چند روز ديگه خوب مي شد. هستي يهو مثل بهمن رو سرم خراب شد! گفتم پام

 .اووي! وايسا عقب. مثال دستم شکسته ها ــ

 :که ناراحتي تو چهره اش بيداد مي کرد، با لحن دلخوري گفت هستي
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 !لياقت نداري! تقصير منه که نگرانت شدم ــ

 :زدم و گفت لبخندي

 .خب حاال خودت رو لوس نکن؛ مي بيني که خوبم ــ

 چرا مواظب نيستي آخه؟ ــ

ر برف مي اومد. ماشين هم از شانسِ چيزيم نبود. نمي دونم يه سنگ از کجا مواظب چي؟ ديدي که چقد ــ
 !پيداش شد و من افتادم زمين

 :در حالي که مثل دختر بچه ها بغض کرده بود، گفت هستي

 درد داري؟ ــ

 .اين همه نگرانيش، هم به خودم باليدم، هم خنده ام گرفته بود از

 !درد مي کنهنه بابا، خوبم. فقط يه کم پام  ــ

 :گفت نريمان

 .دکتر گفت پات نيازي به گچ نداره و فقط ضربه ديده. خوب مي شه ــ

 :گفتم

 !حاال چطوري اين گچ کوفتي رو تحمل کنم؟ ــ

بودم. هستي گونه ام رو بوسيد. آخ ياد شــــــوهر افتادم. هستي که يه رفيقِ صميميه، اين قدر نگرانم  ناراحت
 !بود؛ فکر کن ديگه شوهره چي کارها مي کنه؟

 :به مامان گفت نريمان

 .خاله اين ها رفتن مشهد ــ

 :گفت نوشين

 اِ! واسه چي؟ ــ

 :گفت نريمان

 !مه رفتن؛ فقط برديا موندهفکر کنم نذر خاله بوده! ه ــ

برديا تنم رو لرزوند. چقدر دلم براش تنگ شده بود! يه ماهي مي شد نديده بودمش و دلم براش پَر مي  اسم
 .زد

از بيمارستان مرخص شدم و به خونه اومدم. با فالکت و زحمت راه مي رفتم. تموم بدنم کوفته بود. لعنت  باالخره
م آوردم! با کمک هستي به سختي به اتاقم که طبقه ي دوم بود، رفتم. هستي من به من که اين بال رو سر خود
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خيلي لجم گرفته بود. اين قدر تب داشتم  توانيمرو روي تختم خوابوند و يه پتو روم انداخت. از بي عرضگي و نا
 .و خوابم مي اومد که کم کم چشم هام بسته شد

رم ديدم. فکر کنم اشتباه شده بود و هستي بايد مامانم مي چشم هام رو باز کردم، هستي رو باالي س وقتي
شد! معموال اين جور موقع ها مامان آدم باالي سرشه و با مهربوني نگاهش مي کنه؛ اما هستي باالي سرم بود. 

 :لبخندي زد و گفت

 خوب خوابيدي نيلوفري؟ بهتري؟ ــ

 !که يه لحظه، به موقعيت و نسبت هستي شک کردم! باز هم ايول به دوست مهربونِ خودم من

 مرسي، خوبم! چند ساعت خوابيدم؟ ــ

 :به ساعت روي ديوار اتاقم نگاه کرد و گفت هستي

 .دو ساعتي مي شه ــ

 :م که هستي گفتدوســــــاعت؟! داشتم تو ذهنم تجزيه و تحليل مي کردم که چرا اين قدر خوابيد اوه؛

 .برديا اومده به ديدنت ــ

 .خوردم. يه لحظه به گوش هام شک کردم يکه

 کي اومده ديدنم؟ ــ

 .برديا ديگه! زنگ زد حال مامانت رو بپرسه که فهميد تو چه باليي سرت اومده، اين شد که اومد ديدنت ــ

که مراسم نريمان نيومد و حالم رو گرفت، سرش در خيلي براي برديا تنگ شده بود، اما بايد تالفيِ اون روز  دلم
 :مي آوردم. با اخم گفتم

 !من نمي خوام ببينمش ــ

 وا! چرا؟ ــ

 !مي بيني که چقدر مريضم؟! اآلن هم مي خوام دوباره بخوابم؛ تب دارم؛ از پله ها هم نمي تونم بيام پايين ــ

 !ناين قدر بهونه تراشي نکن! من خودم مي برمت پايي ــ

 !من نميام! ديگه هم اصرار نکن ــ

 :چشم هاش رو ريز کرد و مثل اون هايي که مي خوان دست کسي رو، رو کنن، گفت هستي

 مي خواي تالفيِ چي رو سر اون بيچاره در بياري؟ ــ

 :اومد که ذهنم رو خوند. لبخندي زدم و گفت خوشم

 !فضولي موقوف ــ
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 .ببين نيلو، هر مشکلي باهاش داري، بذار کنار! اون بيچاره منتظر توئه که ببيندت ــ

 !من نميام ــ

 .بچه هاي غد و يه دنده شده بودم. هستي با يه نگاه سرزنش بار از اتاقم رفت مثل

ديا رو ببينم؛ اما کرده بودم. مامانم اومد و با کلي تهديد و خط و نشون کشيدن ازم خواست برم پايين و بر  بغض
 .من که تازه سر لج افتاده بودم، نرفتم! مامان هم با کلي اخم و بد و بيراه، در اتاقم رو بست و رفت

 .از نيم ساعت، صداي خداحافظي کردن هاي برديا رو شنيدم، که داشت از در خارج مي شد بعد

ِ  دلم  بزرگ حياط نمي ديدم! يه نقشه اي هم براش له له مي زد، اما صورتش رو از بين اون درخت هاي لعنتي
 .بايد براي قطع اين درخت هاي مزاحم بکشم

 :بسته شد و برديا رفت. اميد من هم، نا اميد شد. با زحمت به پذيرايي رفتم. نوشين نگاهم کرد و گفت در

 برديا رفت، حالت خوب شد؟ ــ

 !داشتم خرخره ي مبارکش رو با دندون هام تيکه پاره کنم. دختره ي فضول دوست

 !تب داشتم، اآلن خوبم ــ

 !نگاه بهم انداخت، يعني شديد پررويي يه

درحالي که داشت ليوان هاي دست نخورده ي چاي و بشقاب هاي خالي از ميوه رو از روي ميز جمع مي  مامان
 :کرد، با اخم گفت

دختر بزرگ کردم! يه ذره شعور و ادب تو ذاتش نيست! اون بچه به خاطر توي نمک نشناس، دلم خوشه  ــ
 ...شرکت رو تعطيل کرده بود؛ اما تو

 .رو ادامه نداد و با دلخوري، به آشپزخونه رفت حرفش

 .و نريمان گرم تعريف كردن، بودن و حواسشون به ما نبود هستي

که رو مبل بود، افتاد. آخي! برام کمپوت آورده بود. يواشکي پالستيک رو  به پالستيک کمپوت و آبميوه اي نگاهم
برداشتم و به اتاقم رفتم. مثل ديوونه ها يه قلپ آب ميوه مي خوردم و يه بشکه اشک مي ريختم. به خودم و 

تم رو تو سطل آشغال انداختم و رو تخ اشغرورم و کينه ام، لعنت فرستادم. وقتي تمومشون کردم، آشغال ه
 .ولو شدم

دستم رو باز کرده بودم و احساس سبکيِ زيادي مي کردم. درد پام هم خوب شده بود و حسابي قبراق شده  گچ
 .بودم. فقط يه کم دستم درد مي کرد

 .مبل نشسته بودم، که صداي غرغرهاي مامان به گوشم رسيد رو

زل نزن! حاال خوبه از برنامه هاش هم هيچي نيلوفر پاشو بيا ساالد درست کن. اين قدر به اون تلويزيون  ــ
 !نمي فهمي
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حواسش به من بود؟ راست مي گفت. فقط به صفحه ي ال اي دي خيره بودم. حواسم پيش شاهکار چند  پس
 .هفته قبلم بود

 !سمت يخچال رفتم و خيار و گوجه فرنگي از تو سبد در آوردم و مشغول شستن شدم به

 مامان؟ ــ

 چيه؟ ــ

 چرا برديا رو دعوت نمي کنيد واسه نهار؟ ــ

 چي شده؟ دلت هواي برديا رو کرده؟ ــ

نه بابا، دلم هواش رو نکرده. ديدم تنهاست تو خونه، دلم براش سوخت. خاله اين ها هم که لنگر انداختن  ــ
 !مشهد

 !نه که خيلي چشم ديدنش رو داري! هنوز افتضاح اون روزت از يادم نرفته ــ

ِ  ــ  .؟! خب مامان حالم بد بود، نشد بياما

 !تو که راست ميگي ــ

 حاال زنگ بزنم بگم بياد؟ ــ

 !ببين چي ميگم نيلوفر. به خدا قسم، اگه بياد و بي محليش کني، ديگه اسمت رو هم نميارم ــ

 :هم که از خدا خواسته، لبخند پهني زدم و گفت من

 .چشم، قول ميدم ــ

 !بياد، تا من هم برنج رو آبكش کنمبرو بهش زنگ بزن  ــ

 .شوق زياد شير آب رو بستم و به سمت تلفن خونه پريدم! از عالقه ي زياد مامان به برديا خبر داشتم با

 .موبايل برديا رو گرفتم. نفس هام شديد و کش دار شده بود. نمي دونستم باهاش چطوري حرف بزنم شماره

کاخ آرزوهام رو  "شماره ي مشترک مورد نظر خاموش مي باشد."گفت  در همين لحظه، صداي زني که مي اما
 .خراب کرد

 :داشتم برم تو گوشي و اون منشيِ تلفن رو خفه کنم. با نا اميدي گوشي رو سر جاش گذاشتم و گفتم دوست

 مامان؟ ــ

 چي شده باز؟ ــ

 .گوشيش خاموشه ــ

 !خب زنگ بزن به شرکتش ــ
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 شماره اش رو دارين؟ ــ

 !تو دفترچه تلفنه ديگه ــ

 !آها، باشه ــ

 !نيلوفر، يه کاري مي خواي بکنيا، حاال هي مامان مامان کن ــ

نزدم. چند روزي بود مامان زود عصبي مي شد، من هم واسه اين که بيشتر از اين عصبيش نکنم، سکوت  حرفي
 !مي کردم

شماره ي شرکت برديا رو يافتم! با دستاني لرزان، شماره رو گرفتم. نفسم تو سينه حبس شده بود. هر  باالخره
 .بوقي که مي خورد، قلب من هري فرو مي ريخت

 :صداي دختر جووني به گوشم رسيد باالخره

 بله، بفرماييد؟ ــ

 .الو؟ مي خواستم با آقاي مهرسا صحبت کنم ــ

 شما؟ ــ

 .شما وصل کنين، من کارشون دارم ــ

 .نمي شه که خانوم محترم! اول خودتون رو معرفي کنين ــ

سه پيچ بودنِ دختره، زورم گرفته بود. مگه برديا نگفته بود منشيش يه زنِ سي ساله است؟ به اين صداي پُر  از
 ِ فضول، لجم گرفته بود. صدام  ناز و ادا خيلي مي خورد، بيست و دو سال. شايد هم دروغ گفته! از دست منشي

 :رو بردم باال

 خانوم محترم بهتون ميگم وصل کنين. نمي فهمين؟ ــ

 :که معلوم بود بهش برخورده، جبهه گيري کرد و گفت دختر

 !هر وقت گفتين کي هستين، وصل مي کنم ــ

 .بوق آزاد تو گوشم پيچيد. قطع کرده بود! دختره ي پررو صداي

 :اره شماره رو گرفتم. صداي لوس دختره تو گوشم پيچيدشدم و دوب عصباني

 يادتون اومد کي هستين؟ ــ

 !ببين جوجه ماشيني! من نامزد رئيستم، جرئت داري باز سر به سرم بذار تا بهش بگم سه سوته اخراجت کنه ــ

 .عصبي بودم و از خشم زياد، نفس نفس مي زدم خيلي

 :، با تته پته گفتبيچاره که حسابي جا خورده بود دختر
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واي خانوم مهرسا! من معذرت مي خوام. چرا زودتر خودتون رو معرفي نکردين؟ اآلن وصل مي کنم. گوشي  ــ
 !دستتون باشه

 !حال کردم. از اين که دختره به التماس کردن افتاده بود، احساس خنکي کردم آي

 :از چند ثانيه، صداي مردونه و پُر جذبه ي برديا تو گوشم پيچيد بعد

 !بله؟ ــ

 :دهنم رو قورت دادم و گفتم آب

 .سالم برديا! نيلوفرم ــ

 .اصال توقع نداشت من پشت خط باشم انگار

رم و بي اِ! تويي؟ سالم. منشيِ ديوانه گفت نامزدتون پشت خطه! يه لحظه فکر کردم شايد واقعا نامزد دا ــ
 !خبرم

 :بوي طعنه مي داد، اما خودم رو زدم به اون راه و با کمال پررويي گفتم صداش

 !حتما فکر کرده نامزدتم. اوه، عمرا ــ

 :سرد و جدي شد و گفت صداش

 !خب کارت رو بگو. مي شنوم ــ

 خاله پري اين ها نيومدن؟ ــ

 !ظه به لحظه رو ازش بگيريمي تونستي زنگ بزني به موبايل بنفشه و آمار لح ــ

 !مي دونستم که چقدر بدش مياد وقتي بهش زنگ مي زني حال يکي ديگه رو بپرسي! مرض داشتم ديگه خوب

 :سکوت طوالنيم رو ديد، گفت وقتي

 خب ديگه کاري نداري؟ ــ

 .به خاله سالم برسون ــ

 :قطع کنه که سريع گفتم خواست

 .مامان گفت زنگ بزنم بهت که نهار بياي اين جا ــ

 اون جا کجاست؟ ــ

 .وا! خونه ي ما ديگه ــ

 :زد و گفت پوزخندي
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 .از طرف من از خاله تشکر کن ــ

 مياي؟ ــ

 گفتم ميام؟ ــ

 .خب مامان دعوتت کرده ــ

 .نه؛ حسابي کار دارم، نمي تونم بيام ــ

 .رو هم از دست بدم رفتم. نبايد مي ذاشتم امروز وا

 !نمي شه يه امروز بي خيالِ اون شرکت کوفتيت بشي؟ ــ

 !نه. واسه کي اون وقت؟ ــ

 !واسه من ــ

تو کي هستي که به خاطرت "اين که بدون فکر اين حرف رو زده بودم، خودم رو لعنت کردم. اگه اآلن مي گفت  از
 !آتيش مي گرفتم "شرکتم رو تعطيل کنم؟

 :سکوت کرده بود. به خاطر اين که گندکاريم رو جبران کنم، گفتم برديا

 برديا؟ ــ

 !جان؟ ــ

! جان؟! کم مونده بود ولو شم تو خونه. اصال تا حاال سابقه نداشت برديا بهم بگه جان. تو خواب هم اوهو
 !فکرش رو نمي کردم. گر گرفتم

 :با کالفگي گقت برديا

 ؟نيلوفر نمي خواي حرف بزني ــ

 .آها. چرا، چرا. ما نهار منتظرتيم. خداحافظ ــ

بهش اجازه ي مخالفت رو ندادم و فوري گوشي رو قطع کردم. تو فکر تجزيه و تحليل افکار پريشانم بودم  ديگه
 :که مامان گفت

 چي گفت؟ ــ

 !رو روي قلبم گذاشتم. هر لحظه امکان داشت از سينه ام بزنه بيرون دستم

 :رفش رو تکرار کرد. به خودم مسلط شدم و گفتمدوباره ح مامان

 !مياد ديگه ــ

 !بيا اين ساالد رو درست کن. مي ترسم آخرش همه بيان و اين ساالد تموم نشده باشه ــ
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 !اومدم ــ

ذوق و شوق داشتم. با حوصله و عشق، ساالد درست کردم. فکر کنم در تمام طول زندگيم، اين بهترين  خيلي
 .ساالدي بود كه درست کردم! بعد از تموم شدن ساالد، به اتاقم رفتم. دوست داشتم به خودم حسابي برسم

رو پوشيدم. يه آرايش خيلي  تنگ و چسباني به رنگ زرد با شلوارک سفيد رنگي، که پايينش بند مي خورد لباس
 !ماليم کردم و موهام رو باالي سرم جمع کردم

 .آرايش و پيرايشم تموم شد رفتم پذيرايي. هستي و نريمان رو مبل نشسته بودن وقتي

 اِ! سالم دخترکم. تو کجا بودي؟ ــ

 :گفت نريمان

 !ديدم دلت براش تنگ شده، رفتم آوردمش اين جا ــ

 :در آوردم و گفتم نريمان شکلک براي

 من دلم تنگ شده بود يا تو؟ ــ

 :گفت هستي

 !فکر کنم دل خودش بيشتر تنگ شده بود ــ

 .خنديدم

سر رسيد. خواب بود و تازه بيدار شده بود. ماشاا...مثل خرس مي خوابيد و فقط روزهايي که با حميد  نوشين
 .مي خواست بره بيرون، سحر خيز مي شد

 :گفت مامان

 .اآلن برديا هم مياد ــ

 :گفت نوشين

 برديا؟ ــ

 :گفتم

 .قراره نهار بياد اين جا ــ

 :گفت نريمان

 خاله اين ها نيومدن؟ ــ

 :گفت مامان

 .صبح به پري زنگ زدم، گفت تا دو، سه روز ديگه ميان ــ



 

 
193 

روز هم خوشگل تر مي  ست تونيک خردلي با روسريِ قهوه اي پوشيده بود. خيلي ناز شده بود. روز به هستي
 !شد

 :کنارم نشست. دستي به شونه ام زد و گفت هستي

 چطوري تو رفيقِ بي وفا؟ ــ

 مــــــرض! من بي وفام يا تو که چسبيدي به نريمان و يادت رفته يه زماني يه نيلوفري، دوستت بوده؟ ــ

 !پرسمادرد بگيري نيلو. حاال خوبه روزي چند بار حالت رو از نريمان مي  ــ

 راستي هستي، ديگه نمياي دانشگاه؟ ــ

 !نه بابا. تا همين جا هم زيادي ادامه دادم. تو که خوب مي دوني، اهل خرخوني نيستم ــ

 !خري ديگه! باور کن نريمان همچين آش دهن سوزي هم نيست که به خاطرش، قيد درس و دانشگاه رو زدي ــ

 :نيشگوني از بازوم گرفت و گفت هستي

 !اين قدر سر به سرم نذار پررو ــ

 .همين لحظه، زنگ گوش خراش و يکنواخت آيفون به گوشم رسيد. مثل فنر از جا پريدم در

 !برديا است ــ

 :که از حرکت سريع و غير معمولم، تعجب کرده بود، گفت نريمان

 !زيرت ميخ بود؟ چته تو؟ برديا است، روح که نيست ــ

 .جواب دادن به نريمان شدم و به سمت آيفون رفتم. دکمه رو زدم و در باز شد بيخيالِ 

 :گفت مامان

 برديا است؟ ــ

 !آره ديگه ــ

تندتند مي زد. اگه نگاه هاي چپ چپ نوشين روم نبود، قطعا براي ديدنش پرواز مي کردم؛ اما خب جلوي  قلبم
 .باالخره برديا سر رسيدخودم رو گرفتم و مثل دخترهاي خوب رو مبل نشستم. 

دلم براش تنگ شده بود. خيلي خوشگل شده بود. يه پيراهن طوسي، هم رنگ چشم هاش پوشيده بود،  خيلي
 !با يه جين يخي

 .ديدنش، يه بيت شعر هم به ذهنم اومد با

 ".چشمان تو با فرياد خاموشش، راه ها را در نگاهم تار مي سازد"

 .تو چشم هاي وحشي و نازش ثابت موند. به صورت مردانه و جذابش زل زده بودم نگاهم
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از سالم و احوالپرسي، برديا رو مبلي، درست رو به روم نشست. نگاهم همون جور ثابت رو چشم هاش  بعد
 .بود

 :به برديا گفت نوشين

 خاله نگفت کي ميان؟ ــ

 :گفت برديا

 !دو، سه روز ديگه ميان ــ

 !اگه من ازش اين سؤال رو مي پرسيدم، بعدش کلي بايد کنايه مي شنيدم حاال

 :نريمان اومد صداي

 !نيلوفر جون. چشم هات خيلي درد گرفتنا ــ

 .متوجه طعنه و کنايه ي نريمان شدم. وا رفتم! نگاهم رو فوري از برديا گرفتم و به گل هاي فرش خيره شدم تازه

 :با گيجي گفت هستي

 ريمان منظورت چيه؟وا! ن ــ

 :با شيطنت نگاهم کرد و گفت نريمان

 !اوني که بايد بگيره، گرفت ــ

 !پوزخند برديا هم شدم. نريمان بي شعور! بايد حالش رو مي گرفتم متوجه

 !خجالِت اين که لو رفته بودم، حتي سرم رو باال نگرفتم از

 .نهار شد. همه مشغول چيدن ميز و آوردن نهار بودن موقع

 :و برديا تنها بوديم. برديا نگاهي به دست تقريبا کبودم انداخت و گفت من

 دستت چطوره؟ ــ

 !بفهمم تو لحنش نگراني بيشتره، يا کنايه نتونستم

 !خوبه، يعني بهتره ــ

 :نگاه پر از تهديدش رو بهم انداخت و گفت برديا

ر نکن کار اون روزت يادم رفته. برام خيلي گرون تموم شد. تموم غرورم افتاد زير پاهات و تو هم حسابي فک ــ
 حال کردي. نه؟ حسابي به خودت باليدي، نه؟

 !نه، نه. اصال اين طوري نيست! من خواب بودم. نفهميدم تو اومدي ديدنم ــ
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 :نگاه عاقل اندر سفيهي بهم کرد و گفت برديا

قدر هم اسکول نيستم خانوم! از خجالت كشيدن هاي خاله پروانه و رفت و آمد هستي و خاله به اتاقت، اون  ــ
 !همه چيز رو فهميدم

 .داشتم همون لحظه زمين باز شه و من رو کامل ببلعه! صداي هستي افکارم رو از هم گسيخت دوست

 .آقا برديا بفرماييد نهار ــ

 :به هستي لبخندي زد. از جا بلند شد. آهسته رو به من گفت برديا

 .تموم کارهات تو ذهنم مي مونه! خيالت تخت ــ

 .هم رفت سر ميز نشست و با نريمان شوخي کرد بعد

 .خودم لعنت فرستادم. اگه اون روز اون کار بچگونه رو نکرده بودم، اآلن برديا ازم ناراحت نبود به

 !هميشگيم، از عصبانيت زياد جويدم رو طبق عادت ناخنم

 :گفت هستي

 !نيلو، بيا نهار ديگه ــ

 :با پوزخند گفت برديا

 !فکر نکنم ديگه گشنه اش باشه! ناخنش رو تا نصفه قورت داد ــ

 :اين که همه ي کارهام رو زير نظر داشت، لجم گرفته بود. با کالفگي گفتم از

 !من اشتها ندارم، نمي خورم ــ

مي گفتم. دلم داشت از گشنگي قار و قور مي کرد، اما به قدري از دست خودم عصبي بودم و تحمل نگاه  دروغ
 !هاي سرد و يخيِ برديا رو نداشتم، که قيد نهار رو زدم

 .سمت اتاقم رفتم و در رو با حرص کوبيدم به

 .، حواسم رو پرت کردتختم نشستم و داشتم خودم رو لعنت مي کردم که صداي تق تق در اتاقم رو

 کيه؟ ــ

 .منم ــ

 منم کيه؟ ــ

 !منم، منمه ديگه ــ

 :فهميدم صداي برديا است! از رو تختم پريدم. خودم رو مرتب کردم و گفتم تازه
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 .بيا تو ــ

 .با يه سيني در دست، وارد اتاقم شد برديا

 پررو، من رو با اين سيني جلوي در سر پا نگاه داشتي، ازم بازجويي مي کني؟ ــ

 :کردم و گفتم اخم

 چرا اومدي اين جا؟ ــ

 :خيال رو فرش نشست و سيني رو رو به روش گذاشت و گفت بي

بشه! آخه ديدم خيلي گشنمه، گفتم صورت بُق کرده و اون اخم هاي هميشه در هم تو رو ببينم و اشتهام کور  ــ
 !مي دوني که، بدم مياد چاق بشم

 .لبخندي گوشه ي لبم نشست. از اين که تو اتاقم بود، ته دلم غنج مي رفت ناخودآگاه

 !محتويات تو سيني زل زدم. دو تا بشقاب پر از غذا. دو تا ليوان نوشابه و خورشت و همه چي به

توجه به من، ظرف بشقابش رو جلوش گذاشت و شروع کرد به خوردن. بوي قيمه بدجوري گشنگيم رو  بي
 .تحريک کرده بود

 براي من هم آوردي؟ ــ

 .کرد. شيطنت تو چشم هاش موج مي زد نگاهم

 .نه خير! شما که گفتين ميل ندارين که! من خودم اشتهام دو برابر شده ــ

 !اما من گشنمه ــ

 :لبخندي زد و با لحني که عاشقش بودم، گفت برديا

 .بيا پايين نازنازي با هم بخوريم ــ

 !خدا خواسته، فوري روي فرش دست بافت اتاقم، رو به روي برديا نشستم و مشغول خوردن شدم از

 :خوردن گفتم حين

 چرا اومدي باال؟ ــ

 باال کجاست؟ ــ

 !منظورم اتاقِ منه ــ

 قِ توئه؟اِ؟ اين جا اتا ــ

 :ام کرده بود. مي خواست حرصم رو دربياره. به در و ديوارِ اتاقم زل زد و گفت کالفه
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 !اِي! بدک نيست ــ

 :پوزخند گفتم با

 !حداقلش مثل اتاق تو، درش اتوماتيک وار قفل نمي شه ــ

 .خنديد برديا

 !آره خب! آخه تو خونواده ي شما، فضول پيدا نمي شه ــ

 :اش رو نشنيده گرفتم و گفتم طعنه

 کسي نگفت چرا مياي اين جا؟ ــ

 کجا؟ ــ

 !اتاقم ديگه ــ

 مگه اين جا اتاقه توئه؟ ــ

 .دلم مي خواست جفت پا برم تو شکمش! داشت من رو مي پيچوند! بي شعور خيلي

 :که حرص رو از تو چشم هام خونده بود، خنديد و يه قلپ نوشابه خورد و گفت برديا

خب حاال! اخمو نشو. هيچي بابا، به خاله گفتم مي خوام اتاق نيلوفر رو ببينم، اون هم فوري دو تا بشقاب  ــ
 !غذا برام کشيد و گفت ميري، اين ها رو هم ببر، جلوش بخور تا زورش بگيره و دلش بسوزه

از اين که داشت دستم مي بلند خنديد. ته دلم از خنده ها و شوخي کردنش، داشتم کيف مي کردم، اما  برديا
 .انداخت، لجم گرفت

 .خيلي با نمکيا ــ

 !عين واقعيت بود؛ البته با يه کم تحريف ــ

 !چشمک نازي بهم زد. من رو که ول مي کردي، اآلن لب هام رو لب هاش بود برديا

 برديا؟ ــ

 هـــوم؟ ــ

 .منشيِ خيلي بي ادب و گستاخي داري ــ

 !خيلي هم دختر مؤدب و خوبيه ــ

 :اين که جلوم داشت ازش تعريف مي کرد، بدم اومد. با لحن کنايه داري گفتم از

 !يادمه گفتي منشيت يه زنه سي ساله است؛ با دو تا بچه ــ
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 .اون استعفاء داد، رفت ــ

 واسه چي؟ ــ

 !مشکل داشت؛ مي خواست بره شهرستان ــ

 اين دختره چند سالشه؟ ــ

 !بيست و سه، بيست و چهار، فکر کنم ــ

 .گرفتم. ناخواسته صدام رفت باال آتيش

 چرا استخدامش کردي؟ ــ

 :که حسابي شوکه شده بود، گفت برديا

 نبايد استخدامش مي کردم؟ ــ

 !نه ــ

 چرا؟ ــ

 !چون لــوسه! بي ادبه ــ

 !خيلي هم دختر مؤدبيه! احترام من رو هم خيلي نگه مي داره ــ

 .داشتم مثل آتشفشانِ در حال فعاليت، قل قل مي کردم و برديا خونسرد داشت غذا مي خورد من

 چرا بهش گفتي نامزدمي؟ ــ

 .به تاپ تاپ افتاد قلبم

 .خواستم آدمش کنم ــ

 اين طوري؟ ــ

از دستت بپره؟ آخي! نترس، نمي پره! اون پررويي که من صداش رو شنيدم،  چيه؟ آهــــا! ترسيدي دختره ــ
 !تو رو صاحب مي شه

 :با خشم نگاهم کرد و گفت برديا

 باز تو بي جا حرف زدي؟ ــ

 از اين که گفتم نامزدتم ناراحتي؟ ــ

 !به چشم هام زل زد. نگاهش مهربون تر شده بود. طاقت اون چشم هاي نافذ و خوشگلش رو نداشتم برديا
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کردم خون به مغزم نمي رسيد. تصميمم رو گرفتم. بايد مي دونست چقدر عاشقش شدم. بايد مي فهميد  حس
 !مي ميرم براش! بايد مي فهميد بدون اون، روزهام سخت مي گذره

 !حرف بزنم که نريمان مثل اجل معلق اومد تو! اَه رو باز کردم تا دهنم

 .نگاهش رو ازم گرفت، به غذاش خيره شد و مشغول خوردن شد برديا

 غذاتون رو خوردين؟ ــ

 :غره اي به نريمان رفتم و گفتم چشم

 اين اتاق در نداره؟ بايد در زدن يادت بدم؟ ــ

 :که خوب فهميده بود چقدر ناراحتم، گفت نريمان

 .خب حاال عنق نشو ــ

 :گفت برديا

 .من که همه ي غذام رو خوردم! بشقاب نيلوفر نصفه است ــ

 :با خنده گفت نريمان

 !تا اون جايي که من يادمه، نيلوفر گفت ميل نداره ــ

 :پررويي گفتم با

 !نه خير؛ من گفتم زياد ميل ندارم! ديدم برديا اومده زحمت کشيده، يه کمي خوردم ــ

 :که حس مي کرد غرورش داره له مي شه، فوري جبهه گيري کرد و گفت برديا

 !نه. من براي خودم آورده بودم. ناراحت هم نمي شدم ــ

 !حرفش ناراحت شدم. چي مي شد يه دقيقه الل موني مي گرفت؟ از

 :خنديد و گفت نريمان

 !مگه اين که تو از پس زبون اين خواهر ما بر بياي ــ

 .يمان شکلکي درآوردم. برديا هيچ واکنشي نشون نداد. اين بيشتر آزارم مي دادنر براي

 :گفت نريمان

 برديا، کي ميري شرکت؟ ــ

 :گفت برديا

 حدود چهار. چطور؟ ــ
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 :گفت نريمان

 !راستش ماشينم خراب شده بردمش تعميرگاه، مي خواستم سر راهت من رو هم برسوني ــ

 :گفت برديا

 !حتما. اگه هستي خانوم هم مي خواي ببري، ماشين رو بهت بدم؟ ــ

 :گفت نريمان

 !نه هستي اين جا مي مونه. مرسي پسر ــ

 :از جا بلند شد و گفت برديا

 من رفتم پايين، نريمان مياي؟ ــ

ورده بودم. اصال فکر هم به تبعيت از برديا از جا بلند شد و هر دو از اتاقم رفتن. بهترين نهاري بود که خ نريمان
 !نمي کردم حضورٍ برديا اين قدر بهم آرامش بده. هميشه فکر مي کردم يه دقيقه هم نمي شه تحملش کرد

 .دوريش رو نداشتم. سيني رو برداشتم و به سمت آشپزخونه رفتم طاقت

 :به بشقاب هاي خالي و نيمه خاليِ تو سيني زل زد و با خنده گفت هستي

 !چرا چيزي نمي خوري نيلو؟ تلف مي شيا. يه کم به خودت برس بميرم برات. ــ

 !که زن نريمان بود. هر دوشون به هم مي اومدن و عادت داشتن تو کارهام دخالت کنن حقا

 :بي حوصلگي گفتم با

 ديدم گشنمه، خوردم! تو که مشکلي نداري؟ داري؟ ــ

 :لبش رفت و گفت که از جوابم دلخور و شوکه شده بود، لبخند از رو هستي

 .نه عزيزم. نوش جونت! خواستم سر به سرت بذارم ــ

 :گفت مامان

 .نيلوفر، چند تا چاي بريز بيار ــ

 :گفت هستي

 !مامان پروانه من مي ريزم ــ

 !يه لحظه براي هستي سوخت. من چرا اين قدر باهاش بد حرف مي زدم؟ دلم

 .لحظه از کارهام خجالت کشيدم. بي هوا لپ هاي سفيد و تپلش رو بوس کردم و از آشپزخونه خارج شدم يه

 :گفت مامان
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 .برديا جان، شب منتظرتيما خاله ــ

 :نگاهي قدرشناسانه به مامان کرد و گفت برديا

 .نه خاله جان، زحمت بسه! مرسي ــ

 :با دلخوري گفت مامان

خاله جان؟ خونه ي غريبه که نمياي. نريمان هم هست. اگه نياي، ناراحت مي شم. حتما  چرا تعارف مي کني ــ
 بيا. باشه؟

 .که تا حاال رو حرف مامانم حرف نزده بود، اين بار هم ساکت شد برديا

 !دلم کلي قربون صدقه ي اين مهربوني ها و حس خاله بودنِ مامان رفتم. داشتم بال در مي آوردم تو

 :گفت نوشين

 از يلدا و دايي چه خبر؟ ــ

هاي برديا درهم رفت. اين نوشين هنوز هم وقتي برديا رو مي ديد، ياد دايي پدرام و اون دختر لوسش مي  اخم
 !افتاد

 :گفت مامان

 !خان داداش که مرد فهميده و پخته ايه؛ اما يلدا جوونه و نادون ــ

 :گفت نريمان

اون يلدا هم ديگه شورش رو درآورده، هر دفعه به يه بهونه اي، مهموني هاي فاميلي نمياد؛ مثال چي بشه؟  ــ
 بگه برام مهم نيستين؟ تا کي مي خواد قايم بشه؟

با سيني اي چاي، وارد پذيرايي شد. برديا مشخص بود از بحثي که در مورد يلدا بوده، زياد راضي نيست؛  هستي
 .وز تو صورتش بودچون اخم هاش هن

 :گفت مامان

 !يلدا هم فراموش مي کنه. يه کمي دلخوره. باالخره کنار مياد ــ

 :درحالي که داشت ليوان چاي رو از تو سيني اي که هستي براش گرفته بود، بر مي داشت، گفت نوشين

 يخشون کرد، اون ناراحته؟وا؛ مامان! به جاي اين که برديا و خاله پري ناراحت باشن که اون شب سنِگ رو  ــ

هم ديگه داشت کاسه ي داغ تر از آش مي شد! من نمي دونم چرا تا ماها دور هم جمع مي شديم،  نوشين
 !بحث يلدا و اون نامزد بودن الکيش با برديا، مي اومد وسط

 :کردم برديا خيلي از حرف نوشين ناراحت شده. به خاطر اين که ادامه اش ندن، گفتم احساس
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 !تموم شد و رفت! شماها دارين نبش قبر مي کنين؟ همه چي يه مدت ديگه عادي مي شه ــ

 :باالخره به حرف در اومد برديا

خوبيِ زندگي اينه! زمان همه چيز رو حل مي کنه. من با دايي يا يلدا هيچ مشکلي ندارم. اين يلدا است که  ـــ
 !انگار حضورِ من عذابش ميده

 .جـــــــونم! عاشق اين طور حرف زدنش بودم اي

 :که احساساتش قلمبه شده بود، فوري گفت مامان

من هميشه رو اسم تو قسم مي خوردم عزيز خاله! يلدا هنوز نمي دونه چه جواهري رو از دست داده. ايشاا...  ــ
 !يه زن خوب مثل خودت گيرت بياد

 يا خوبم که گيرش بيفتم؟لحظه فکر کردم من هم به اندازه ي برد يه

دلم قند آب شد. مامان خيلي برديا رو دوست داشت و مطمئن بودم اگه بفهمه دختر ته تغاريش عاشق اين  تو
 !خواهرزاده ي مغرور و ساکتش شده، قطعا بال در مي آورد

 :فکر عروس شدن خودم و دوماد شدن برديا بودم که برديا از جا بلند شد و گفت تو

 .ه جان من ديگه رفع زحمت مي کنم. حسابي زحمتتون دادم! بابت نهار هم مرسي، عالي بودخب خال ــ

 :لبخند پهني زد و گفت مامان

 !نوش جونت پسرم. شب زود بيا ــ

لبخندي زد. نريمان هم کتش رو پوشيد و از در خارج شدن. يه لحظه حس کردم چقدر نبودنش برام  برديا
 !سخته

 :گفت هستي

 .ن من هم ديگه برمماما ــ

 :گفت مامان

 !وا! کجا؟ بمون. شب شامت رو مي خوري، بعد نريمان مي بردت ــ

از خدا خواسته قبول کرد. بيشتر از اين که دلش بخواد خونه شون باشه، دوست داشت بياد اين جا و  هستي
 !با نريمان و کنار نريمان باشه. يه لحظه به جايگاه و موقعيتش حسوديم شد! خوش به حالش

مشغول  مبل لم دادم. هستي کنارم نشست. نوشين رفت سراغ تلفن تا با حميد حرف بزنه. مامان هم روي
 .جمع کردنِ ليوان هاي چاي بود

 خسته اي؟ ــ

 !آره هستي، خيلي ــ
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 !بميرم براي داداشم! دو روزه صبح تا شب بيمارستانه ــ

 واسه چي؟ ــ

شيفت شب هم مي مونه. کارهاش ريخته به هم! يکي از همکارهاش خانومش بچه به دنيا آورده، واسه  ــ
 !يعني مي رسه خونه، مثل جنازه مي افته رو تختشهمين ماني جاي اون هم مي مونه. 

 .آخـــــي! دکتري هم سخته ها ــ

 !حاال خدا رو شکر از فردا کارهاش يه کم سبک تر مي شه ــ

 چرا ازدواج نمي کنه؟ ــ

 :لبخندي زد و گفت هستي

 !به قول خودش، وقت واسه ازدواج هميشه هست ــ

 !تو روياهاشه رو پيدا نکنهخب شايد ديگه هيچ وقت اوني که  ــ

 تو خودت چي؟ تو نمي خواي ازدواج کني؟ ــ

 سوال بي جاش تعجب کردم. چه ربطي داشت؟ از

 .وا! تو که شرايط من رو مي دوني! فعال هيچ پسري دلم رو نلرزونده ــ

 !دلم، اسم برديا رو صدا مي زد اما دوست نداشتم هستي چيزي بدونه ته

 !خب البد فعال هيچ دختري هم دل ماني رو نلرزونده ديگه ــ

 .هستي هم که امروز پيله کرده بود به ماني! لبخند کم رنگي زدم اين

 نيلو؟ ــ

 هـــوم؟ ــ

 تازگي ها حسابي با برديا جور شديا! شيطون خبراييه؟ ــ

 کردم. نکنه اين قدر تابلو بودم که هستي هم فهميده؟ يخ

 !ي زدمجا م نبايد

 !نه بابا. جو الکي نده. چه خبري؟ ديگه حال کل کل کردن باهاش رو ندارم ــ

 مطمئني حسي بهش نداري؟ ــ

 :چپ نگاهش کردم و گفتم چپ

 چرا اين سوال رو مي پرسي؟ ــ
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 !همين جوري ــ

 :خاطر اين که کامل نا اميدش کنم، گفتم به

 !مطمئن باش من به برديا هيچ حسي ندارم ــ

 :لبخندي زد و گفت هستي

 !چه بهتر ــ

 .رو نفهميدم. خواستم سوالي بپرسم که نوشين با لج سر رسيد و رو مبل نشست منظورش

 .عصباني بود. مامان هم متوجه ناراحتي و عصبانيتش شد خيلي

 :گفت نوشين

 .مامان، حميد زنگ زد ــ

 :گفت مامان

 !خب؟ ــ

 :گفت نوشين

 !هيچي ديگه. اصرار داشت با شما در مورد تاريخ عروسي حرف بزنم ــ

 پس اون هم از اين بالتکليفي خسته شده. آره؟ ــ

 !هم من خسته شدم، هم حميد ــ

 خونواده اش چي ميگن؟ ــ

 !اون ها که از خداشونه حميد من رو ببره خونه اش، تا از شر رفت و آمدهاي ما راحت بشن ــ

 :اخم کرد و گفت مامان

 يه کم دلت رو پاک کن نوشين! تو چه پدرکشتگي اي با اون ها داري؟ ــ

 :گفت نوشين

 .من با اون ها پدر کشتگي دارم؟ چرا من بايد دلم رو پاک کنم؟ اون ها زبونشون رو کوتاه کنن ــ

 مشکل تو با خونواده ي حميد چيه؟ ــ

و آب زير کاه حميد! اونه که به مامان حميد هم خط ميده وگرنه مشکل من فقط حميرا است! خواهر فضول  ــ
مامان حميد عاشق من بود. مدام مي گفت تو هم مثل دختر مني و با حميرا فرقي نداري اما نمي دونم در گوشش 

 !چي زِر زر کرد که باهام اصال خوب نيست و باهام بد حرف مي زنه
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ميرا هم که تنها خواهرِ حميده و صد در صد مامان حميد هواي نوشين جان اون ها خونواده ي شوهرتن! ح ــ
 .اون رو داره! سعي نکن با گستاخي اون رو از چشم حميد و مامانش بندازي

نه، اين طوري نمي شه! بايد حساب اون خواهر زبون درازش رو برسم تا بفهمه نبايد با دم شير بازي کنه!  ــ
 کر کرده بهتر از من گيرِ حميد مياد؟چرا فکر مي کنن من براي حميد کمم؟ ف

 :خنده گفتم با

 !قطعا همين طوره! طفلي حميد آقا حيف شد ــ

 :چشم غره اي بهم رفت يعني دهن مبارک رو ببند. نوشين هم با خشم گفت مامان

م؟ واسه من هم شانس هاي بهتري پيدا مي شد. يادت رفته بعد از خواستگاريِ حميد، کي اومد خواستگاري ــ
امين رو ميگم. اون خواستگار سمجه! يادته چقدر خاطرم رو مي خواست؟ متخصص پوست بود. خونواده اش 

از هفت دولت راحت بودم!  وهم که ديدي. پدرش چقدر محترم و باکماالت بود! الحمدا... مادر هم که نداشت 
 !يد جواب مثبت دادمنمي دونم چرا خر شدم و اون رو رد کردم و هزار جور بهونه آوردم و به حم

 :با دلخوري گفت مامان

اآلن ديگه وقت اين حرف ها نيست. تو عقد کرده ي حميدي! اآلن زشته بگي پشيموني و هزار جور خواستگار  ــ
 !بهتر از حميد داشتي! خداييش حميد پسر آقا و محترميه و تو رو هم خيلي دوست داره

 :گفتم

 !به نظر من هم اخالق حميد آقا خيلي خوبه ــ

 :پوزخندي زد و گفت نوشين

 !آره خيلي خوبه! فقط يه کم ماماني تشريف داره ــ

 :گفت مامان

خب اين طبيعيه! حميد پدر نداشته. از بچگي بدون پدربزرگ شده و زير پر و بال مامانش بوده. بايد هم  ــ
 !مامانش رو بخواد و بهش وابسته باشه

 :با حرص گفت نوشين

 !نه اون قدري که مامانش رو به زنش ترجيح بده ــ

 :گفت مامان

 مگه حرفي پيش اومده؟ ــ

 :که انگار تازه زخم دلش سر باز کرده بود، با بغض گفت نوشين



 

 
206 

که  بهش ميگم بريم بيرون، ميگه نه کار دارم، مي خوام مامان رو ببرم دکتر. ميگم باشه ببرش دکتر، بعد ــ
 اومدي ميريم. ميگه نه، ديگه مامان خواسته پيشش بمونم، تا حالش خوب شه! اين درسته؟

 :گفتم

 !خب يه امروز رو به مامانش قرضش بده ــ

 :گفت نوشين

نه خيرم. بحث اين حرف ها نيست! اون مامانِ مارمولکش اصال دوست نداره حميد با من جايي بره! حتي از  ــ
يه نفر شنيدم که براي حميد دنبالِ دختر مي گرده! واسه همين هم ميگم بايد زودتر مراسم عروسي رو راه 

 !بندازيم. مامان تو رو خدا يه کاري کنين. من ديگه اعصابش رو ندارم

 .بلند شد و به سمت اتاقش رفت وشينن

 :که تا اون موقع ساکت بود و داشت گوش مي داد، گفت هستي

 الهي بميرم! مامان بهتر نيست مراسمشون رو جلو بندازين؟ ــ

 :گفتم

 !از نظر من که بايد صبر کنيم. شايد بعد ازدواج هم حميد تغييري نکرد و نوشين رو بيشتر ذله کرد ــ

 :با اخم گفت مامان

نوشين زيادي بزرگش کرده. قضيه اون قدرها هم گنده نيست. يه زنگ مي زنم به مامانِ حميد، تا فردا شب  ــ
بيان اين جا و يه تاريخ براي عروسيشون تعيين کنيم. همه ي مشکالت حميد و نوشين واسه اينه که مدت 

 .نامزديشون زياد شده

 :گفتم

 !نامزدي مخالف بودم. بدم مياد دوران عقد زياد باشهاز اولش هم با اين مدت  ــ

 :کردم به هستي و گفتم رو

 .اوي هستي! تو و نريمان بايد زود ازدواج کنينا ــ

 :سرش رو پايين انداخت و با شرم مخصوص خودش گفت هستي

 !من که از خدامه ــ

 :لبخندي زد و گفت مامان

 !حاال هستي و نريمان وقت دارن! اول بايد به فکر نوشين باشم ــ

 :رو کرد به سمت هستي و گفت مامان
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 !شب به پدرت و آقا ماني هم بگو بيان اين جا ــ

لرزيد. اگه ماني مي اومد، برديا باز هم همون بردياي سرد و خشک مي شد. اصال از پيشنهاد مامانم خوشم  تنم
تر از اون چيزي که فکر مي کردم قبول کرد و به پدرش خبر داد. انگار منتظر چنين حرفي از نيومد، اما هستي زود

 !طرف مامان بود

 :گفت مامان

 نيلو شام فسنجون بذاريم خوبه؟ ــ

 :گفتم فوري

 !نه، نه. برديا دوست نداره ــ

 :چشم هاش رو ريز کرد و گفت مامان

 !ت، به خاطر اين که حال برديا رو بگيريچه عجب! نگفتي اتفاقا بهترين غذا اس ــ

 :گفتم

 !ديگه پسر خالمه ديگه. چي کارش کنم؟ ــ

 !ها همه پيله کرده بودن رو من و حساسيت هام به برديا تازگي

 :گفت مامان

 !من ميرم استراحت کنم! بذار نوشين هم يه کم بخوابه. شما هم استراحت کنين ــ

 .رفت مامان

 :گفتم

 ماني مي تونه شام بياد؟ ــ

 :با شيطنت خاصي گفت هستي

 !اگه بفهمه اين جا دعوته، با سر مياد ــ

دونم چرا تازگي ها چرا اين قدر با منظور و تکون دادن سر و حرکات عجيب غريب حرف مي زد. برام زياد  نمي
بِ بله برونِ هستي تکرار هم مهم نبود. واسه همين ازش سؤالي نکردم. اصال دوست نداشتم برخورد اون ش

 .بشه! از کنايه هاي برديا و آرامشِ نسبيِ ماني تو جواب دادن مي ترسيدم

شد. آقاي پرور و ماني هم اومدن اما هما چون شهرستان بود، تو جمع حضور نداشت. البته حضورش هم  شب
 !باشه؟ زياد مهم نبود. يه بچه ي دوازده ساله چه لزومي داشت که حتما تو اين مهموني

تيپ آراسته و مرتب هميشگيش رو داشت. اگر چه آثار خستگي و کم خوابي تو چشم هاي يشمي رنگش  ماني
 .موج مي زد، اما همون لبخند ناز و جذاب رو لب هاش بود و حتي لحظه اي هم از رو لب هاش محو نمي شد
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 !اليم هم آرايش کردميه تونيک بنفش رنگ با شال حرير صورتي رنگي پوشيده بودم. خيلي م من

 !پرور و مامان مشغول حرف زدن بودن. نوشين که خيلي عنق بود، گوشه اي تنها و ساکت نشسته بود آقاي

 !هم ترجيح مي دادم تا اطالع ثانوي سر به سر نوشين نذارم من

 :رو به من گفت هستي

 نيلو، دير نکردن؟ ــ

 کي ها؟ ــ

 .نريمان و برديا ديگه ــ

 .آها. نه بابا! تازه سر شبه. ميان ــ

 :لبخندي زد و گفت ماني

 !خواهر کوچيکه! معلومه حسابي دلت پيشِ نريمانه ها ــ

 :با ناز دخترونه اي گفت هستي

 !اون از من عاشق تره ــ

 :خنده گفتم با

 !اون که صد در صد ــ

 .رو شنيدم. لبخند پهني رو لب هام نشست از يه ساعت، صداي آيفون اومد. انگار بهترين صداي زندگيم بعد

براش تنگ شده بود. بودن در کنار ماني برام خسته کننده بود! اما تا برديا مي اومد هر چي خوشحالي بود،  دلم
 .تو دلم انبار مي شد

 .زودتر از من براي باز کردن در اقدام کرد. کلي تو دلم بهش فحش و بد و بيراه گفتم هستي

 :به ماني گفتم رو

 !از هستي شنيدم سرتون خيلي شلوغه و کارهاتون زياد شده ــ

 :لبخند زد و گفت ماني

 !آره. دو، سه روزه خيلي سرم شلوغه و وقت نمي کنم زياد برم خونه ــ

 !از چهره تون کامال معلومه که چقدر خسته اين ــ

 :چشم هاش رو گرد کرد و با يه لحن عجيب و خاص گفت ماني

 !اِ؟ کاش از تو صورتم خيلي چيزها رو مي خوندين ــ
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و منگ نگاهش کردم. تا حرفش رو کامل کنه يا توضيح بيشتري بده اما هيچي نگفت. خواستم سؤال بپرسم  گيج
 .که با ورود برديا و نريمان به پذيرايي، حرفم تو دهنم موند

اول از همه به ماني نگاه کرد و اخم هاش درهم رفت. وقتي به نرديکيِ فاصله ي نشستن ما نگاه کرد، حس  برديا
 .کردم اگه کسي نبود قطعا دو تا فحش خوشگل بارم مي کرد

 :رو مبل نشستيم. آقاي پرور رو به برديا گفت همه

 !خيلي خوشبختم آقا برديا که دوباره زيارتتون مي کنم ــ

 .بخندي زد و آهسته و خشک تشکر کردل برديا

 :کتش رو در آورد و گفت نريمان

 !پدر جان خيلي خوشحال شدم امشب اين جا ديدمتون ــ

 :پرور که از حرف نريمان حسابي خوشحال شده بود، گفت آقاي

همين که لبخند رو رو لب هاي دخترم آوردي، يه دنيا ارزش داره! براتون آرزو دارم تا آخر عمرتون کنار هم،  ــ
 !عاشق هم بمونين

 :که از ديدنِ اين همه شعور و فهم آقاي پرور، جا خورده بود، گفت نوشين

 .واقعا هستي جان پدر فهميده اي داره ــ

 !باز مي کردن اين ها براي هم پرور تشکر کرد. چه نوشابه اي آقاي

 .دو تا، دو تا شد و هر کسي با بغل دستيش حرف مي زد جمع

 :رو به من گفت ماني

 شما که قصد ندارين مثل هستيِ کم عقل، قيد درس رو بزنين؟ ــ

برديا ناخواسته نگاه کردم. نريمان داشت باهاش حرف مي زد، اما تموم هوش و حواسش پيش حرف هاي  به
 .و ماني بود. بيچاره گردنش درد گرفت از بس به ما نگاه کرد و سرش رو کج کردمن 

 :کم رنگي زدم و گفتم لبخند

نه من مصمم تر از هستي براي درس خوندنم! هستي تا حاال هم با زور من مي خوند. هميشه تق و لق مي  ــ
 !اومد دانشگاه! من هميشه جدي تر از هستي درس مي خوندم

 !وبه! من که نتونستم حريفِ هستي بشمخيلي خ ــ

 :با غرولند گفت هستي

 !اِ! داداشي باز شروع کردي؟ من که گفتم نمي خوام ادامه بدم ــ
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 :با خنده گفت ماني

 !اوه، اوه! باشه بابا؛ تسليم ــ

 :با صدايي رسا گفت نوشين

 آقاي پرور، شما دوست ندارين هستي و نريمان زودتر برن پي زندگيشون؟ ــ

از سؤال ناگهاني و يه دفعه اي نوشين جا خورديم. خوب مي دونستم اين حرفش به خاطرِ دعواش با حميد  همه
 !بوده و مي خواسته داغ دلش رو تازه کنه

 :پرور لبخند مليحي زد و گفت آقاي

شين خانوم! کي از زودتر سر و سامون گرفتنِ دخترش بدش مياد؟ اما خب بايد شرايطش ما که از خدامونه نو ــ
 .جور شه

 :که از دست نوشين داشت جلز و ولز مي کرد، با دستپاچگي گفت مامان

 !حق با آقاي پروره! اين نوشين يه کم عجوله؛ وگرنه حاال براي هستي و نريمان وقت هست ــ

 :گفتم

 خودش عجول نيست؟ چرا نوشين واسه ــ

 .اوه! تا اين حرف از دهنم در اومد، چشم هاي دو نفر با کلي سرزنش و تهديد و خشم، بهم زل زد اوه؛

و نوشين داشتن با چشم هاشون من رو له مي کردن. لعنت فرستادم به دهن مبارکم که بي موقع باز  مامان
 !شد

 :يه جوري حل کنم، گفتمرو گاز گرفتم و به خاطر اين که گند کاريم رو  لبم

البته خوبيِ رابطه ي نوشين و حميد آقا اينه که حسابي از هم شناخت پيدا کردن و مي تونن اگه اخالقِ  ــ
 !طرفشون رو دوست ندارن، به هم بزنن

هاي نوشين بيشتر در هم رفت. مثل اين که راضيش نکرده بودم. خواستم دوباره حرفي بزنم، تا اين اخم  اخم
هاي مثل شمشيرِ نوشين وا بشه که نگاهم با نگاه مامان تالقي کرد. يعني اگه يه حرف ديگه بزني، آخر شب 

 !حسابت رو مي رسم. به خاطر همين کال خفه شدم

 .مي کرد. حس مي کردم نگاه هاش فرق کرده و با منظور خاصي نگاهم مي کنهيه طور خاصي نگاهم  ماني

بهم نگاه مي کرد، يه لبخند مهربون هم گوشه ي لبش معلوم بود؛ حتي وقتي سرگرمِ جمع کردن بشقاب  وقتي
 .هاي ميوه از روي عسلي بودم، هم سنگيني نگاه هاش رو روي خودم حس مي کردم و کمي معذبم مي کرد

نگاه هاش دلم رو مي لرزوند. من انتظار اين محبت ها و نگاه هاي مهربون رو از طرف برديا داشتم، نه  همين
ماني! من تشنه ي اين نگاه ها و مهربوني ها از طرف برديا بودم، نه ماني! شايد اگه برديا تو زندگيم نبود، عاشق 

ما برديا هيچ جايي تو قلبم براي ماني ! ادماني مي شدم. چون هم جذاب بود، هم همه ي شرايطش عالي بو
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نذاشته بود. هر وقت نگاه هاي پُر رمز و راز ماني و لبخندهاي مرموزش رو مي ديدم ناخودآگاه نگاهم روي چهره 
ي عبوس و قرمز شده ي برديا ثابت مي موند. کامال مشخص بود که اصال از حضور ماني راضي نيست و يه ثانيه 

ي شد. من هم به بهانه هاي مختلف خودم رو تو آشپزخونه مشغول مي کردم تا از نم اهم اخم هاش از هم و
 .نگاه هاي با منظورِ ماني و اخم هاي در هم رفته ي برديا نجات پيدا کنم

 .تزيين ژله با ميوه هاي خرد شده بودم، که هستي کنارم ايستاد مشغول

 .کجايي تو بابا نيلو؟ دو ساعته چپيدي تو آشپزخونه ها ــ

 !مي بيني که کار دارم ــ

 کمک نمي خواي؟ ــ

 !نه. تو برو پيش شوهر جونت که فرار نکنه يه وقت ــ

 :لپم رو کشيد و گفت هستي

 !باشه حسود خانــــــوم! اما وجود تو امشب ضروري تر از منه ــ

 :چشم هاي ناز هستي زل زدم و گفتم هام رو ريز کردم و تو چشم

 !اوي! دخترکم حرف هات بو داره ها ــ

 :لبخندي زد. با شيطنت نگاهم کرد و گفت هستي

 !کاش اجازه داشتم بگم ــ

از اين که بخوام سؤال ديگه اي بپرسم، از آشپزخونه رفت. هستي هميشه دختر مرموزي بود. چيزي رو که  قبل
 .نمي خواست بگه، جونت هم باال مي اومد، تا خودش نمي خواست، نمي گفت

 .هيچ کاري تو آشپزخونه نمونده بود. با ناراحتي وارد پذيرايي شدم. کنار هستي و دور از ماني نشستم ديگه

 :رو به ماني گفت نريمان

خب ماني جان، از کارهات بگو؟ کارت سخته؛ نه؟ من تو دبيرستان يه معلم شيمي داشتم که هميشه مي  ــ
گفت اگه مي خواين پزشک بشين، حتما بايد پشتکار داشته باشين. چون راه پزشک شدن خيلي سخته و هر 

 .شق پزشکي باشهکسي نمي تونه سختي هاش رو تحمل کنه؛ مگه کسي که عا

 :لبخندي زد و گفت ماني

کامال درسته. پزشکي شغل سختيه اما خب براي مني که عاشق شغلم هستم، لذت بخش ترين شغلِ دنيا  ــ
است. بايد شيفته ي پزشکي باشي تا سختي هاش هم تحمل کني. من با همه سختي ها و شرايطش کنار 

کردم که چرا  عنتاز سختي و خستگيِ زياد صد بار خودم رو ل اومدم. البته اين هم بگم خيلي پيش اومده که
 !اومدم تو اين رشته! ريسک زيادي داره. اما خب يه مدت که مي گذره، مي بينم عشقم بيشتر از خستگيمه

 :با پوزخند گفت برديا
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 حاال به چي رسيدين؟ منظورم اينه که اون همه سختي کشيدين، اآلن ارزشش رو داشته؟ ــ

 !رزيد. اين برديا تازه کينه اش قل زده بود. خدا امشب رو به خير کنهل تنم

با همون آرامشي که فقط مخصوص خودش بود و برديا رو با اين آرامشش، بيشتر از حرف هاي کنايه دار  ماني
 :آتيش مي زد، گفت

تحمل کردم ارزش من از جايگاهي که اآلن توش هستم خيلي راضيم و از نظر خودم تموم سختي هايي که  ــ
اين رضايت رو داشته! من با شغلم آرامش دارم و به نظرم اوج خوشبختيه که يه آدم از شغلش راضي باشه و 

دارم که به من و تخصصم نياز  روقتي سرِ کارشه، از همه چيز کارش لذت ببره. اآلن من با آدم هايي سر و کا
صصم! اين برام يه غروره خاصي مياره. البته اين هم دارن؛ اميدشون اول به خدا است و بعد هم به من و تخ

بگم من اهل غرور نيستم. کال با غرور غريبه ام. آقا برديا اين حسِ خيلي قشنگيه. شما شرايط من رو درک نمي 
 .صد تا پول و رفاه نميدم. اون لبخندشون برام با ارزش تر از هر چيزيه بهکنيد، اما من يه لبخند مريضم رو 

 :ا همون پوزخند مسخره اش که حرص من يکي رو در مي آورد، گفتب برديا

البته همه ي اين حرف ها شعاره! پولي که تو پزشکي هست، بيشتر از حس انسان دوستي و لبخندهاي  ــ
 !مريض ها به دل آدم مي شينه

 !گرفت. خيلي رک و راحت ماني رو هدف قرار گرفته بود و بسته بودش به رگبار لجم

 :گفت ماني

شايد از نظر شما شعار باشه اما من صادقانه جوابتون رو دادم. من اون قدر هم آدم بي جنبه و بي ظرفيتي  ــ
 !نيستم که تا چشمم به پول اين شغل بخوره، يادم بره چي بودم و از چي به اين جا رسيدم

ابل طعنه ها و حرف هاي آرامش و صادقانه جواب دادنِ ماني من رو مسحور خودش کرده بود. در مق اين
ناخوشايند برديا با کمال آرامش و لبخند نازش جواب مي داد. برديا که از عصبي کردنِ ماني دست کشيده بود 

هاي ماني رو تحليل مي  حرفو شکست خورده بود، ديگه حرفي نزد و ساکت به گل هاي فرش نگاه کرد. داشت 
 .کرد

ي از طعنه و سرزنش هم بهم نکرد. اصال باهام حرف نزد، حتي سر ميز شب کال برديا يه نگاه مهربون و خال اون
شام هم با اين که نوشابه مي خواست و پارچ نوشابه به من نزديک بود، حاضر شده بود خودش بلند بشه و 

. اين پسر حسابي من رو کفري کرده بود رورتقريبا ميز رو دور بزنه، تا اين که به من بگه براش نوشابه بريزم. غ
 !تــــــا اين حد ديگه؟

 :شب شد و ماني و آقاي پرور و هستي از جا بلند شدن. ماني نزديکم ايستاد و گفت آخر

 !شب خيلي خوبي بود نيلوفر خانوم! اميدوارم باز هم سعادت داشته باشم که ببينمتون. شب خوش ــ

 :ته بگمبرابر اين همه مهر و محبت ماني خشکم زده بود و فقط تونستم آهس در

 !شب بخير ــ
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 :ديگه کاراييش رو از دست داده بود! اون ها رفتن. برديا هم کت اسپورتش رو پوشيد و گفت زبونم

 !خاله جون، من هم ديگه رفع زحمت مي کنم! دير وقته، صبح زود بايد بلند شم ــ

 :با لخند گفت مامان

 !به سالمت خاله جان! خوب بخوابي ــ

 .پيشونيِ برديا رو آروم و نرم بوسيد مامان

لبخندي زد و از مامان تشکر کرد. من براي بدرقه اش به کوچه رفتم! نريمان خداحافظي کرد و زودتر به  برديا
 .اتاقش رفت. من و برديا تنها بوديم. هوا خنک بود و موهام رو از زير شال به حرکت در مي آورد

 :خوشگلش بشه، گفت 3قبل از اين که سوار مزدا  برديا

 !امشب خيلي شيرين زبون شده بوديا ــ

 .هام ناخواسته رفت تو هم! کنايه اش رو خوب گرفتم اخم

 !چرا اخم هات واسه منه و خوش و بش و هر هر و کرکرات مال آقا مانيه؟ ــ

ستم و اون يخ کرد. تموم حواسش پيش من و اون جوک ماني و خنده هاي من بود. کاش دهنم رو مي ب تنم
 !طوري نمي خنديدم

 :گرفت و با حرص گفتم لجم

 .من با آدم ها مثل خودشون رفتار مي کنم ــ

 :که از حاضر جوابيم کفري شده بود، دندون هاش رو محکم به هم فشار داد و گفت برديا

 !زبون دراز! نيلوفر، ديدت رو عوض کن ــ

 :از ابروهام رو باال زدم و گفتم يکي

 منظور؟ ــ

 !ماني اوني نيست که تو ذهنته ــ

 تو ذهن من چيه؟ ــ

 !خودت بهتر مي دوني ــ

 .داشتم وادارش کنم حرف دلش رو بزنه دوست

 از چي ناراحتي؟ ــ

 :ماشينش رو باز کرد و با لحني خشک گفت در
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 !از چيزي که تو راحتي ــ

 .گيج ها نگاهش کردم اما فرصت هيچ حرفي رو بهم نداد و پاش رو گذاشت رو پدال گاز و رفت مثل

و مبهوت به گم شدن ماشينش تو کوچه خيره شدم. چرا درست مثل آدم، حرفش رو نمي زد؟ اين قدر  مات
 براش سخت بود؟

 دوازدهم فصل

نداشتم تو صف تاکسي وايسم. صفش از صف در دانشگاه خارج شدم. خيلي خسته بودم. اصال حوصله  از
نونوايي هم شلوغ تر بود. هوا سرد بود و من تو پليورم، تقريبا گم شده بودم! آروم آروم داشتم خودم رو به صف 

 .طويل تاکسي مي رسوندم که بوق ممتد ماشيني، اعصابم رو خرد کرد

 .. دهنم رو زود بستمعقب تا سرش داد بزنم که چهره ي دل نشين ماني رو ديدم برگشتم

 .سالم نيلوفر خانوم ــ

 :رو تکون دادم و گفتم دهنم

 .اِ؟ شمايين؟ سالم آقا ماني ــ

 .ببخشيد بي موقع مزاحمتون شدم ــ

. خب يه بار بگو بيا سوارت کنم ديگه. مردم تو اين سرما! اين قدر لفظ قلم حرف مي زنه، تا بيفتم از سرما اَه
 !بي هوش بشم. دلش خنک شه ها

 .نه، خواهش مي کنم ــ

 تشريف مي بريد خونه؟ ــ

 !َن َپ تشريف مي برم لونه پَ 

 .بله با اجازه تون ــ

 .سوار شيد مي رسونمتون ــ

دلم آب شد. از شر صف طويلِ تاکسي راحت شده بودم، اما خب از اون دخترهايي نبودم که زود قبول  تو قند
 .کنم

 :ترس و ترديد گفتم با

 .نه ممنون. مزاحم شما نمي شم ــ

 !جمله رو با نوعي مظلوميت پسر خر کن، گفتم تا من رو سوار کنه و پشيمون نشه اين

 :ي گفتهاش مي خنديد. با متانت خاص چشم
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 !نه اختيار دارين. سوار شيد ــ

 .اصراري نکردم و مثل جت، جلو نشستم ديگه

عطر خنکش فضاي کل ماشين رو پر کرده بود. حس خوبي بهم دست داده بود. آهنگ خيلي ماليمي از  بوي
 .مازيار فالحي هم در حال پخش بود

کم از دانشگاه فاصله گرفتيم كه مشکوک شدم. ماني چرا اومده بود دانشگاه؟ هستي که ديگه کال دانشگاه  يه
 !نمياد! راهش هم با بيمارستانش، اصال هر جور حساب کني يکي نيست

 .کرد به اين چيزها فکر مي کردم و کار آگاه بازيم گل کرده بود که صداي مهربون ماني من رو از افکارم جدا داشتم

 خب، امروز دانشگاه چطور بود؟ ــ

 :، اما اگه باهاش شوخي مي کردم، پررو مي شد. خيلي جدي گفتم"خوب بود، سالم رسوند"بگم  خواستم

 !اِي، بد نبود ــ

 جاي هستي خالي نيست؟ ــ

 تي چطوره؟اون که بدجــــــور! بي شــــــعور! فکر نمي کردم اين قدر دلم براش تنگ بشه! راستي هس ــ

 :لبخندي زد و گفت ماني

 زن داداش شما است، از من سراغش رو مي پرسين؟ ــ

 !! شوخي هاش هم مثل خودش پاستوريزه و بي نمک بودلــــــوس

 هستي هم خوبه! به سالمتي هفته ي ديگه عروسيِ نوشين خانومه؟ ــ

 .بله. البته فعال قطعي نشده ــ

 .به سالمتي ــ

 !مرسي ــ

 !حرف ها و تعارف هاش داشت خونم به جوش مي اومد. اَه! خب حرف نزن؛ راحت از

مي کردم مي خواد چيزي بگه و اين پا و اون پا مي کنه. يه لحظه مي خواست بگه و لبش رو با زبونش  حس
 !خيس مي کرد تا بگه؛ اما زود زبونش رو گاز مي گرفت و بي خيالش مي شد. حسابي زير نظر گرفته بودمش

 آقا ماني؟ ــ

انگار اسم عزراييل رو جلوش آورده بودم، چنان تکاني خورد که حس کردم اآلن مي ميره و خونش مي  بيچاره
 !افته گردنم

 بله؟ ــ
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 چيزي مي خواين بگين؟ ــ

 .از هوش و ذکاوتم کفش بريده بود بيچاره

 چطور؟ ــ

 !مي شه بگيدآخه حس کردم حرفي رو مي خواين بزنين ولي روتون ن ــ

 :لبخندي زد و گفت ماني

 !حق با شماست. مي خواستم يه مطلبي رو به عرضتون برسونم ــ

 !بفرماييد. گوش ميدم ــ

 !مِن مِن کرد. آخرش هم من رو رسوند و گفت که عجله داره و يه روز ديگه باهام حرف مي زنه خيلي

 !اين لوس بازي ها خوشم نمي اومد. خب مي مردي بگي چه مرگته؟! اوه! بي ادب شدما از

 .چند ماني چند روزي بود مشکوک مي زد، اما برام مهم نبود هر

 .خونه رفتم. مامان مشغول شستن سبزي تو سينک ظرفشويي بود به

 .ســـــــــــــالم ماماني ــ

 :دي زد و گفتبرگشت عقب و نگاهم کرد. لبخن مامان

 .سالم. خوبي؟ خسته نباشي ــ

 :پشتي آديداسم رو شوت کردم رو مبل و گفتم کوله

 مرسي. خوبم فقط خيلي خسته ام. نوشين کو؟ ــ

 :همون طور که پشتش بهم بود و داشت با سبزي ها ور مي رفت، گفت مامان

 !. نهار هم نخوردهمي خواستي کجا باشه؟ از صبح چپيده تو اتاقش و بيرون نيومده ــ

 واسه چي؟ ــ

 !واسه اون شب ناراحته! ميگه حميرا حق توهين کردن بهم رو نداشته ــ

هم داشت. بيچاره خواهرم! خاطرات اون شب کذايي که خونواده ي حميد خونه مون بودن، تو ذهنم مرور  حق
 .شد

 .و ازدواج کرده بود دختري گندمي با موهاي مشکي بود. حدودا بيست و شش سالش بود حميرا

 .شب من تازه فهميدم که خواهر بيچارم چي مي کشه از دست اين قوم مغول و بيچاره اصال اغراق نکرده اون
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شب حميرا اون روي واقعيش رو به همه نشون داد. اخم هاش در هم بود. اصال نوشين رو آدم حساب نمي  اون
کرد. وقتي حرف هاي کليشه اي تموم شد و حرف ازدواج نوشين و حميد پيش کشيده شد، با لحن زننده و 

 :قبيحي گفت

خون به مغزش رسيد و نرفت تو اين چاله  حاال چه عجله ايه؟ داداشم بايد بيشتر فکر کنه. شايد زد و يه کم ــ
 !اي که براش کَندن

مامان حميد سرخ شد و کلي حرف زد، تا حرف زشت دختر لــوسش رو جبران کنه؛ اما خب نوشين شده  بيچاره
بود يه گوله ي آتيش، کارد مي زدي خونش در نمي اومد. خيلي عصبي بود. صورتش از فرط خشم قرمز شده 

 .زش قول نگرفته بود که ساکت باشه، قطعا گيس هاي حميرا رو مي کشد و داغونش مي کردبود. اگه مامان ا

آخر شب، حميرا هر چي کنايه و طعنه دلش خواست، راحت زد و نوشينِ بيچاره خودخوري کرد و با نگاهش،  تا
حرف هاي  براي حميد بدبخت خط و نشون کشيد. يه لحظه دلم به حال حميد پرپر شد. بيچاره اين قدر از

 !زمين وخواهرش عصبي بود که سرش رو انداخته بود پايين و کم مونده بود با سر بره ت

عکس حميرا، شوهرش خيلي مرد آروم و ساکتي بود؛ حتي به حميرا علني تذکر مي داد که بس کنه؛ اما کو  بر
. هر چند کل مهموني گوش شنوا؟! خالصه اون شب قرار گذاشته شد که هفته ي ديگه عروسيشون برگزار بشه

رفت و در رو محکم به هم  اقشرو حميرا به عزا و سوگواري تبديل کرده بود. به محض رفتنشون، نوشين به ات
کوبيد. بيچاره حق داشت! نريمان که خيلي ناراحت بود و مدام به زمين و زمان فحش مي داد. مامان هم که 

ستن ظرف ها به گردن منِ بيچاره افتاد. کمرم درد ناراحتي از تو چشم هاش موج مي زد. اون شب زحمت ش
 .هام سياهي مي رفت شمگرفت. از بس ظرف ها زياد بود، آخرهاش ديگه چ

فکر اون شب بيرون اومدم و به سمت اتاق نوشين رفتم. با اين که هميشه با هم مي جنگيديم، اما دلم براش  از
 !مي سوخت. هر چي بود خواهرم بود

 .حرف زدن نوشين با کسي به گوشم رسيد. انگار داشت با تلفن حرف مي زدبلند بلند  صداي

نه خير. داري بهونه مياري. داري کارهاي زشِت اون خواهر بي چشم و روت رو توجيه مي کني. چرا جلوش  ــ
ا واينستادي؟ مگه خير سرم شوهرم نيستي؟ چرا ازم دفاع نکردي؟ اگه اآلن که نامزديم جلوش رو نگيري، بعده

 .که فاتحه ام خونده است

_ ... 

 .ببين حميد، من حرفم رو زدم. يا زبونش رو قيچي مي کنه يا من و تو هيچ نسبتي با هم نداريم ــ

_ ... 

 !آره حرف آخرمه ــ

 .کوبيده شدن چيزي به ديوار و شکسته شدنش به گوشم رسيد. در زدم و وارد شدم صداي

رش رو بين دست هاش حبس کرده بود. محتويات گوشيِ بيچاره اش لبه ي تختش نشسته بود و س نوشين
کال ريخته بود بيرون. پس گوشيش رو کوبونده بوده به ديوار؟! کادوي حميد بود. يه گلکسي مامان! هميشه 



 

 
218 

تا صاحبش  مبراي به دست آوردنش کلي نقشه مي کشيدم؛ حتي گاهي هم نقشه هاي گانگستري مي کشيد
 !ها و آرزوهام رو نقش بر زمين مي ديدم، افسوس مي خوردمبشم! حاال وقتي رويا

 :نگاهم کرد. چون ساکت بودم، با لحن کالفه اي گفت نوشين

 کاري داشتي؟ ــ

 !رو از گلکسي ناز و خرد شده گرفتم و به نوشين زل زدم. رد اشک هاش رو صورت سفيدش معلوم بود نگاهم

 خوبي؟ ــ

 :عاقل اندر سفيهي بهم انداخت و گفت نگاه

 !خيلي! مي بيني که! با دُمم دارم گردو مي شکنم ــ

 :سوال بي ربطم لجم گرفت. نزديکش نشستم و گونه اش رو آروم نوازش کردم و گفتم از

 چرا اين قدر خودت رو اذيت مي کني؟ ــ

 !حاال خوبه ديدي اون شب، حميرا چه حرف هايي زدا ــ

 ي خواي با حميرا عروسي کني يا حميد؟تو م ــ

براي من، خونواده ي حميد خيلي مهمن! اون بايد حد و حدود خودش رو بشناسه! اون شب هم جوابش رو  ــ
 !ندادم چون به مامان قول داده بودم بهشون توهيني نکنم؛ وگرنه خوب مي تونستم زبونش رو قيچي کنم

 !مشکالت حل مي شه ايشاا...عروسي مي کنين و همه ي اين ــ

 :نفسش رو پر صدا بيرون داد و گفت نوشين

 !من مطمئنم ازدواج هم کنيم، باز نوکِ اون حميرا تو زندگيمونه ــ

 :کرد و ادامه داد بغض

دارم خفه مي شم نيلوفر! خسته شدم از بس به خاطر اون خواهر بي شعورش سر حميد داد و هوار راه  ــ
 !انداختم و از خودم روندمش

 !بيچاره آقا حميد! يه طرف قضيه زنشه و طرف ديگه خواهر و مادرش! اون اين وسط خيلي عذاب مي کشه ــ

 :با بغض گفتنگاهم کرد، اشک تو چشم هاش حلقه زده بود.  نوشين

من زجر نمي کشم؟ به خدا خسته ام. بُريدم نيلوفر! هر وقت ميرم خونه ي حميد، حميرا کلي طعنه بارم مي  ــ
 !کنه

 :کرد. مامان اومد تو اتاق. گفت گريه

 تو چته نوشين؟ سه روزه خودت رو حبس کردي تو اتاقت؛ که چي بشه؟ معجزه بشه؟ ــ
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 :با هق هق گفت نوشين

ميد رو نمي خوام مامان. اگه بخواد باز هم عين ماست بشينه و طعنه هاي خواهرش رو نگاه کنه؛ نمي من ح ــ
 !خوامش. دوستش ندارم

سرنوشين رو به سينه اش چسبوند تا آروم بشه. من هم ديگه موندن رو جايز ندونستم و از اتاق نوشين  مامان
 .خارج شدم

ز اتاقش بيرون نيومده بود. تاريخ مراسم عروسي هم که هي عقب هفته گذشت. نوشين تو اين يه هفته، ا يه
 .مي افتاد. خيلي نگران حال نوشين بودم

مبل لم دادم. مامان بعد از بيست دقيقه حرف زدن با تلفن، گوشي رو قطع کرد. چهره اش ناراحت به نظر  روي
 :مي رسيد. پرسيدم

 با کي حرف مي زدين؟ ــ

 !با مامانِ حميد ــ

 خب، چي شد؟ ــ

ناراحت بود. مي گفت از رفتارهاي خودش و دخترش شرمنده است؛ اما حميرا عوض نشده. صداي غرغرهاش  ــ
 !از پشت تلفن مي اومد. مدام حميرا مي گفت که زني که اهل قهر کردنه، زن زندگي نيست و از اين اراجيف

 چه پررو! حاال آخرش؟ ــ

 .نمي دونم. فعال که هيچي. بهتره باز هم فکرهاشون رو بکنن ــ

 !يعني اگه نشه، طالق؟ ــ

 !زبونت رو گاز بگير دختر. خدا نکنه ــ

 :کردم و رفتم تو فکر. مامان گفت سکوت

 .راستي نيلوفر! دايي پدرام و خاله پري قراره شام بيان اين جا ــ

 !شام؟ ــ

 .آره ديگه ــ

 همون دعوت کردين؟باز شما م ــ

 !وا! غريبه که نيستتن ــ

 .خسته شدم از بس مهمون دعوت کردين ــ

 !خبه حاال! پاشو خجالت بکش. حاال هر کي ندونه، فکر مي کنه چقدر هم تو خونه کار مي کني ــ
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ز بابت اون اعصاب غرغرهاي مامان رو نداشتم. به اتاقم پناه بردم. دلم نمي خواست برديا رو ببينم. هنو اصال
شب، از دستش عصبي بودم. هستي زودتر از بقيه ي مهمون ها اومد خونه مون! از بس مي اومد خونه مون، 

 !ديگه دلم براش تنگ نمي شد

 .يه بلوز آستين سه ربع قرمز رنگ پوشيده بود. رنگ قرمز به صورت سفيدش خيلي مي اومد هستي

 .آشپزخونه داشتم ساالد درست مي کردم، که هستي بهم نزديك شد تو

 نيلو؟ ــ

 ها؟ ــ

 !تو چرا ازدواج نمي کني؟ باور کن اين قدر ازدواج خوبه. از تنهايي هم در مياي ــ

 اي بابا! چه خبره همه دوست دارن من رو شوهر بدن؟ ديوار کوتاه تر از من نبود؟ ــ

 ه! بَده زود سر و سامون مي گيري؟من براي خودت ميگم خر  ــ

 کو شــــــــوهر؟ ــ

 !تو بله رو بگو، اون با من. يه مورد خوب و اوکازيون برات سراغ دارم ــ

 :هام رو ريز کردم، تو صورت هستي نگاه کردم و گفت چشم

 اوي مارمولک! طرف کي هست حاال؟ ــ

 :ريز خنديد و گفت هستي

 .غريبه نيست عزيزم ــ

 :حرص گفتم با

 !باز تو پليس بازيت گل کرد؟ به خدا نگي، موهات رو دونه دونه مي کَنما ــ

 !باشه بابا، سگ نشو، اما لطفا فکر بد نکن. اون هميشه پاک نگاهت مي کرده ــ

 .خب حاال. معرفي کن اين آقاي عاشق پيشه رو ــ

 :هام رو به دهن هستي دوختم. هستي بدون مقدمه چيني گفت چشم

 .ماني ــ

يخ کرد. يه لحظه حس کردم اشتباه شنيدم. پلک هام رو چند باربه هم زدم، اما درست شنيده بودم!  بدنم
 !ماني؟

 :زور با صدايي ضعيف گفتم به

 !کي؟ ــ
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 :ستم داد و گفتکه حسابي دست و پاش رو گم کرده بود، ليواني آب به د هستي

 .چت شد رواني؟ اين رو بخور. هر کي ندونه فکر مي کنه چه خبر دردناکي بهش دادم ــ

 .زور يه قلپ آب خوردم به

 نيلوفر خوبي؟ ــ

 :صندلي اي نشستم و گفتم روي

 راست گفتي يا سر کارم گذاشتي؟ ــ

کنم؟ ماني از قبل از نامزدي من و نريمان،  تو رو خدا عقل اين ناقص رو ببينا! من با اين موضوع شوخي مي ــ
 !تو رو دوست داشته؛ اما بچه ام خجالت مي کشيده بروز بده

 !واي هستي! اصال باورم نمي شه ــ

 .نريمان هم خبر داره ــ

 تو بهش گفتي؟ ــ

 .آره. قراره اون به مامان پروانه بگه ــ

خيلي بد بود. اصال خوشحال نبودم. من به ماني هيچ حسي نداشتم. فکر مي کردم برديا خواستگارم باشه  حالم
نه ماني! مثل هميشه تيرم به سنگ خورده بود. ماني هيچ مشکلي نداشت که بشه ردش کرد! من با چه بهونه 

 !صد ازدواج ندارم؟ق يااي دست به سرش کنم؟ مثل دختر لوس ها بگم مي خوام درسم رو ادامه بدم 

 پيش برديا بود. لعنتي چرا خواستگاريم نمي کرد؟ اصال من رو دوست داشت؟ روحم

 .تکان هاي هستي از فکر بيرون اومدم با

 اوي نــــــيلو! کجايي؟ ــ

 .اين جام بابا ــ

 نظرت در مورد ماني چيه؟ ــ

 شه؟من بايد فکر کنم. دوست ندارم فعال کسي چيزي بدونه. با ــ

 حتي مامان پروانه؟ ــ

 !حتي مامان. خواهش مي کنم بذار فکر کنم و خودم بهش بگم ــ

 !اما نريمان نظرش اينه که مامان بايد بدونه ــ

 :نگاه هاي پر از التماسم رو ديد، گفت وقتي

 !باشه. هر جور راحتي ــ
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رفت. از نظر من، من و ماني هيچ وجه اشتراکي نداشتيم. اون پسر آرومي بود؛ خيلي محترم بود و  هستي
لياقتش بيشتر از من بود. من اصال از زندگيِ تکراري و عادي و ساکت خوشم نمي اومد. مطمئن بودم زندگي با 

بود؛ اما مرد روياهاي من نبود.  کميماني برام زود از تازگي در مياد. ماني جذاب بود؛ خوشگل و تکيه گاه مح
هدف من نبود. هدف من برديا بود. حرف هاي ماني براي من هيچ جذابيتي نداشت. کاش عاشقم نمي شد. اَه! 
مي دونستم جوابم به ماني منفيه؛ اما امشب بايد جواب برديا رو هر جور بود، از زير زبونش در مي آوردم. بايد 

 !ه؟مي فهميدم چه حسي به من دار 

 .پذيرايي رفتم. مهمون ها اومده بودن. يلدا نبود به

 :گفت مامان

 يلدا کجاست خان داداش؟ ــ

 :خجالت کشيد و گفت دايي

 .يلدا نامزد کرده ــ

 .همه باز موند دهن

 :پري با دلخوري گفت خاله

 اين قدر غريبه شديم خان داداش؟ ــ

 :با شرمندگي گفت دايي

يه دفعه اي اتفاق افتاد. يلدا با پسره تو دبي آشنا شد. من هم تاييدش کردم. يه خطبه  نه پري جان! باور کن ــ
 !بينشون خونده شد. همين! ايشاا...براي مراسمش از خجالتتون در ميام

 :گفت بنفشه

 !چه سوت و کور ــ

 :با طعنه گفت بهار

 !خاليق، هر چه اليق ــ

 :پري چشم غره اي به بهار کرد و رو به دايي گفت خاله

 ايشاا...خوشبخت بشن. پسره چي کاره هست؟ ــ

 :که معلوم بود از حرف بهار رنجيده، با ناراحتي گفت دايي

 .کارمندِ بانکه! سه سال از يلدا بزرگتره. پسر خوبيه ــ

 :گفتم

 قراره بعد از عروسي، برن خارج؟ ــ
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به نشونه ي تاييد تکون داد. همه از وابستگيِ زياد دايي به يلدا با خبر بودن. طفلک دايي!  پدرام سرش رو دايي
 .غم رو تو چشم هاش مي خوندم

 :گفت بهار

 خاله جون، نوشين نيست؟ ــ

 :گفت مامان

 .راستش نوشين يه کم سر درد داشت، قرص خورد و گرفت خوابيد. ازتون عذرخواهي کرد ــ

 :گفت بنفشه

 .ايشاا... خوب مي شه ــ

 !به برديا افتاد. ساکت و مغموم يه گوشه نشسته بود و نگاهش رو به ليوان چاي روي ميز دوخته بود نگاهم

آخر شب، من هر کاري کردم برديا نه حرفي زد، نه حتي پوزخند و کنايه اي تحويلم داد. هيچي!دلم خيلي  تا
 !گرفت. حتي ديگه حاضر نبود بهم طعنه بزنه

 .شب مطمئن شدم که برديا دوستم نداره. اگه دوستم داشت، اون شب اون طوري بُق نمي کرد رو مبل اون

هفته گذشت. کم کم حال و هواي عيد، تو کل خونه و کوچه و خيابون پيچيده بود. اواخر اسفند بود و چند  يه
ضر شدم تا برم خريد. نوشين خونه روزي تا سال جديد باقي مونده بود. خريدهاي من هم شروع شده بود. حا

 .نبود. هستي هم با نريمان بيرون بود. مجبور بودم خودم تنهايي برم

 .پذيرايي رفتم. مامان رو مبل نشسته بود و داشت تلويزيون مي ديد به

 مامان؟ ــ

 چيه؟ ــ

 پول لباسم رو کجا گذاشتين؟ ــ

 !رو کمده ــ

 .رداشتم. از ديدن تراول ها لبخند پهني رو لب هام نشستسمت کمد رفتم. پريدم و پول رو ب به

نيلوفر، نري جنس هاي بنجل بخريا! برو جنس خوب بخر. پول زياد برات گذاشتم کنار، تا يه چيز به درد بخور  ــ
 !بخري

معنيِ چيز به درد بخور رو مي فهميدم. يعني کوتاه، تنگ و رنگ هاي جيغ نباشه! من هم مثل دختراي  خوب
 .وب و حرف گوش کن، به خاطر اين که مامان بهم گير نده، چشم بلند بااليي گفتمخ

 :زيپ کيف پولم رو مي بستم که مامان گفت داشتم

 .ماني پسر خيلي خوبيه! آرزوي هر دختريه ــ
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 .شدم. چه ربطي داشت؟ اي هستي دهن لق! آخرش نتونست جلوي اون زبونش رو بگيره ها شوکه

 کي به شما گفت؟ ــ

 !نريمان ــ

 :گرفت. با عصبانيت گفتم لجم

 !پسره ي فضول ــ

 :چشم غره اي بهم رفت وگفت مامان

 !مگه قرار بود ندونم کي اومده خواستگاري دخترم؟ ــ

 .قرار بود خودم بهتون بگم ــ

 !حاال که فهميدم. به نظر من ماني براي تو بهترين گزينه است ــ

 !ي خوام در موردش حرف بزنمفعال نم ــ

 !اما من مي خوام يه شب شام دعوتشون کنم اين جا ــ

 ...شده بودم. من مي خواستم يه جوري جواب منفي ام رو به هستي بگم، اما با اين کارهاي مامان کفري

 !مامان باز شما پيله کردين؟ من نمي خوام حرفي زده بشه. نه دلخوشي اي؛ نه اميدي. هيچي ــ

 .تو بي عقلي؛ نادوني؛ بچه اي! صالح خودت رو نمي دوني چيه! ماني هيچ عيب و ايرادي نداره ــ

 .حرص، مثل جت از خونه خارج شدم. با خشم کتوني هام رو پام کردم و از در خونه زدم بيرون با

کسي که  دونستم اين حرف ها پيش مياد. مامان هميشه دوست داشت يه پسري مثل ماني بشه دامادش. مي
بتونه پزش رو به فاميل بده؛ بتونه با افتخار سرش رو باال بگيره و بگه داماد من پزشکه! گاهي کارهاي مامان 

طاقت بياره و همه چيز رو به مامان  دبدجور اعصابم رو خرد مي کرد. از نريمان حرصم گرفته بود که نتونسته بو
 !حاال هم که مامان هم طرفدارش بود گفته بود. حاال من با چه دليلي، ماني رو رد کنم؟

ساعتي تو خيابون ها قدم زدم. از چند تا مغازه يه چيزهايي خريده بودم؛ اما هيچ ذوقي براي خريد نداشتم.  چند
تا مي ديدم يه مانتويي اندازه ي بدنمه، انتخابش مي کردم و مي خريدمش. حوصله ي وسواس و ذوق به خرج 

 .لي مشوش بوددادن رو نداشتم. اعصابم خي

ها خيلي شلوغ بود. کنارهاي خيابون تُنگ هاي ماهي هاي قرمز و سبزه هاي خوشگلي که با روبان هاي  خيابون
رنگي تزيين شده بودن، خبر از سال جديد مي داد. سالي که معلوم نبود براي من چطوري باشه. خيلي استرس 

 .داشتم. دوست نداشتم حتي اسم ماني رو بشنوم

افکارم غرق بودم و پاکت هاي خريدهام دستم بود که ماشيني جلوي پام ترمز کرد. سرم رو برگردوندم. با کمال  تو
 .ناباوري، برديا رو پشت فرمون ديدم. هر چي غم و غصه و ناراحتي داشتم، کال رفع شد
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آخه يه سالم دادن، اين رو پايين کشيد و نگاهم کرد. پسره ي مغرور، منتظر بود اول من سالم بدم. بگو  شيشه
 !قدر جون کَندن مي خواد؟

هم پررو تر و مغرورتر از خودش، خيلي خونسرد فقط نگاهش کردم. وقتي ديد قصد ندارم سالم بدم، جدي  من
 :شد. اخم هاش در هم رفت و گفت

 .سوار شو. مي رسونمت ــ

باز کردم و راحت جا خوش کردم. اگر قدر خسته بودم که حوصله ي تعارف کردن هم نداشتم. در عقب رو  اين
 !چه چشم هاي برديا از فرط تعجب، حسابي گرد شده بود؛ اما مرض داشتم ديگه! اين هم تالفيِ مغرور بازيش

 تو اين شلوغي، بازار چي کار مي كني؟ ــ

 !يه خرده خريد داشتم ــ

 چرا خريدهات رو مي ذاري روزهاي آخر؟ ــ

 .ازاروقت نکرده بودم بيام ب ــ

 :موند. گفتم ساکت

 خاله پري چطوره؟ بنفشه؟ بهار؟ ــ

هاش بيشتر در هم رفت. از تو آينه، خوب مي ديدمش. خوب مي دونستم چقدر بدش مياد حال ديگران  اخم
 .رو از اون بپرسم. دلم خنک شده بود. حس خوبي داشتم. گاهي حس مي کردم واقعا رواني شدم و جنون دارم

 .بچه ام خيلي ناراحت و افسرده است! واسه همين تصميم گرفتم زياد عذابش ندم ديدم

 خودت چرا اومدي بازار؟ خريد داشتي؟ ــ

 :از عوض شدن بحث، خوشحال شد. نفس راحتي کشيد و گفت انگار

 !از کتاب فروشي چند تا کتاب خريدم. بين راه تو رو ديدم. اين شد ــ

 ن؟واسه عيد مسافرت نميري ــ

 .نه، گمون نمي کنم ــ

 شرکت رو تعطيل کردي؟ ــ

 !آره؛ از ديروز تعطيله ــ

 !هيچ حرفي بينمون رد و بدل نشد. وقتي کنارم بود، خيلي آرامش داشتم. با اين که همه اش تلخي بود ديگه

 .اين وسط، صداي ضبط ماشين سکوت عذاب آورِ ماشين رو مي شکست فقط

 .خواستي که من مجبور باشم خودت
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 .جايي که از تو دور باشم برم

 .پاي من رو از قلبت بُريدي تو

 .خواستي که من اين جور باشم خودت

 .خواستي که احساسم بشه سرد خودت

 .خواستي، نمي شه کاري هم کرد خودت

 .ديدم دارم از چشم هات مي افتم مي

 .کردم و چيزي نگفتم مدارا

 و، بازي نبود وبودن ت برام

 اين بازي، دلم راضي نبود و به

 .اول، آخرش رو مي دونستم از

 .تونستي ولي من نتونستم تو

 بودنِ من، کافي نبود و برات

 اين که مي بافي نبود و حقيقت،

 .دق مي کنم، از درد دوري دارم

 خوام مثل تو شم، اما چه جوري؟ مي

احسان خواجه اميري. تو فضا پخش بود. انگار واقعا سرنوشت من بود! غم تو دلم انبار شد. برديا هم  صداي
 :حسابي غرق آهنگ بود. حتي پلک هم نمي زد. رسيديم به داروخونه، يه دفعه يه چيزي يادم افتاد. گفتم

 .اين جا نگهدار ــ

 :نگاهم کرد و گفت برديا

 چيزي مي خواي؟ ــ

 .روفن مي خوام براي نوشينآره، پ ــ

 !باشه ــ

ماشين رو رو به روي داروخونه پارک کرد. در ماشين رو باز کردم، که ديدم برديا هم کمربند ماشين رو باز  برديا
 .کرد تا باهام بياد. عاشق اين غيرتش بودم! لبخند رو لب هام نشست

ه رو صندلي هاي انتظار نشستم. برديا ايستاده بود دوش با برديا به سمت داروخونه راه افتادم. تو داروخون هم
 .و با کفشش رو سراميک هاي سفيد و براق کف داروخونه، ضرب گرفته بود
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 .به برديا نزديک شد پسري

 آقا برديا، شمايين؟ ــ

نگاهش رو به چهره ي پسر دوخت. اخم هاش در هم رفت. بدون اين که جوابِ پسره رو بده، بهم نزديک  برديا
 :شد و گفت

 !نيلوفر، بهتره بريم يه جاي ديگه ــ

 !فنر، از جا پريدم. برديا از داروخونه خارج شد. من هم دنبالش و پسر هم دنبال هردومون مثل

 :خودش رو به برديا رسوند. جلوش وايساد و گفت پسر

 .نريد؛ نريد. خواهش مي کنم ــ

 :رو به من گفت برديا

 !تو برو تو ماشين ــ

 .لحن آمرانه و خشکش لجم گرفت. به روي خودم نياوردم و همون جا وايسادم از

 :گفت پسر

 .ون رو گشتم! خيلي عذاب کشيدمبه خدا مزاحم نيستم. مي دونين چقدر دنبالتون گشتم؟ کل تهر ــ

 :که معلوم بود خيلي عصبيه، داد زد برديا

 چه عذابي آقاي محترم!؟ تو چرا بايد عذاب بکشي مرد حسابي؟ تو که دل شکوندي و رفتي؛ از چي سوختي؟ ــ

 :با آرامشي که من رو ياد ماني مي انداخت، گفت پسر

و هم بشنوين. فکر مي کنيد من دوست داشتم اين جوري بذارم زود قضاوت نکين آقا برديا! حرف هاي من ر ــ
 .و برم؟ باور کنين براي من سخت تر بود

 !داشت کم کم برام جالب مي شد. اين پسره کي بود؟ برديا چرا اين قدر از ديدنش عصبي شده بود؟ قضيه

 .يا من رو به خودم آوردتو ذهنم حرف هاي پسره رو تحليل مي کردم، که صداي عصبي و لحن خشک برد داشتم

 .نيلوفر نشنيدي چي گفتم؟ سوار ماشين شو ــ

 .اين که جلوي اون يارو سرم داد مي کشيد، حس کردم به غرورم بر خورده از

 چرا بايد سوار بشم؟ ــ

 :کالفه گفت برديا

 !با من کل کل نکن ــ
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 :گفت پسر

 !مي شه بريم يه جاي خلوت؟ بايد حرف هام رو بشنوين ــ

نگاهي از خشم به من انداخت و سوار ماشينش شد. پسر با پررويي جلوي ماشين نشست و من هم عقب  برديا
جا خوش کردم. اين رو خوب فهميده بودم که برديا تو عصبانيت، خيلي خيلي جذاب تر مي شد. با اين که به 

 .کنم گاهشاک مي شد، اما من دوست داشتم تو اين موقعيت ها فقط نهمون اندازه هم ترسن

 :با بي حوصلگيش ماشين رو روند و گفت برديا

 .مگه نگفتي حرف داري؟ حرفت رو بزن ــ

 :گفت پسر

 !من نامرد نيستم. به خدا اون تصويري که ازم تو ذهنتون ساختين، درست نيست. همه اش سوءتفاهمه ــ

 نمي کني که نامردي نکردي؟ پس بگو چرا رفتي؟ حق خواهر من اين بود؟ خب مگه ادعا ــ

 .برديا از خواهرش کي بود؟ بهار؟ بنفشه؟ گوش هام رو تيز کردم منظور

به خدا من هم بنفشه رو خيلي دوست داشتم و هنوز هم دارم. اصال به خاطر بنفشه بود که برگشتم ايران!  ــ
 !وگرنه من اين جا کاري نداشتم. تموم زندگيِ من لندن بود! برگشتم تا بنفشه رو ببينم

يد. خيلي غصه حرف بزن فرزام! بگو چرا با خواهرم و احساساتش، بازي کردي لعنتي؟ اون خيلي زجر کش ــ
 !خورد. من شاهد همه ي عذاب کشيدنش بودم. ذره ذره آب شدنش رو خودم ديدم

 .اين پسره همون فرزام، نقاش عاشق بود؟! واي که اگه بنفشه مي فهميد باالخره برگشته، بال در مي آورد پس

 .چشم هاي بنفشه وقتي داشت از فرزام حرف مي زد، تو ذهنم مجسم شد برق

رو رو ترمز گذاشت. ماشين با صداي بلندي ايست کرد. برديا از ماشين پياده شد و به کاپوت تکيه  پاش برديا
 .داد

هم فوري از ماشين پياده شد و کنار برديا ايستاد. شيشه رو پايين کشيدم تا صداشون رو بشنوم. دوست  فرزام
 .خشمش قرار بگيرمنداشتم پياده شم و باز هم مورد شماتت برديا و اون نگاه هاي پر از 

مجبور بودم بي خبر برم! پدرم ورشکست شده بود. چند ميليارد بدهي باال آورده بود. چيزي نمونده بود که  ــ
طلبکارهاش بندازنش زندان. از من خواست برم لندن، پيش عموم! مي خواست ارث و ميراث پدريش رو از 

ايران برم. حداقلش به خاطر  ازبود! برام سخت بود عموم بگيرم. خودش نمي تونست بره. ممنوع الخروج شده 
بنفشه که کل زندگيم شده بود؛ اما هيچ چاره اي نبود. چشم اميد بابام به من بود! واسه همين بي خبر رفتم. 

 .يه بسته و نامه دادم به بنفشه؛ اما هيچ خبري از رفتنم بهش ندادم

 چرا حقيقت رو به بنفشه نگفتي؟ ــ
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کشيدم. روم نشد بهش بگم بنفشه منتظرم بمون. معلوم نبود کي برگردم ايران. ازش شرم ازش خجالت  ــ
داشتم که بخوام به پام بشينه. بنفشه موقعيت هاي زياد و خوبي براي ازدواج داشت. دوست نداشتم زندگيش 

ند ماه برگشتم بعد از چ خرهرو پراي من حروم کنه! به خدا براي من سخت تر بود. بهم خيلي سخت گذشت. باال
ايران. عموم با بدبختي، سهم بابام رو بهش برگردوند. باالخره حساب هاي بابا صاف شد و افتادم دنبال بنفشه. 
پيداش نکردم. خطش خاموش بود. دانشگاه هم که ديگه نمي اومد و درسش رو تموم کرده بود. متأسفانه هيچ 

فروخته بود. يه جاي جمع و جور تر زندگي مي کرديم.  بدهي هاش خاطرآدرسي ازش نداشتم. پدرم خونه رو به 
اين بود که نفهميدم چه باليي سرم اومد. تا اين که امشب ديدمتون. باور نمي کنيد. حس کردم دنيا رو بهم 

 .دادن

 :دست هاش رو تو جيب جين خوش رنگش فرو کرد و گفت برديا

 هنوز هم دوستش داري؟ ــ

 يا؟بيشتر از هميشه. آقا برد ــ

 هــــــــوم؟ ــ

 :با صدايي لرزان گفت فرزام

 !ازدواج که نکرده؟ ــ

 :نگاهي به صورت فرزام انداخت. پوزخندي زد و گفت برديا

 !نه؛ خيالت راحت. نمي دونم چي کارش کردي که بعد از تو، حتي نذاشت کسي بياد خواستگاريش ــ

نفس راحتي کشيد. عشق به بنفشه رو راحت مي شد از حرکات و نگاهش خوند. يه لحظه به بنفشه  فرزام
 .حسوديم شد. خوش به حالش. اگه برديا نصف کارهاي اين فرزام رو مي کرد هم، من خودم رو فداش مي کردم

 .يه قرار مي ذارم. مي بينيش، خودت تصميم هات براي آينده رو بهش بگو ــ

 !مــــرسي آقا برديا. خيلي مرديواي!  ــ

 :سرد گفت برديا

 .سوار شو بريم ــ

سوار شد. فرزام هم با خوشحالي سوار شد. ماشين راه افتاد. فرزام انگار تازه من رو ديده بود. رو به برديا  برديا
 :گفت

 خانوم، همسرتون هستن؟ ــ

 :شدم. ته دلم غنج رفت. کاش بودم! برديا خيلي سرد گفت سرخ

 !نه. دختر خالمه ــ

 !چقدر از اين نسبت فاميلي متنفر بودم. دوست نداشتم برديا من رو فقط دختر خاله اش بدونه "دختر خاله؟! "
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 .برديا جايي نگه داشت. فرزام پياده شد و رفت باالخره

 :نگاه مشکوکي بهم انداخت و گفت برديا

 !چرا چيزي نپرسيدي؟ تو دختر فضولي هستي ــ

 .فضول تويي! برام مهم نبود ــ

 !من اگه تو رو نشناسم، که ديگه هيچي ــ

 :بي قيدي شونه هام رو باال زدم و گفتم با

 .بنفشه همه چيز رو بهم گفته بود ــ

وي نشستي و صدات هم آها! اين رو بگو پس! داشتم کم کم شاخ در مي آوردم که ساکت و بدون کنجکا ــ
 !درنمياد

 مي خواي به بنفشه بگي؟ ــ

 !نگم؟ ــ

 نه خب. بايد بدونه! حق داره بدونه فرزام برگشته! اما... به نظرت راست ميگه؟ ــ

 :ماشين رو راه انداخت وگفت برديا

 !خيلي صادقانه حرف مي زد. من هم جنس هام رو خوب مي شناسم ــ

 !ار مي کنه اگه بفهمهواي! بنفشه چــــي ک ــ

 چي کار مي کنه؟ ــ

 .من چه بدونم! فقط مي دونم بال در مياره ــ

 !سکته نکنه، شانس آورديم ــ

 !من درکش مي کنم ــ

 :نگاه مشکوکي بهم انداخت و گفت برديا

 !منظورت چيه؟ نکنه تجربه داري؟ ــ

 .رو گاز گرفتم لبم

 .نه. همين جوري گفتم ــ

 !آها ــ

 برديا؟ ــ



 

 
231 

 هــــوم؟ ــ

 نظرت درمورد من چيه؟ ــ

 :با تعجب از آينه بهم نگاه کرد و گفت برديا

 چته تو امشب؟ چرا اين قدر مشکوک مي زني؟ ــ

 .وا! فقط يه سؤال ساده پرسيدم ــ

 !سؤال هات بو داره دختر کوچولو ــ

 .اوال کوچولو تويي! دوما جوابم رو بده ــ

 .سؤالت جواب نداره آخه! تو هم مثل بقيه! نظر خاصي ندارم ــ

 .کردم دنيا دور سرم مي چرخه. احساس خفگي کردم. بغض مثل يه گردوي سفت تو گلوم، اذيتم مي کرد حس

 :بي توجه به حرفي که زده بود، گفت برديا

 ميري خونه يا ببرمت خونه ي خودمون؟ ــ

 :ه از ته چاه مي اومد، گفتمرو قورت دادم و با صدايي ک بغضم

 !نه؛ ميرم خونه ــ

 !هر جور راحتي ــ

 !مطمئن شده بودم که بايد قيد برديا رو تا آخر عمرم بزنم. من براش مثل بقيه بودم! چه جمله ي دردناکي ديگه

 .رک بودنش خيلي لجم گرفته بود از

 چرا ساکتي؟ ــ

 .زخم دلم سر باز کرده بود انگار

 چيه؟ مي خواي حرف بزنم تا باز با حرف هات عذابم بدي؟ سرگرميِ بهتري نداري؟ ــ

 :ناراحت، با صدايي آهسته گفت برديا

 !من از ته قلبم نمي خوام اذيتت کنم نيلوفر. چرا نمي فهمي اين رو؟ ــ

گوش هام شک کردم. به چشم هاش از تو آينه نگاه کردم. به جلوش نگاه مي کرد. بي خيال حرفش شدم.  به
با من نبوده حتما. اون اصال به من توجهي نمي کنه. به دست برديا که رو دنده بود، نگاه کردم. دست هاي 

بگيرم. اگه غرورم اجازه  همردونه و کشيده اي داشت. خيلي دوست داشتم دست هاش رو براي يه بار هم شد
 ...مي داد، هر چي تو دلم بود بهش مي گفتم تا تير خالص رو بزنم. اما

 !خونه رسيديم. برديا نگه داشت. بي حرف پياده شدم. از دستش به اندازه ي کافي دلخور بود به
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 :نداشتم از دستم ناراحت باشه؛ آروم گفتم دوست

 .آروم رانندگي كن ــ

 .بهم. اما قبل از اين که حرکتي کنه، من وارد حياط شدم و در رو بستمتعجب زل زد  با

پذيرايي رفتم. حالم خيلي گرفته بود. با ديدن نيما و ژينوس، فهميدم که مامان مجلس راضي کنون من رو راه  به
 :انداخته. سالم دادم و خواستم از اين جمع خسته کننده دور بشم، که نريمان گفت

 !اريمبشين کارت د ــ

 :بي حوصلگي گفتم با

 !واي نه تو رو خدا! من خيلي خسته ام. بذارين براي فردا ــ

 :هاي مامان در هم رفت و گفت اخم

 !يه دقيقه بشين. نترس، وقت خوابت دير نمي شه ــ

 .حال و حوصله ي کل کل کردن با مامان رو نداشتم. بدون اعتراض رو مبلي نشستم اصال

 !گوش ميدم خب بفرمايين. ــ

 :گفت نيما

 !همه ي ما از خواستگاري ماني از تو خبر داريم ــ

 :زدم و گفتم پوزخندي

 !خب اين که تعجب نداره. با وجود نريمان، کسي بي خبر نمي مونه ــ

 :گفت نريمان

 !تيکه نپرون فسقلي! اگه مي ذاشتم به اميد شما که سال ديگه به مامان مي گفتين ــ

 :گفت نيما

 .بذار حرفم رو بزنم نيلوفر. آخرش نظرت رو بگو ــ

هاي محکم و لحن قاطعش، من رو ياد فيلم پدر ساالر مي انداخت. هر چند باباي من اگه زنده هم بود، با  حرف
 .اين لحن حرف نمي زد. سکوت کردم تا نيما حرف هاش رو بزنه

اريه! چند تا امتياز ويژه داره. اول اين که موقعيت از نظر ما، ماني تأييد شده است. پسر خوب و خونواده د ــ
شغلي و جايگاه اجتماعيه خيلي خوبي داره. دوم اين که خونواده اش شناخته شده است و به حد کافي ازش 

 .شناخت داريم. حاال تو نظرت رو در موردش بگو

 .م رو در مي آورددرست شبيه رييس يه کارخونه ي بزرگ حرف مي زد و با لحن آمرانه اش، لج نيما
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 :با لبخند گفت ژينوس

 !واي نيلوفر! وقتي شنيدم ماني ازت خواستگاري کرده، خيلي خوشحال شدم ــ

 :گفت نوشين

 !به نظر من هم پسر خوبيه! فقط يه کم، زيادي آقاست ــ

 :اخم کرد و رو به نوشين گفت مامان

 الکي رو پسر مردم عيب نذار. زيادي آقا است يعني چي؟ ــ

 اين ها رو! سر ماني کم مونده گل و گيس هم رو بکشن. خب بابا مال شما. خوشبخت بشيد. به من چه؟ ببين

 :گفت نيما

 !ماني از اولش هم روي پاي خودش وايساده و مرد زندگيه ــ

 :گفت نريمان

 !مي شي، اگه زنش بشي! هر چند لياقتش رو نداري از نظر من هم که خيلي خوشبخت ــ

 :چپ نگاهش کردم. نيما گفت چپ

 بس کن نريمان! حاال نظر تو چيه نيلوفر؟ ــ

 :گفتم

 .من اصال به ماني فکر نکردم. هيچ حسي هم بهش ندارم ــ

 :گفت مامان

 !يان خواستگارياز اين به بعد، بايد فکر کني! حس هم که اآلن به وجود نمياد. بذار ب ــ

 !اسم خواستگاري قلبم ايستاد. واي؛ نـــــــه! اگه مي اومدن خواستگاري، ديگه نمي تونستم جواب رد بدم از

 :گفت نيما

نيلوفر تو ديگه بچه نيستي! بايد به ازدواج فکر کني. از نظر من، کمتر کسي ماني رو رد مي کنه. تو هم اگه  ــ
 !ايراد يا مشکلي تو ماني مي بيني، بگو. خوب فکرهات رو بکن! تا خواستگاريِ رسمي، زياد وقت نداري

 .اومد تو دهنم قلبم

 !خواستگاري رسمي؟ ــ

 :گفت نوشين
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ال داري ماني از طرف هستي، حرف دلش رو به تو بزنه و همون جوري هم جواب رو از تو بگيره؟ بعد نکنه خي ــ
 !از تعطيالت عيد، از مامان اجازه گرفتن که بيان خواستگاري

 :گفتم

 مامان شما چي گفتين؟ ــ

 :گفت مامان

 چي مي خواستي بگم؟ کي بهتر از ماني؟ ــ

 !اين که داشت شوخي شوخي، جدي مي شد سردي رو پيشونيم نشست. مثل عرق

جا بلند شدم و بدون هيچ حرفي به اتاقم رفتم. بغضي که از سرشب تو گلوم گير کرده بود، ترکيد. آروم گريه  از
 .کردم. از دست نيما کالفه بودم. هر حرفي مي زد، بدون چون و چرا از جانب مامان قبول مي شد

ر دختري بود و بايد قبولش مي کردم، لجم مي گرفت. اون ها به چي اهميت اين که چون پزشک بود و آرزوي ه از
مي دادن؟ پول؟ موقعيت اجتماعي؟ خونه؟ ماشين؟ مگه من کمبودي داشتم؟ من اصال به ماني حسي مثل 

که قلبم رو تسخير کرده،  يدوست داشتن نداشتم. قلبم فقط براي برديا مي تپيد. شايد اگه مي فهميدن مرد
 !ست، خوشحال تر هم مي شدن؛ اما حيف که برديا گفته بود که من رو مثل بقيه دوست داره! لعنتيبرديا ا

 .زنگ گوشيم، من رو از افکارم جدا کرد. شماره ي بنفشه افتاده بود رو صفحه ي گوشيم صداي

 !سالم. بــه بـــه؛ عاشق به مراد رسيده ــ

 !سالم به دختر خاله ي بدجنس ــ

 .بنفشه خيلي شاد و پر انرژي بود. من هم جاي اون بودم، اين قدر با دمم گردو مي شکستم صداي

 احوال شما خانوم؟ ــ

 تو که مي دوني من چه حالي دارم. ديگه چرا مي پرسي؟ ــ

 .آره؛ مي دونم که از خوشحالي رو پات بند نيستي ــ

ع رو گفت، دارم از خوشحالي مي ميرم. تو فرزام رو واي نيلو، خيلي خيلي خوشحالم. از وقتي برديا موضو ــ
 ديدي؟

 .آره. پسر خوب و عاشقي به نظر مي رسيد. خوشبخت بشيد عزيز دلم ــ

 .مرسي عزيزم. قسمت خودت بشه ــ

 کي قراره فرزام رو ببيني؟ ــ

 فردا بعد از ظهر با هم قرار داريم. نيلو؟ ــ

 جـــونم؟ ــ
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 فردا مياي اين جا؟ ــ

 نه بابا! کجا بيام؟ ــ

 .لوس نشو؛ بيا ديگه. من وقتي از سر قرار با فرزام ميام، بايد خونه باشيا ــ

 !اِِِ ؟! اين تهديد بود؟ ــ

 .نه بابا! کي جرئت داره شما رو تهديد کنه؟! خواهش مي کنم بيا ــ

 .من که مي دونم آخرش هم حرف خودت رو مي زني. باشه؛ ميام ــ

 !مرسي. راستي نيلو از مامان شنيدم ماني ازت خواستگاري کرده ــ

 !به تپش افتاد. پس مامان لطف کرده بود و اخبار رو از طريق تلفن به خواهرش گزارش داده بود؟ قلبم

 کي به تو گفت؟ ــ

 .گاريخاله پري عصر زنگ زد به مامان همه چيز رو گفت. تازه گفت بعد از تعطيالت عيد ميان خواست ــ

 همه مي دونن؟ ــ

 همه يعني کي ها؟ ــ

 :نشد بگم همه براي من يعني برديا. واسه همين مجبور شدم بگم روم

 خب همه ديگه. بهار؟ برديا؟ ــ

 .برديا موقع شام فهميد. بهار هم که وقتي خاله زنگ زد اين جا، تو هال بود و شنيد ــ

 چي گفت؟ ــ

 کي؟ ــ

 .برديا ديگه ــ

تموم مدتي که مامان داشت با ذوق و شوق موضوع خواستگاري ماني از تو و خوشحاليِ خاله رو تعريف مي  ــ
 کرد، برديا ساکت نشسته بود و چشم هاش رو به يه جا دوخته بود. نيلو جوابت چيه؟

 بهش فکر نکردم. بنفشه تو ناراحتي؟ ــ

 !کردم وقتي پرسيد جوابت چيه، لحنش غمگين بود حس

 .نه نيلوفر، ناراحت نيستم. فقط نبايد گول شغل و موقعيتش رو بخوري ــ

 !خوب فکرهام رو مي کنم ــ

 اون طوري که مامان مي گفت، خاله خيلي موافق اين ازدواجه؛ نه؟ ــ
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 آره، خيلي زياد. خب ماني پسر خونواده دار و خيلي خوبيه! بنفشه؟ ــ

 جـــونم؟ ــ

 نشي نشون داد وقتي فهميد ماني اومده خواستگاريم؟دقيق بگو برديا چه واک ــ

کردم حرفم بنفشه رو خيلي شوکه کرده بود، چون چند ثانيه ساکت موند. از حرفم پشيمون شدم. خواستم  حس
 :حرفم رو عوض کنم که صداي بنفشه اومد

ت خودش مي دونه سر ميز شام بوديم که مامان گفت براي نيلوفر خواستگار اومده. بهار دست زد و گف ــ
من که حسابي شوکه شده بودم. ماني اصال بروز نمي داد  "ماني!"خواستگار کيه! بعد هم با صداي بلند گفت 

پزشک هم هست و از اين  وکه تو رو مي خواد. مامان رو هم که مي شناسي، هي گفت که ماني پسر خوبيه 
قط قبل از اين که بره به اتاقش، آهسته گفت از حرف ها. برديا فقط با غذاش بازي مي کرد و حرفي نمي زد. ف

 !اول هم مي دونسته گلوي ماني پيش تو گير کرده و به زودي اقدام مي کنه. همين

کردم. يعني بايد اآلن از حرف هاي بنفشه خوشحال باشم يا ناراحت؟ چرا برديا اين طوري رفتار مي کرد؟ چرا  يخ
چرا راحت حرفش رو نمي زد؟! حس کردم نياز روحي شديدي  نمي شد راحت فهميد تو قلبش چي مي گذره؟

از ذهنم بپره! بايد برديا رو مي ديدم  ،دارم که برديا رو ببينم. بايد مي ديدمش تا ديگه ماني و حرف هاي ديگران
 .و عشقم رو قوي تر مي کردم تا چهره ي مهربون و عاشق ماني و حرف هاي مامان، من رو تو دو راهي قرار نده

 نيلو، گوشي دستته؟ ــ

 !يادم افتاد بنفشه پشت خطه تازه

 !الو؛ آره، آره. دستمه ــ

 شنيدي چي گفتم؟ ــ

 چي گفتي؟ ــ

 .وا! گفتم عصر منتظرتم ديگه ــ

 .آها! باشه عزيزم. ميام. به خاله سالم برسون. خداحافظ ــ

 !منتظرتم. خداحافظ ــ

سردي ها و حرف هاي دو پهلو و حرکات ضد و نقيض برديا لجم گرفته بود. دوست داشتم حاال که فهميده  از
ماني اومده جلو و احتمال اين که جواب من مثبت باشه زياده، اقدام کنه. برديا نياز به يه تلنگر داشت و ماني 

مي كرد و خودش رو براي خواستگاري  متلنگر خيلي خوبي براش بود! اگه من رو دوست داشت قطعا بايد اقدا
آماده مي کرد. البته اگه دوستم داشته باشه! قلبش با زبونش جور نبود. با زبونش من رو هميشه از خودش 

 .مي رنجوند

* * * 
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از ظهر به خونه ي خاله رفتم. بنفشه يه ريز از فرزام و مالقاتش حرف مي زد. مدام مي گفت عاشقشه و به  بعد
ي قراره براي خواستگاري رسمي اقدام کنه! من غرق در افکار ريز و درشت خودم بودم و به خاطر اين که زود

سرم رو تکون مي دادم و لبخند محوي  يبنفشه فکر کنه دارم با دل و جان به حرف هاش گوش ميدم، هر از گاه
ده نمي شد. با آب و تاب فقط از مي زدم. اصال از اون حيا و شرمي که قبال در بنفشه سراغ داشتم، هيچي دي

فرزام مي گفت. به بنفشه حسوديم مي شد، خوش به حالش که فرزام اين قدر دوستش داره و با اين که چند 
بود. خاله پري هم در سکوت فقط به حرف هاي بنفشه گوش مي داد. از  نفشهماه ايران نبود، باز هم به ياد ب

 .قضيه خبر داشت

 .سا سينما بودسر رسيد. با پار  بهار

 !به به. سالم بر دختر خاله ي تازه عروس ــ

 .حرفش بدم اومد. من اصال به ماني به چشم شوهر و داماد آينده ام نگاه نمي کردم. سرم رو پايين انداختم از

 :پري که سر پايين انداخته ام رو مبني بر شرم و حياي دخترونه، که کال با من غريبه بود، گذاشته بود، گفت خاله

 .بهار، اين قدر سر به سر نيلوفر نذار ــ

 :لبخندي زد و پريد بغلم. کلي بوسم کرد و گفت بهار

 .... خوشبخت بشي عزيــــــــزمواي نيلو، اگه بدوني چقدر خوشحالم که مي خواي زنِ ماني بشي. ايشاا ــ

 :اخم کرد و گفت بنفشه

چي براي خودت بلغور مي کني؟ پيش پيش داري نيلوفر و ماني رو به هم مي رسوني؟ مگه تو مي دوني جواب  ــ
 !نيلوفر چيه؟

 :در حالي که داشت سرش رو مي خاروند که جزو عادات هميشگيش بود، گفت بهار

 !ني منفيه؟! مگه عقل تو سرش نيست؟وا! يعني جوابش به ما ــ

 :گفت خاله

 .بهار! مگه تو قراره زنِ ماني بشي؟ بذار خودش تصميم بگيره ــ

 :گفت بهار

 !نه ماماني. اين نيلوفر رو بايد آدم کرد. فکر کرده باز هم يکي عين ماني براش پيدا مي شه؟ ــ

 :رو کرد به من و خيلي جدي گفت بهار

نکنه بپرونيشا. شانس فقط يه بار در خونه ي آدم رو مي زنه. حواست باشه نيلوفر که پشيمون نشي. ازدواج  ــ
 با ماني يعني اوج خوشبختي. هم اخالقش خوبه، هم شغلش. چرا ردش کني؟

 :در حالي که داشت بي حوصله با ناخن هاش ور مي رفت، رو به بهار گفت بنفشه
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 .براي شوهر آينده با شرايط نيلوفر فرق داره بهار خانوم! شرايط تو ــ

 :گفت بهار

چرا حرف الکي مي زني بنفشه؟ ماني چيش کمه؟ اين که مثل برادر پارسا، به قول تو جلف نيست و مرد  ــ
 زندگيه که. هيچ ايرادي نداره. داره؟

مي شدم. چرا من اين اين که هر جا مي نشستم حرف از ماني و خواستگاريش بود، کم کم داشتم عصبي  از
قدر بد شانس بودم؟! بابا آخه يکي نيست بگه من قراره جواب بدم، شما دو تا چرا مي زنين تو سر و کله ي 

 !هم؟

 :که سکوت کشدارم رو ديد، رو به بهار گفت بنفشه

 !بهتره تمومش کني. نيلوفر خودش خوب و بدش رو مي دونه، تو کاسه ي داغ تر از آش نشو ــ

بحث عوض شد. بايد کلي به جون بنفشه دعا مي کردم که از اين بحث هاي تکراري نجاتم داده  انهخوشبخت
 !بود

به حرف ها و کل کل کردن هاي بنفشه و بهار توجهي نکردم. تموم حواسم پيش برديا بود. دوست داشتم  ديگه
 !زودتر بياد و ببينم چه واکنشي نشون ميده. براي ديدنش له له مي زدم

شد. پارسا اومده بود و با بهار تو اتاق بهار بودن. خاله رفته بود دوش بگيره، بنفشه هم داشت ساالد  شب
درست مي کرد. من هم نشسته بود رو مبل و داشتم مجله ي مزخرفي که فقط عکس هاي بازيگرهاش جالب 

 .بود رو نگاه مي کردم

 .زنگ خورد. صداي بنفشه از آشپزخونه اومد تلفن

 و جون تلفن رو جواب ميدي؟نيل ــ

 :رو روي ميز عسلي کنارم گذاشتم و گفتم مجله

 .باشه ــ

 .سمت تلفن رفتم به

 الو؟ بفرماييد؟ ــ

 .سالم ــ

 .خدا! برديا بود. صداش خيلي خسته و ناراحت بود. کم مونده بود قلبم بياد تو دهنم واي

 سالم برديا. خوبي؟ ــ

 :برديا مي لرزيد. با لحني آروم و غمگين گفت صداي

 تو از من بهتري. نه؟ ــ
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 !رو نمي فهميدم، اما مطمئن بودم که اين حرفش يعني آغاز يه جر و بحث تپل منظورش

 :خاطر اين که بحث رو به سمت آرامش سوق بدم، گفتم به

 !من که خوبم ــ

 !مي دونم خوبي ــ

 زنگ زدي همين رو بگي؟ ــ

 !نه. به مامان بگو شام منتظرم نمونن ــ

 !نمياي؟ ــ

 !نه. کار دارم. شايد فردا صبح بيام. اون هم اگه کارم طول نکشه ــ

 مي شه امشب بياي؟ ــ

رو گاز گرفتم. نبايد مي فهميد منتظرشم. برديا انگار نفهميد چي گفتم چون خيلي سرد خداحافظي کوتاهي  زبونم
کرد و صداي بوق آزاد، زده شد. حتي نذاشته بود ازش خداحافظي کنم. يعني حرف آخرم رو نشنيد؟ شايد هم 

نقش بر آب شد. چي فکر مي  هام هاز قصد خودش رو به نشنيدن زد. اميدم به کل از بين رفت. همه ي نقش
کردم و چي شد! اگه امشب مي اومد و يه لبخند يا حتي پوزخند بهم مي زد، جواب منفيم رو همين امشب به 
ماني مي دادم. اما برديا باز هم تو بدترين شرايط، نبود. نبود و تنهام گذاشت. به حال خودم رهام کرد. من اين 

ونه داشت خفه ام مي کرد. حالم خيلي بد بود. رفتم تو حياط. کنار بيد خ وايرها کردن ها رو دوست نداشتم. ه
مجنوني که خبري از سبزيش نبود و توده ي سفيد برف روي شاخه هاش رو گرفته بود، نشستم. به سياهي 
شب زل زدم. هاله اي طوسي رنگ تو آسمون به چشم مي خورد. ناخودآگاه چشم هاي طوسي و جذاب برديا تو 

 .لم نقش بستخيا نآسمو

 ! عاشق ستاره ي صبح؛عاشقم

 ابرهاي سرگردان؛ عاشق

 روزهاي باراني؛ عاشق

 "!هر چه نام توست بر آن عاشق

اشکي بي اختيار از چشم هام ُسر خورد و به روي گونه ام چکيد. دلم براي خودم مي سوخت.براي عشقي  قطره
م رو بغل کردم و به ماه خيره شدم. تنم از سرما مي لرزيد، اما که به کسي داشتم که سردتر از يخ بود! زانوها

 .قدرت بلند شدن و راه رفتن رو نداشتم. سخت ترين شبم بود. خسته و درمانده بودم

فردا صبح، زودتر از اين که برديا بياد خونه ي خاله، از اين جا برم. مي دونستم که برديا دوست نداره من رو  بايد
 .رفتم. من جايي تو قلبش نداشتمببينه. بايد مي 

 سيزدهم فصل
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رو باز کردم. آرامش رو تو تک تک کلمات قرآن حس مي کردم. چند آيه اي خواندم. نوشين کنار حميد سر  قرآن
سفره نشسته بود و به هم لبخند عاشقونه تحويل مي دادن. رابطه شون خيلي خوب شده بود و نوشين هم 

ريمان و هستي هم گوشه ! نتديگه به اتفاقات تلخي که افتاده بود، فکر نمي کرد. همينش هم جاي شکر داش
ي ديگه ي سفره رو گرفته بودن و دل مي دادن و قلوه مي گرفتن. اين وسط، فقط من بودم که بي يار بودم! 

 !بهتر

با چشم هاي پر از اشکش به قاب عکس بابا که کنار تنگ ماهي قرار داشت، زل زده بود و زير لب داشت  مامان
لين سالي بود که بابا رو سر سفره ي هفت سين نداشتيم. نبودش با قاب عکس حرف مي زد. حق هم داشت. او

هم تو افکارش غرق بود.  يمابه شدت حس مي شد. ژينوس مشغول بستن روبان قرمز رنگي، دور سبزه بود. ن
 .فقط صداي پچ پچ هاي کبوترهاي عاشقمون آرامش و سکوت رو به هم مي زد

پخش شد و مجري شبکه سه، فرا رسيدن سال جديد رو تبريک آهنگ معروف سال جديد، از تلويزيون  باالخره
 .گفت

مشغول روبوسي شديم. جاي بابا رو اآلن بيشتر از هر لحظه اي حس مي کردم. بابا اولين کسي بود که از  همه
الي قرآن اولين عيدي رو به همه مون مي داد و حاال به جاي بابا، مامانم که خيلي شکسته شده بود بهمون 

 .ادعيدي د

 !هاي همه خيس از اشک بود. حتي هستي و حميد که غريبه بودن گونه

به خاطر اين که حال و هوا عوض شه، تا کمر خم شد رو سفره و انگشتش رو تو ظرف سمنو فرو کرد و  نريمان
 :با لذت تو دهنش گذاشت. هستي خنديد و گفت

 !اِ؛ نريمان؟! تزيين سفره رو به هم زدي. شکمو ــ

 .نديدم. همه از صداي خنده ام انرژي گرفتن و اشک هاشون رو پاک کردن. صداي زنگ تلفن اومدخ بلند

به سمت تلفن رفت. من هم مشغول دعا کردن شدم. چشم هام رو بستم و از ته دل از خدا خواستم که  نيما
 .امسال، سال خوبي برام باشه

 .از چند ثانيه نيما برگشت بعد

 :گفت مامان

 ؟کي بود ــ

 :گفت نيما

 .آقاي پرور بودن. دارن تشريف ميارن که عيد رو حضوري تبريک بگن ــ

 !رو لب هام ماسيد. اي بابا! ول کن نبودن اين ها؟ لبخند

 :گفت نريمان

 !آخ جـــون! پدر زن جان تشريف ميارن. خيلي دوست داشتم موقع تحويل سال، کنار من و هستي باشن ــ
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 .اين همه پاچه خواري و زبون بازي لجم گرفته بود. با حرص از جا بلند شدم از

 :گفت ژينوس

 کجا ميري نيلوفر؟ ــ

 :گفتم

 !مي خوام برم حموم ــ

 :گفت نيما

 !اآلن؟ ــ

خواستم از اون جمله هاي َپ نَ َپ بارش کنم که متوجه شدم با نيما ابدا نمي شه شوخي کرد! مثل دخترهاي  مي
 :ب و مؤدب گفتمخو

 اآلن مگه چشه؟ ــ

 :هاي مامان در هم رفت و با خشم گفت اخم

 .آقاي پرور مي خوان تشريف بيارن عيد ديدني! زشته نباشي ــ

 :گفتم

چرا زشته؟ براي ديدن من که نميان. اگه اآلن نرم، مي مونه براي شب. من هم که شب ها اصال حال حموم  ــ
 .گرفتن رو ندارم

 :با لحني قاطع گفت مامان

 .وقت واسه حموم رفتن زياده ــ

 :دلخوري گفتم با

 !من که ميرم حموم. حاال هر چي دوست دارين بگين ــ

اتاقم رفتم. صداي غرغرهاي مامان رو مي شنيدم. من هم با کمال پررويي حوله ام رو برداشتم و دويدم تو  به
 !حموم

 !به زور شوهرم مي داد. من هم که حرف گوش کن از حاال جلوي مامان نمي ايستادم، اگه

داشتم اين قدر طول بدم تا مجبور نباشم ماني رو ببينم. اوف! چقدر از تو حموم موندن بيزار بودم. هميشه  قصد
دوش گرفتنم يه ربع بيشتر طول نمي کشيد. اعصاب نگاه هاي با منظور ماني رو نداشتم و ممکن بود کاري بکنم 

حدودا دو ساعتي خودم رو تو حموم سرگرم  ماکه بد بشه! جرئت نداشتم از حموم بيام بيرون. ايا حرفي بزنم 
 .کرده بودم. ديگه داشتم تو هواي دم کرده و پِر از بخار حموم از هوش مي رفتم
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حموم بيرون اومدم. موهام خيس بود و تي شرت زرد رنگي که پوشيده بودم از نم بدن و موهام خيس بود.  از
 :ان عين خون آشام با خشم نگاهم مي کرد. خودم رو به بي خيالي زدم و گفتممام

 چيه؟ چرا اين جوري نگاهم مي کنين؟ ــ

تا اآلن که من يادمه، دوش گرفتنت بيشتر از يه ربع نبود. چي شد امروز که فهميدي آقاي پرور و ماني قراره  ــ
 بيان اين جا. دو ساعت طول دادي؟

هاي مامان خيلي کالفه بودم. خواستم شوخي کنم و از دلش در بيارم که مامان اون قدر اخم  اين گير دادن از
 .هاش وحشتناک و لحنش عصبي بود که منصرف شدم و راهم رو کج کردم و به اتاقم رفتم

* * * 

روزي از عيد گذشته بود. برام خيلي خسته کننده بود. حوصله ام حسابي سر رفته بود! نگار اين ها چهار  هفت
 !روزي تهران بودن و بعد برگشتن اصفهان

رو اصال نديده بودم، حتي وقتي خونواده ي خاله براي تبريک عيد اومدن خونه مون، جناب برديا خان لطف  برديا
ون روز اون قدر حرص خوردم که حس کردم اآلن از خشم منفجر مي شم. برديا جلوي کردن و تشريف نياوردن! ا

 !باورم مي شد که دوستم نداره بيشترهر برخورد احتمالي رو مي گرفت. هر چقدر بيشتر ازم دوري مي کرد، 

ه بود که اگه ي آقاي پرور دعوت بوديم. هر چقدر خواستم يه بهونه بيارم و نيام، نشد. مامان تهديدم کرد خونه
نيام، ديگه حق ندارم باهاش حرف بزنم. مامان هر وقت اين تهديد رو مي کرد، به اين معني بود که اگه خالف 

. يه بلوز شلوار قرمز پوشيدم. اصال آرايش دمحرفش عمل کنم، مجازات سختي در انتظارمه! با بي ميلي آماده ش
 !ال براش سرخاب سفيداب هم کنم؟نکردم. ايـــــش! خيلي از ماني خوشم مي اومد، حا

خونه ي آقاي پرور رفتيم. هما يه پيراهن سبز با گل هاي زرد پوشيده بود و خيلي ساکت و کم حرف کنار  به
باباش نشسته بود. هستي يه سارافون زرد و مشکي پوشيده بود و مدام ازمون پذيرايي مي کرد. اين يکي هم 

 !پاچه خوار طايفه ي شوهر بود اساسي

از اومدنم راضي نبودم. ماني کنارم نشست. همه گرم تعريف بودن و کسي حواسش به ماني و اين که  اصال
 .نزديکم نشسته، نبود! وگرنه بايد کلي نگاه سنگين رو تحمل مي کردم

 !خوشحالم که تشريف آوردين ــ

 .تشکر کردم آهسته

 از چيزي ناراحتين نيلوفر خانوم؟ ــ

 !مي گفتم برو اون ور. ايــــشزبون داشتم و  کاش

 !نه؛ خوبم ــ

روز اول عيد، که اومديم خونه تون براي تبريک، خيلي ناراحت شدم وقتي فهميدم نيستين! با خودم گفتم  ــ
 !کاش فرداش خدمت مي رسيديم تا شما هم حضور داشته باشين
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 !قلم حرف زدنت تو حلقم! هميشه حس مي کردم جلوي ماني، شديد بي ادبم لفظ

 !شرمنده، من اطالع نداشم که قراره تشريف بيارين ــ

دروغي که گفته بودم، اصال خجالت نکشيدم؛ تازه چنان قيافه اي گرفتم که خودم هم داشت باورم مي شد که  از
 !قيقت خبر داره، چون لبخند تلخي رو لب هاش بودمجبور بودم برم حموم! اما حس کردم ماني از ح

 !نيلوفر خانوم؟ ــ

 بله؟ ــ

 مي شه ازتون بخوام يه چند دقيقه اي با من بياين تو حياط؟ ــ

 واسه چي؟ ــ

 .حس مي کنم بايد يه حرف هايي رو بهتون بگم ــ

مخالفت کنم که ماني اجازه ي اين کار رو بهم نداد. از جا بلند شد و با لبخند نگاهم کرد. ديدم اگه بگم  خواستم
نميام، بچه ام خيلي ضايع مي شه. اين بود که مثل جوجه اردکي که دنبال مامانش ميره، دنبال ماني راه افتادم 

 .ل و سرسبزي گوشه ي حياطشون بودخوشگ يو به حياط رفتيم. ماني چراغ حياط رو روشن کرد. باغچه 

 :جلوتر از من ايستاد و گفت ماني

 !اين بوته گل سرخ رو من کاشتم. چند روز ديگه گل هاش درميان ــ

بوته اي که ماني اشاره کرده بود، نگاه کردم. از مقدمه چيني خوشم نمي اومد. روي پله اي نشستم. ماني هم  به
 :د. دست به سينه ايستاد و زير لب گفتبه درختي تنومند و بزرگ تکيه دا

 وقتي تو با مني، "

 وجود من، گويي

 .آخرين نگاه تو را نوش مي کند شکر

 تو آن شراب شيرازي است، چشم

 ".هر چه مرد را مدهوش مي کند که

 "!هر چه مرد را مدهوش مي کند "اين بيت شعر حميد مصدق بودم. مخصوصا تيکه ي آخرش. عاشق

 :تو ذهنم شعري که ماني زمزمه کرده بود رو تحليل مي کردم، که ماني شروع کرد به حرف زدن داشتم

تا به خودم اومده بودم اسير دو تا چشم قهوه اي و وحشي شده بودم. وقتي بهم نگاه مي کردي، تموم تار و  ــ
لگير نشو که به اسم و بدون پورم رو مي سوزوندي. شايد باورت نشه نيلوفر؛ ولي من واقعا عاشقت شدم. ازم د

کنم. خيلي سخت بود برام که  صداتپسوند و پيشوند صدات مي کنم. هميشه آرزوم بود اين جوري، راحت 
حرف دلم رو به هستي بگم. خودم خوب مي دونستم که بهترين راه اينه که خودم بهت بگم که عاشقتم، اما 
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ستي وقتي شنيد خيلي خوشحال شد و تشويقم کرد که اين کار از من که هميشه خجالتي بودم، بعيد بود. ه
پات بمونم و براي رسيدن بهت تالشم رو بکنم. هر وقت مي ديدمت، عشقم بهت بيشتر مي شد. نمي دونم از 
کي عاشقت شدم. نمي دونم از کي بود که حس کردم با ديدنت يه حس خوب بهم دست ميده و هي قلبم 

ا آرزوي قلبيِ من بودن با توئه. کنار تو! مي دونم که بايد بهت فرصت بدم تا تاالپ تولوپ مي کنه؟! نيلوفر! تنه
دوست دارم تصميمي رو بگيري که قلبت ميگه. من مي خوام بقيه ي عمرم رو با تو بگذرونم.  اماخوب فکر کني، 

ريق هستي مي خوام اگه اجازه بدي فردا شب، بيام خونه تون براي خواستگاريِ رسمي. از اون روزي که از ط
 !صبر کردم ليموضوع رو مطرح کردم، بيست روزي مي گذره! ديگه طاقتش رو ندارم. تا همين جا هم خي

بدنم گر گرفت. من تشنه ي شنيدن اين حرف ها از زبون برديا بودم، نه ماني! اين حرف هاي صادقانه ي  تموم
حت به من ابراز عالقه مي کرد، اما نمي دونم ماني، اگر چه برام تازگي داشت و ماني اولين بار بود به اين صرا

 .چرا حال و هوام رو عوض نکرد

 اگه جوابم منفي باشه چي؟ ــ

 .به چشم هام خيره شد. اصال طاقت اين نگاه هاي خيره و مثل گوله آتيشش رو نداشتم مستقيم

، ديگه هيچ وقت جلوي هر جوابي بدي، بدون چون و چرا قبول مي کنم. قول ميدم اگه جوابت منفي باشه ــ
 .راهت قرار نگيرم. ديگم هيچ وقت مزاحمت نمي شم

همه عشق و عالقه از طرف ماني، برام سنگين بود. ماني داشت قلبم رو مي کشوند تو يه دو راهي. تو يه  اين
است و دو راهي که معلوم بود برنده کيه و بازنده کيه؟! يه دو راهي که من ايمان داشتم برديا تسخير کننده 

 !ماني فقط يه نوار حاشيه، تو ذهن تاريکمه

نيلوفر! کاش از دلم با خبر بودي. کاش مي دونستي تو اين مدتي که نديدمت، چي کشيدم و چقدر برام  ــ
 .سخت بود

 .نه. من نبايد اين حرف ها رو از زبون ماني مي شنيدم. نمي خواستم عشقم به برديا کم رنگ بشه. نه نه،

ن که ماني ادامه نده، به سختي از رو پله بلند شدم. خواستم به سمت هال برگردم که ماني سد خاطر اي به
 .راهم شد

 امشب به بابا ميگم که از مامانت اجازه بگيره براي فردا شب. مخالف که نيستي؟ هـــوم؟ ــ

 .اين طوري خيره با اون چشم هاي يشمي رنگش بهم زل مي زد، واقعا الل مي شدم. سرم رو پايين انداختم وقتي

 :که از سکوتم، عالمت رضا رو گرفته بود، با خوشحالي گفت ماني

 !اميدوارم اليقت باشم نيلوفر ــ

 !د بودبشكن زنان به هال رفت. از پسري به آقايي و متيني اون، اين کارها بعي ماني

 !هيچ وقت سکوت، عالمت رضا نبود! اصال کجاي دنيا نوشته بود که سکوت يعني رضا؟ کاش



 

 
245 

عميقي کشيدم. بغض راه گلوم رو بست. تا کي مي تونستم تو حسرت يه نگاه مهربون و حرف هاي عاشقونه  آه
که اين قدر عاشقونه  از سمت برديا بمونم؟! برديا که من رو دوست نداشت. پس چه بهتر که زن کسي مي شدم

 .دوستم داره

تقديرم ناراضي بودم. وقتي وارد هال شدم، همه ي نگاه ها به سمت من بود. معلوم بود که موضوع خواستگاري  از
 !فردا شب مطرح شده. مامان با مهربوني نگاهم مي کرد. معلوم بود از خواستگاريِ ماني راضيه

 .خونه برگشتيم به

 :گفت مامان

آقاي پرور گفت فردا شب رسما ميان خواستگاري، نزديک بود از خوشحالي گريه کنم. مي گفت ماني  وقتي ــ
 !صبرش تموم شده و ديگه طاقت دوري از نيلوفر رو نداره

 .زدم. انگار مامان رو داشتن مي بردن که اين قدر مثل تازه عروس ها ذوق زده شده بود پوزخندي

 :اخم گفتم با

ن موندم که اين قدر با ذوق و شوق حرف مي زنين؟ اگه مي خواين يه نون خور از تو خونواده مگه رو دستتو ــ
 !کم بشه، خب رک بگين. اين کارها چيه؟

 :گفت نريمان

اين چرت و پرت ها چيه ميگي؟ تو چرا اين جوري شدي نيلوفر؟ مشکلت چيه؟ ماني رو دوست نداري؟ خب  ــ
 .بگو

 :گفتم

حرف هاي مامان عصبانيم کرده. يه جوري ميگه نزديک بود از خوشحالي گريه کنم، هر کي ندونه فکر ميکنه  ــ
 !بوي ترشيدنم کل تهران رو گرفته بوده

 :گفت مامان

 ...وا! من از اين خوشحالم که ــ

 !يدمحرفش رو تموم کنه. با خشم از جام بلند شدم و به اتاقم رفتم و در رو محکم کوب نذاشتم

* * * 

 .با صداي غرغرهاي مامان چشم هام رو باز کردم. خسته بودم و خوابم مي اومد صبح

پاشو دختر. اين قدر نخواب. پاشو. ناسالمتي داري عروس مي شي. بايد يه کم سحرخيز بشي! دلم مي خواد  ــ
 !دارم آقاي پرور از تنها عروسش به خوبي ياد کنه و پيش همه بگه بهترين عروس رو

 !تو شوک حرف هاي مامان بودم. چه پيش پيش من رو عروس خونواده ي پرور مي دونست هنوز
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مشغول جمع کردن وسايلم، از کف اتاقم بود. با کالفگي موهاي آشفته و به هم ريخته ام رو کشيدم و  مامان
 :گفتم

رين پيش پيش من و ماني رو زن و باز شما شروع کردين مامان؟ کي گفته جوابم به ماني، مثبته؟ چرا دا ــ
 !شوهر اعالم مي کنين؟ فکر مي کردم به زور شوهر دادن دخترها، دوره اش سر اومده

 .باز صبح شد و تو از دنده ي چپ بلند شدي؟ پاشو تختت رو مرتب کن و برو دوش بگير ــ

 .اصال حوصله ي دوش گرفتن رو ندارم ــ

 :با اخم نگاهم کرد و گفت مامان

 !کم باهام لج کن دختر! ميگم پاشو ــ

 .رو مرتب نکرده، دمپايي رو فرشيم رو پام کردم و به سمت آشپزخونه رفتم تختم

 :مشغول پختن نهار بود. سالمي بهش دادم. ژينوس جوابم رو با لبخند داد و گفت ژينوس

 !به به! ساعت خواب عروس خانوم؟ ــ

 !ون مامان شنيده بودم، که حس کردم بهش آلرژي دارمقدر اين کلمه ي چندش آور رو از زب اين

 !تو رو خدا ژينوس! تو ديگه شروع نکن ــ

 !باشه بابا، شوخي کردم ــ

نزدم. به زور، يه چاي تلخ از تو گلوم پايين فرستادم. به پذيرايي رفتم. جلوي تلويزيون نشستم. بي حوصله  حرفي
 :فتم و هي از اين کانال به اون کانال مي زدم، که صداي نريمان اومدو کالفه داشتم با كنترل تلويزيون ور مي ر 

 !باور کن کانال ها فقط همين ها است. فرجي در کار نيست ــ

رو برگردوندم. هستي و نريمان خندان نگاهم مي کردن. به اين نتيجه رسيده بودم که اين نريمان از وقتي  سرم
 !ش! پس از اثرات مثبت ازدواج، خوش رويي هم حرف اول رو مي زدازدواج کرده، چقدر با نمک شده! ايــــ

 :وقتي اخم هام رو ديد، گفت نريمان

چقدر تو خوش اخالقي دختر! يادم باشه قبل از عروسيت، يه گپ دوستانه با ماني داشته باشم و اون رو از  ــ
 !عواقب حماقتش آگاه کنم. شايد دعاش رو به جونم کرد

 .حرص دندون هام رو محکم به هم فشار دادم، اما جوابش رو ندادم. حوصله ي کل کل کردن رو نداشتم از

 :گفت هستي

 !اِ؛ نريمان. اذيتش نکن! ماني از خداش هم باشه ــ

 :گفت نريمان
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 !يه کم طرف داداشت رو بگيري، بد نيستا! بيچاره داره مي افته تو چاه ــ

 :مامان اومد صداي

 !ن قدر با نيلوفر کل کل نکن نريمان! حاال خوبه مي بيني سگ شده هااي ــ

 :بلند خنديد و گفت نريمان

 !عجب فيلمي بشه "نيلوفر سگ مي شود."اوه!  ــ

 :نريمان چپ چپ نگاه کردم. هستي رو به مامان گفت به

 مامان، نگار جون اين ها نميان تهران؟ ــ

 :گفت مامان

تازه تهران بودن و به مهران مرخصي نميدن. اما به نگار گفتم که قراره شب براي نيلوفر نه عزيزم. اون ها  ــ
خواستگار بياد، نگار وقتي فهميد آقا ماني قراره بياد، به اندازه ي من خوشحال شد! اما ايشاا... براي مراسم عقد 

 .ميان

قد فکر مي کردن؟! يه لحظه شک کردم گرفته بود. مگه من جوابم رو داده بودم که اين ها به مراسم ع حرصم
 !...که نکنه جوابم رو دادم و خودم بي خبرم؟! واا

 :روي کاناپه نشست و گفت هستي

مامان، طفلي داداشم از صبح داره يه ريز مخ من رو مي خوره که چي بپوشه و چطوري رفتار کنه تا گند نزنه؟!  ــ
 !دل تو دلش نيست

 :لبخندي زد و گفت مامان

 .آقا ماني از نظر ما قبول شده است ــ

 .پذيرايي داشت خفه ام مي کرد. چه تعارفي هم تيکه پاره مي کردن! اَه! از رو مبل بلند شدم هواي

 :گفت نريمان

 !داري ميري الال؟ بذار قبل از ازدواجت معلوم بشه که اهل شوهر داري هستي يا نه؟ ــ

له اش رو داشتم و با تريلي از روت ده دوازده بار رد مي شدم. پسره هم بلند خنديد. آخ نريمان! کاش حوص بعد
 !ي بامزه! با نمك

 !اتاقم رفتم. از خوشمزگي هاي نريمان بيشتر لجم مي گرفت. صداي گوشيم اومد. بنفشه بود به

 .الو بنفشه. سالم ــ

 سالم بي معرفت. من ازت خبر نگيرم، خبري ازت نيست. نه؟ ــ
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 !خدا سرم شلوغه ببخشيد. به ــ

 !آره خب؛ راست ميگي! امشب قراره ماني بياد خواستگاريت ــ

 کنايه مي زني؟ ــ

 !نه عزيزم. کنايه چيه؟ فقط دلم از اين مي سوزه که خاله بيشتر از تو، ماني رو پسنديده و کلي تدارک چيده ــ

 خب چرا دلت مي سوزه؟ ــ

 !نمي دونم. بي خيال ــ

 از فرزام چه خبر؟ ــ

 !ايشاا... هفته ي ديگه مراسم عقد و عروسي با هم برگزار مي شه! بعد هم مي ريم کيش، ماه عسل ــ

 !به سالمتي. خوشبخت بشين ــ

 !مرسي ــ

 از برديا چه خبر؟ ــ

 !هم سکوت کشدار بنفشه نشون مي داد که از سوالم جا خورده باز

 .صبح زنگ زد. با مامان حرف زد ــ

 نمياد تهران؟ ــ

 !اآلن که نه. شهرستانه و کار داره ــ

 کي مياد؟ ــ

 !چرا مي پرسي؟ تو که داري به سالمتي عروس آقاي پرور مي شي ــ

دونم اين بنفشه چه مرگش شده بود! بيست تا کلمه مي گفت، نوزده تاش طعنه بود! خيلي زود باهاش  نمي
 !خداحافظي کردم. تو اين اوضاع، همين اخالق بنفشه رو کم داشتم

 :هام رو پوشيدم و به پذيرايي رفتم. داشتم بند کوله پشتيم رو درست مي کردم که مامان گفت لباس

 کردي؟ کجا شال و کاله ــ

 .ميرم يه کم قدم بزنم ــ

 !نيلوفر گوش هات رو وا کن، ببين چي ميگم. اگه بخواي امشب رو بپيچوني، باهات جدي برخورد مي کنما ــ

 !اين حساسيت ها و اين که به فکر خواستگاري مسخره ي امشبه، لجم گرفت و بدون حرف به کوچه رفتم از
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نم خيلي مشغول بود! کالفه و سردرگم بودم. من عاشق برديا بودم. هدف خيابون ها رو قدم مي زدم. ذه بي
برديايي که معلوم نبود کي مي خواست بياد جلو و بهم بگه من رو مي خواد! اصال من رو مي خواست؟ برديا 

هم نکرده بود که دلم رو خوش کنم  يمغرورترين آدمي بود که تا به حال، به عمرم ديده بودم. هيچ حرفي يا کار 
ه منو دوست داره! من بايد چي کار مي کردم؟ تا آخر عمرم منتظر برديا مي موندم يا با ماني که اين قدر دوستم ک

داره و صادقانه من رو مي خواد ازدواج مي کردم؟! ساعت ها قدم زدم. حتي احساس خستگي و گرسنگي و 
اه کردم. اوه، اوه! ساعت از پنج هم کم که آروم شدم، به ساعت مچيم نگ يهتشنگي هم به سراغم نيومده بود. 

 !گذشته بود

خونه! نگاه هاي غضبناک مامان حاکي از اين بود که دير کردم و باعث شدم باز هم از دستم کفري بشه!  برگشتم
اي بابا! من هم که حسابي رو اعصاب مامان بودم که. تا مامان خواست شروع کنه به غرغر کردن، دستم رو تو 

 :و گفتمهوا تکون دادم 

مي دونم؛ مي دونم. همه رو مي دونم. مقصرم. دير کردم. بي فکرم! اآلن هم ميرم كه آماده بشم تا بيشتر از  ــ
 !اين عصبيتون نکنم

 .نشدم تا مامان حرف بزنه، سريع به اتاقم رفتم. خودم رو سپرده بودم به تقدير! هر چه بادا باد منتظر

قط يه درصد احتمال مي دادم که برديا دوستم داره، تا ابد منتظرش مي موندم؛ از دستم بر نمي اومد. اگه ف کاري
 ...اما

بي ميلي مقابل آينه ي ميز آرايشم وايسادم. چقدر الغر شده بودم. زير چشم هام گود رفته بود و يه هاله ي  با
 !کبودي، دور تا دور چشم هاي قهوه اي رنگم رو گرفته بود

با گل سري، مرتب باالي سرم جمع کردم. از تو کمد به هم ريخته و آشفته ام که  پريشون و لختم رو موهاي
هميشه ي خدا همين طور به هم ريخته بود و فقط مامان مي تونست اون جا رو مرتب کنه، يه سارافون لي که 

زي کانادا، برام سوغات کانادا بود رو در آوردم. اين سارافون هديه ي بهار بود. وقتي با خاله رفته بودن چند رو
سوغات آورده بود! يه جين کاغذي هم داشتم که به رنگ اين سارافون خيلي مي اومد. بايد مي گشتم پيداش 

 !مي کردم. با اين وضع اتاقم، حتما خيلي عالف مي شدم. اوف

 .با کمال تعجب جين کاغذيم رو زير تختم پيدا کردم. رو فرشي انگشتيم رو پام کردم باالخره

حوصله ي آرايش نداشتم، اما خب صورتم مثل بيمارهاي صرع شده بود. رژ صورتي رنگي به لب هام ماليدم.  اصال
موهام رو يه وري از زير شال حريرم بيرون ريختم. دنباله ي موهام هم از پشت شال، کامل بيرون بود. خالصه 

ليدم. ريمل مارک دارم روي ميز آرايشم، ما مشال نمي پوشيدم، سنگين تر بودم! رژگونه ي کمرنگي هم به گونه ها
بدجور بهم چشمک مي زد. نتونستم مقابل نفسم بايستم و خالصه مژه هاي بلند و حالت دارم رو با يه کم 

 !ريمل، خيلي خوشگل آرايش کردم. حاال شانس آوردم حس آرايش نداشتما

ودم. لبخندي زدم، اما چهره ي برديا تو ذهنم تموم شد. خودم رو تو آينه برانداز کردم. از قيافه ام راضي ب کارم
 .مجسم شد و لبخند رو لب هام خشک شد
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پذيرايي رفتم. اوه، اوه! کودتا شده بود. همه مشغول تميز کردن خونه بودن! انگار رييس جمهور آمريکا براي  به
ه چه لزومي داشت که بستن قرارداد مي خواست تشريف بياره! پذيرايي حسابي برق مي زد. لجم گرفته بود. آخ

! مگه ماني با بقيه ي خواستگارهايي سن؟براي يه خواستگاريِ رسمي و جدي اين طوري به سر و وضع خونه بر 
که داشتم، چه فرقي داشت؟ تا اون جايي که من يادم مياد، براي خواستگارهاي قبليم مامان به زور يه دستمال 

 ...رو ميز عسلي مي کشيد، اما حاال

دايي کشيدم. مامان، مرتب جلوم سبز شد. لباس هاش شديد شيک و با کالس بود. بعد از مرگ پِر ص نفس
 !بابا، اولين بار بود که مي ديدم اين قدر به خودش رسيده

 :چپ چپ نگاهم کرد و گفت مامان

رو  اين چيه پوشيدي؟ اين سارافون رو که هزار بار پوشيدي، از بس شستمش رنگ و روش رفته! اون شالت ــ
 !هم عوض کن. شال زيتونيه بيشتر بهت مياد

 .گرفت. از اين که هنوز شب نشده، امر و نهي هاش شروع شده بود، عصبي بودم لجم

کمال پررويي رو مبل لم دادم و به حرف هاي مامان اعتنا نکردم. خوشبختانه چون اون شب مامان خوشحال  با
 .اد و رفتبود، ديگه بهم گير نداد و فقط سرش رو تکون د

 !ديس بزرگ پر از ميوه هاي رنگارنگ رو ميز بزرگ ته پذيرايي بود يه

 .دوران برزخ تموم شد و صداي آيفون اومد باالخره

 :به من گفت نوشين

 !نيلو برو تو آشپزخونه. تا صدات نکرديم، نياي داخل پذيراييا ــ

د از اين رسم و رسومات مزخرف و قديمي! چه رو تکون دادم و به آشپزخونه رفتم. حالم به هم مي خور  سرم
دليلي داشت مني که ماني رو بارها ديده بودم، حاال مثل دخترهاي سر به زير و با شرم و حيا، قايم بشم تو 

 !کنم؟ ايـــش! مضحک بود تعارفآشپزخونه تا با اجازه ي ريش سفيدهاي مجلس بيام داخل پذيرايي و چاي 

ه به حياط نگاه کردم! مامان و نيما براي استقبال مهمون ها به حياط رفتن. صداي پنجره ي کوچيک آشپزخون از
سالم و احوالپرسي ها بلند شد. از ال به الي درخت هاي مزاحم، هيکل مردانه ي ماني رو تشخيص دادم. چون 

رمزش که دستش بود، گل هاي ق ليتاريک بود زياد رنگ کت و شلوارش رو نمي شد بفهمم، اما خب دسته گ
حسابي تو سياهي شب بهم چشمک مي زد. چي مي شد امشب به جاي ماني، برديا مي اومد خواستگاريم؟! از 

 !اين فکرم، پوزخندي زدم و رو صندلي نشستم تا احضار بشم

تو آشپزخونه دق مي کردم. استرس عجيبي داشتم. صداي خنده هاي بلند نريمان هم به استرسم اضافه  داشتم
 :نيما اومد مي کرد. صداي

 نيلوفر جان نمي خواي برامون چاي بياري؟ ــ

اولين بار از نيما متنفر شدم. اَه! بابا به من چه آخه؟ من با اين استرسم کجا بيام؟ هر کي چاي دلش مي  براي
 !خواد، خب بياد براي خودش بريزه ديگه



 

 
251 

عميقي کشيدم تا آروم بشم. استکان هاي کمر باريکي رو که مامان مرتب تو سيني خوشگل نقره اي رنگ  نفس
 .چيده بود رو يکي يکي پُر کردم و سيني رو دستم گرفتم

عميق خيلي حالم رو بهتر کرد. با قدم هايي سست و لرزان به سمت پذيرايي رفتم. ستون فقراتم خيس  بازدم
 .ش خفيفي تو دست هام بود که باعث مي شد يه کم استکان ها بلرزناز عرق بود. يه لرز 

 :خواستم آبروريزي کنم. به خودم مسلط شدم. صداي آقاي پرور اومد نمي

 .به به! عروس گلم هم اومد ــ

بابا! چرا اين قدر اين کلمه تکرار مي شد؟! اخم هام در هم رفت. نگاه ها روي من بود. همه منتظر بودن يه  اي
حرفي بزنم، اما من خيلي سرد و هول هولکي سالم دادم و مثل جت چاي رو به همه تعارف کردم و نزديک نوشين 

 .نشستم

 !ظاهر ماني رو زير ذره بين ببرم کم حرف ها شروع شد و من هم جرئت پيدا کردم که تيپ و کم

هاي يشمي رنگش، پشت عينک طبي مستطيل شکلش پنهون بود. موهاش رو خيلي خوشگل با ژل و  چشم
 .واکس مو باال زده بود. يه پيراهن مشکي تنگ و يه کت اسپورت سفيد. اوف! غوغا کرده بود

بود! بند ساعت مچي خوشگل مردونه اش، خيلي گلي رو به روش روي ميز بود. پر از گل هاي رز و ليليوم  دسته
 !..جلوه داشت. معلوم بود مارک داره و گرون قيمته! اين ساعت گرون نخره، من بخرم؟! واا

حرف مي زد و آقاي پرور هم با دل و جان گوش مي داد، اما معلوم بود ماني خسته شده؛ چون با استکان  نيما
و لوس و کليشه اي نيما خسته شده بودم. دلم مي خواست از جمع چايش بازي مي کرد. از حرف هاي بي مزه 

 !فرار کنم

به استکان چاي دست نخورده ي ماني افتاد. بهترين راه همين بود! از جا بلند شدم و به ماني نزديک  چشمم
 .شدم

 !اِ؛ آقا ماني! چاييتون سرد شد که. ميرم عوضش مي کنم براتون ــ

رفي بزنه، استکانش رو برداشتم و در مقابل چشم هاي تحسين برانگيز مامان و نگاه اين که بذارم ماني ح بدون
هاي متعجب هستي و نريمان، به آشپزخونه رفتم. حاال بقيه فکر مي کردن چقدر هواي ماني رو دارم که هنوز 

 .پوزخندي زدم دنپنج دقيقه نگذشته، به فکر سرد شدنِ چاييشم! به فکرهايي که مي کر 

 :صندلي نشستم و غرق فکر بودم که صداي دوباره ي نيما اومد رو

 نيلوفر کجا موندي؟ ــ

 !گرفته بود. اَه! چه گيري داده بود به من؟ لجم

 .استکان چاي ماني رو عوض کردم و با آرامشي که از خودم بعيد مي دونستم، وارد پذيرايي شدم سريع

شتم. ماني لبخند از رو لب هاش محو نمي شد. تو دلش حتما چاي رو جلوي ماني روي ميز عسلي گذا استکان
 .کلي کيف کرده که دختره چقدر عاشقمه که به فکر سرد شدن چاييمه! يه پوزخند به افکار خياليش زدم
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 :گفت نيما

 !خب جناب پرور، نوبتي هم باشه نوبت اين دو تا جوونه! که مشخصه دل تو دلشون نيست ــ

 :و صاف کرد و با متانت خاصي گفتپرور سينه اش ر آقاي

چرا که نه! نيما جان همون طور که خودتون هم در جريان هستين، ماني مدت ها بود که به نيلوفر جان عالقه  ــ
داشت و يه دفعه اي شد که ابراز کرد و من خيلي از اين تصميمش خوشحال شدم. واقعا وصلت دوباره با خانواده 

 !يگه اي است براي ماي فهيمي چون شما، افتخار د

 :که از تعريف کردن هاي آقاي پرور کم کم داشت بال در مي آورد، گفت مامان

نه جناب، اين چه حرفيه؟ باور کنين آرزوي قلبي ماست که نيلوفر عروس خانواده اي به خوبي و بي نظيري  ــ
 !شما بشه

 .اين همه تعارف تيکه پاره کردن، خسته شده بودم از

 :گفت پرور آقاي

همون طور که يه دخترم رو به شما دادم و صد در صد راضيم. حاال هم جسارت کرديم و اومديم خواستگاري  ــ
براي تک پسرم که چشم راست منه! نمي خوام الکي از ماني تعريف کنم. نه. ظاهر و باطن ماني همينه. نه 

و کامال مستقل شد. درسش  دبيشتر، نه کمتر. از وقتي که کم کم پشت لبش سبز شد، رو پاي خودش وايسا
رو ادامه داد و سختي هاي زيادي هم کشيد و آخرش هم که خدا رو شکر پزشک شد و به پاداش زحمت هاش 

 .رسيد. ماني اصال پسر پيچيده و پُر رمز و رازي نيست. اهل خونواده و زن و زندگي هم هست

 "!خوبه حاال نخواستين ازش تعريف کنين "خودم گفتم با

 :ر نگاهي به مامان انداخت و گفتپرو آقاي

 !اگه اجازه بدين اين دو تا جوون برن گوشه اي حرف بزنن، ما هم در مورد بقيه ي چيزها صحبت کنيم ــ

 !لبخندي زد و همين لبخندش يعني باشه، موافقم مامان

مثل چوب خشک، سر  جا بلند شدم. پاهام چسبيده بود به زمين! اصال نمي تونستم قدم بردارم. ماني هم که از
پا ايستاده بود و منتظر بود تا من جلو برم و اون هم دنبالم بياد. نريمان که متوجه ترديد و استرسم شده بود، 

 :گفت

 !اين خواهر ما يه کم خجالتيه! برو نيلو جون. ما حواسمون هست. مثل شير باال سرتيم ــ

. دست هام رو محکم مشت کردم و با حرص به سمت از خوشمزگي نريمان غرق خنده شد. لجم گرفته بود جمع
راه پله رفتم. ماني هم آروم و بي سرو صدا مثل جوجه اردک، دنبالم مي اومد. نمي دونستم کجا برم. دوست 

. با بي ميلي در اتاقم رو باز هنداشتم بريم اتاق من، اما خب مي ترسيدم اتاق نوشين کثيف باشه و آبروم بر 
 .ماني تعارف کردم. ماني لبخندي زد، تشکر کرد و داخل اتاقم شد کردم و ايستادم. به
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از کند و کاو اتاقم، لبه ي تختم نشست. ايـــش! اصال دوست نداشتم اون جا بشينه! براي دومين بار بود  بعد
داشتم که حضور يه مرد غريبه رو تو اتاقم حس مي کردم. البته با اين تفاوت که دفعه ي اول برديا بود و دوست ن

حرف هاش رو بزنه و بره بيرون! همون جوري  ردقيقه ها بگذرن و حاال ماني بود و خيلي دلم مي خواست زودت
که وايساده بودم، در اتاقم رو باز گذاشتم و روي صندلي نشستم. حس کردم ماني از اين کارم خيلي ناراحت 

تاقم دوخت. اون که کال افسرده شده شده، چون اخم هاش در هم رفت و نگاهش رو به موکت طرح کاج کف ا
بود و الم تا کام حرف نمي زد؛ من هم که حرفي نداشتم بزنم! خالصه نفسم رو پر صدا بيرون فرستادم و با 

 :کالفگي گفتم

 !نمي خواين حرفي بزنين؟ ــ

تيش مي نگاه مغموم و ناراحتش رو بهم دوخت. ته دلم آتيش گرفت. نمي دونم چرا اين قدر از ناراح ماني
 !رنجيدم؟! نمي دونستم چي بگم تا بشه همون ماني قبل

 :سکوت رو شکست و گفت ماني

 !چرا با من اين کار رو مي کني نيلوفر؟ ــ

خالف هميشه از راحت حرف زدنش، اصال دلگير نشدم. از اين حرفش دلم گرفت. چقدر دختر سنگدلي شده  بر
 !بودم

ديد نمي خوام حرفي بزنم، نفسش رو پِر صدا بيرون فرستاد و در حالي که به يه جاي ديگه نگاه مي کرد،  وقتي
 :گفت

من حرف هام رو کم و بيش بهت زدم، اما خب کاملش مي کنم تا جاي هيچ شک و شبهه اي باقي نمونه!  ــ
تم به زن و زندگي. دنبال يه زندگيم نمي خوام از خودم بي جهت تعريف و تمجيد کنم، اما من آدم پايبندي هس

که آرام و بدون دعوا باشه. من تو زندگيم فقط دنبال يه چيز بودم. فقط و فقط آرامش! اگه همين برام محيا 
باشه ديگه بقيه اش مهم نيست. ازت انتظار چنداني ندارم. فقط مي خوام دوستم داشته باشي. فقط همين! 

يست. با اين که عاشق کارمم اما هيچ وقت کارم رو به زندگيم ترجيح هيچ چي مثل پس زدن برام دردناک ن
نه؛ اصال اين جور آدمي نيستم. حاال  "من با کارم ازدواج کردم!" يدنندادم. از اين آدم ها هم نيستم که شعار م

 !نوبت توئه که حرف بزني. من تا حاال هر چي بوده، گفتم

م نگاه کرد. احساس گرماي شديد مي کردم. به سختي لب باز حرف هاش تموم شد، به چشم هام مستقي وقتي
 :کردم

من... راستش از خواستگاري شما خيلي هول کردم! انتظارش رو نداشتم همه چيز به اين سرعت انجام بشه.  ــ
واسه همين يه کم افکارم به هم ريخته است و نمي تونم فعال تصميم جدي اي بگيرم. يه کم وقت مي خوام. 

 .فکارم رو مرتب کنم و بعد به شما و پبشنهادتون فکر کنم. من نياز دارم فکر کنمبايد ا

 !چقدر؟ ــ

 چي چقدر؟ ــ
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 !چقدر مي خواين فکر کنين؟ ــ

 .دقيق نمي دونم؛ اما خب خودتون رو بذارين جاي من. الکي که نيست! بحث يه عمر زندگيه ــ

 !مونم، حتي اگه اين انتظار سال ها طول بکشهتا هر وقت دوست داري فکر کن. من منتظر مي  ــ

 !براش سوخت. بيچاره حاال فکر کرده بود چه لعبتي و چه آش دهن سوزيم که حاضر بود سال ها صبر کنه دلم

هم جوابم رو مي دونستم. فقط دوست داشتم يه کم معطلش کنم، به اميد اين که برديا اقدام کنه! از  خودم
 !طرفي هم اصال جرئت نداشتم بهش جواب منفيم رو مستقيم بدم. کي حريف مامان و نيما مي شد؟

 :دهنم رو قورت دادم و گفتم آب

 !نمي خوام اذيتتون کنم. شنبه جوابم رو ميدم ــ

ين که يه روز رو مشخص کرده بودم، ماني خوشحال شد و ديگه هيچ آثاري از اون دلخوري تو صورتش هويدا ا از
 .نبود

 .باشه. من مخالفتي ندارم. من شنبه بي صبرانه منتظر جوابت هستم ــ

 .کردم. ماني هم حرفي نزد سکوت

سه روز از خواستگاري رسمي ماني گذشته بود. خودم رو به آب و آتيش زده بودم تا از برديا خبر بگيرم. * * *
وقت زيادي نداشتم. بايد تا چند روز ديگه جوابم رو به ماني مي دادم. از بنفشه شنيده بودم که برديا برگشته 

خاله اين ها رو شام دعوت کرد خونه  مانتهران. همين که شنيدم برگشته خيلي ذوق مرگ شدم. شب جمعه ما
 !مون

مثل برق و باد گذشت و به تنها کسي که فکر نکرده بودم، ماني بود! وقتي قرار بود به زودي برديا رو ببينم،  روزها
چه دليلي داشت به ماني و پيشنهاد مسخره اش فکر کنم؟! خيلي ذوق و شوق براي ديدن برديا داشتم. دلم 

عجيبي داشتم. با اين که لبخند رو لب  يله مي زد. شب جمعه فرا رسيد. از صبحش دلشوره براي ديدنش له 
 !هام بود، اما نمي دونم چرا خوشحال نبودم؟! انگار اتفاق بدي قرار بود بيفته! دلم مثل سير و سرکه مي جوشيد

ا جين مشکي انتخاب کردم! يه بعد از کلي جلوي آينه رفتن و کمد رو زير و رو کردن، يه تونيک قرمز ب باالخره
شال حرير قرمز رنگ هم رو سرم انداختم. به ظرف شيک ادکلن جديد و گرون قيمتم نگاه کردم. يه دوش جانانه 

 .کرد ميبا ادکلنم گرفتم. بوي خيلي خوبي داشت و بهم آرامش و عشق القا 

 :پذيرايي رفتم. نريمان چپ چپ نگاهم کرد و گفت به

 !ديديم اين نيلو تيپ بزنه چه عجـــب! ما ــ

 .از دست نريمان حسابي پُر بود. چند وقتي بود شديد خوشمزه شده بود دلم

 !ديدن تيپ زدن هاي من، چشم بصيرت مي خواد خان داداش ــ

 :ريز خنديد و گفت هستي
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 .نيلوفر از اولش هم خوش تيپ بود ــ

 :سرش رو کج کرد و رو به هستي گفت نريمان

 کار کنيم که شما لطف کني و طرف شوهرت رو بگيري؟! هـــوم؟ما چي  ــ

با کلي ناز و ادا به نريمان چشمکي زد. از عشق بازي اون ها عصبي شدم. شايد هم بهشون حسوديم  هستي
 !مي شد

اومدن. يلدا و دايي پدرام هم حضور داشتن. نامزد يلدا نبود! يلدا که حسابي خودگير شده بود کنار دايي  باالخره
نشسته بود و با گوشيش ور مي رفت. البته از اين که خفه خون گرفته بود، کلي خوشحال شدم! قيافه اش 

خيلي شبيه باليوودي ها شده خيلي عوض شده بود. موهاي بلوند، خيلي به صورت کشيده و سفيدش مي اومد. 
 !بود

صورت برديا خيره شدم. خيلي کالفه و خسته به نظر مي رسيد. انگار به زور مجبورش کرده بودن امشب بياد  به
اين جا! چشم هاي خوشگل و طوسيش، اسير يه هاله ي قرمز رنگ شده بود! قلبم داشت از تو سينه ام در مي 

 !داومد. دلم براش قد يه نخود شده بو

 :با صداي بلند و لحن شادي گفت بهار

 !آقايون، خانوم ها؛ فقط چهار روز تا ازدواج رسمي بنفشه باقي است! بشتابيد ــ

 :گفت مامان

 !بنفشه جون مبارکت باشه خاله جان! ايشاا... صد سال کنار هم خوش و خرم زندگي کنين ــ

 .کردسرش رو پايين انداخت و آهسته از مامان تشکر  بنفشه

 :گفت پارسا

 !فرزام واقعا پسر خوبيه! باجناق خوبي هم هست ــ

 :گفت نريمان

 !نه خير پارسا جان! از قديم گفتن ژيان ماشين نمي شه، باجناق هم فاميل نمي شه ــ

 :گفت بنفشه

 !اِ! نريمان اين حرف هاي خاله زنکي چيه؟ فرزام خيلي هم پسر ماهيه ــ

 :خنديد و گفت بهار

 !وا... شرم و حيا هم خوب چيزيه ها! بنفشه مي خواي يه کم بهت بدم؟ ــ

 :گفت نوشين

 !ايشاا... عروسيِ من و حميد هم هفته ي بعد برگزار مي شه ــ
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 :سوت بلند بااليي کشيد و با خنده گفت نريمان

 !به افتخار دختر ترشيده هاي فاميل ــ

 !کشداري بکشنحرفش باعث شد بنفشه و نوشين جيغ بنفش  اين

 :ادامه داد نريمان

عجب ساليه امسال! هنوز نيومده هر چي دختر ترشيده تو فاميل داشتيم رو درو کرده و داره مي فرسته خونه  ــ
ي بخت! يه خبر مهم! نيلوفر هم به جمع متأهلين بي درد پيوست! اون هم از افتادن تو سرکه و کوزه نجات 

 .پيدا کرد

 :فتسوتي کشيد و گ بهار

 ايول! نيلو باالخره بله رو دادي؟ ــ

انتظار چنين حرفي رو از نريمان نداشتم. البته بدم هم نيومد. مي خواستم تير خالص زده بشه و امشب  اصال
 !معلوم شه برديا من رو مي خواد يا نه

 :گفتم

 !نهنه. من هنوز جوابي ندادم! اين نريمان عادتشه که پيش پيش همه رو به هم برسو ــ

 :پري گفت خاله

 !هر چي قسمت باشه ــ

 :گفت نوشين

 بهار تو چي؟ عروسيتون کي قراره برگزار بشه؟ ــ

 :گفت بهار

واا... فعال که تو و بنفشه زرنگ بازي درآوردين و دارين زودتر صاحب لباس عروس مي شين! من که فعال  ــ
 !مثل هستي هستم. حاال حاالها در خدمتتونم

 :گفت مامان

ايشاا... عروسيِ هستي و نريمان مي مونه واسه تابستون! ماشاا... همه دارن با هم ازدواج مي کنن، آدم بايد  ــ
 .آمادگيش رو داشته باشه، تا مراسم آبرومندانه برگزار بشه

 :پري گفت خاله

 !گيرنآره واا... . ماشاا... همه دختر، پسرهامون دارن به اميد خدا سر و سامون مي  ــ

من و برديا بوديم که تو بحث ها شرکت نمي کرديم و تو عالم خودمون سير مي کرديم! دوست داشتم با  فقط
 .برديا يه جوري حرف بزنم. به همين بهانه کنار بنفشه نشستم. بنفشه بين من و برديا نشسته بود
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 :به بنفشه گفتم رو

 هاتون رو انجام دادين؟خب بنفشه تعريف کن ببينم چي کارها کردين؟ خريد ــ

از اين که خودم رو مايل به شنيدن حرف هاش نشون داده بودم، کلي ذوق کرد و با لحني خوشحال برام  بنفشه
 .حرف زد

حواسم به حرف هاش نبود. از گوشه ي شال بنفشه، به صورت برديا نگاه مي کردم. سرش پايين بود و تو  اصال
وم شد. ماشاا... اگه مي ذاشتي تا فردا يه ريز حرف مي زد. از فرصت افکارش غرق بود. حرف هاي بنفشه تم

 :استفاده کردم و رو به برديا گفتم

 .چه خبر از بردياي گمشده؟ نيستي! تو آسمون ها بايد دنبالت بگرديم ــ

سرش رو باال آورد و به چشم هام زل زد. نگاه هاش تموم وجودم رو مي سوزوند. اصال طاقت اين نگاه  برديا
هاش رو نداشتم. دستم رو مشت کردم تا به خودم مسلط بشم. بنفشه حواسش به ما نبود و داشت با نوشين 

ناراحت بود، باالخره  در مورد گراني لباس عروس حرف مي زد. نوشين که از فاصله ي زياد بنفشه از خودش
رودروايسي رو کنار گذاشت و از بنفشه خواست کنارش بشينه تا راحت تر با هم حرف بزنن. بنفشه هم با 

 !لبخند پذيرفت و رفت. حاال ديگه من و برديا تنها بوديم و مي تونستيم راحت تر حرف بزنيم

 !برديا؟ ــ

 بله؟ ــ

 کجايي؟ شنيدي چي گفتم؟ ــ

 :م گرفت و با آستين کت چرمي قهوه اي رنگش بازي کرد و گفترو از  نگاهش

 !سرم شلوغه ــ

 !حتي براي عيد هم نبودي ــ

 !فکر مي کردم حضورم واسه کسي چندان اهميتي نداره ــ

پُر از ناراحتي و حسرت بود! دوست داشتم فرياد بزنم که بودنت برام مهمه و اگه نباشي، دلم مي گيره!  لحنش
 :هميشه حرفم رو خوردم و گفتماما مثل 

 !باالخره تو پسر خالمي و نبودنت ناراحت کننده است ــ

 !حرفم پشيمون شدم. برديا دوباره همون پوزخند معروفش رو تحويلم داد. اين يعني اين که خر خودتي از

 !بهت نيلوفر! با اين حرف زدنت! جونت در ميره اگه راستش رو بگي؟ لعنت

 !رورم رو خردکنم؟ اون چرا نميگه؟چرا بگم و غ من

 !جوابت رو به ماني ندادي؟ ــ
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 !کم مونده بود بياد تو دهنم! اين برديا بود که با بغض در مورد ماني و جواب من حرف مي زد؟ قلبم

 !! داشتم از خوشحالي از هوش مي رفتم. جرقه ي خوبي زده بود تا بفهمم حسش در موردم چيه؟واي

 !نه هنوز ــ

 کي قراره بهش جواب بدي؟ ــ

 !فردا شب ــ

 !اوه! پس زياد وقت نداري ــ

 .کردم سکوت

 !واسه هر کسي سال خوبي نباشه، قطعا واسه تو خيلي خوب شروع شده ــ

 !به خاطر ماني ميگي؟ ــ

 !آره ديگه ــ

 !ماني مرد روياهاي من نيست ــ

 !ن که اين قدر نکات خوب و مثبت داره کافيهقرار نيست تو با مرد روياهات ازدواج کني! همي ــ

 ...برديا من... راستش ــ

ببين نيلوفر! نمي دونم نظرت در مورد ماني چيه و قراره فردا شب بهش چي جواب بدي؛ اما از مامان و بقيه  ــ
جرئتش  شنيدم که همچين بي ميل هم نيستي. البته حق هم داري. ماني خيلي ويژگي هاي مثبتي داره. همين که

دوستت داره. من مطمئنم باهاش  مرو نشون داده و اومده جلو، خودش خيليه! ماني پسر خوبيه! خيلي ه
 !خوشبختي

 !چرا اين قدر قاطعانه در مورد خوشبخت شدنم حرف مي زني؟ ــ

 !چون يقين دارم کنارش به آرامشي که دنبالشي، مي رسي ــ

 !دونستم بايد چي کار کنم. منظور برديا چي بود؟ داشت من رو پس مي زد؟ بايد امشب مي فهميدم چشه؟ نمي

 !تو قصد ازدواج نداري؟ يعني منظورم اينه كه به ازدواج فکر نمي کني؟ ــ

 !با تعجب زل زد تو چشم هام. يه چيزي تو چشم هاش بود که برام تازگي داشت برديا

 !خيلي وقته قيدش رو زدم ــ

 چرا؟ ــ

 !من به درد ازدواج با هيچ کس نمي خورم! هيچ قدرتي ندارم. حتي ابراز عالقه ــ

 :زل زد تو چشم هام و گفت جدي
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خودت رو حروم من نکن نيلوفر! فقط عمرت رو هدر ميدي وگرنه به هيچي نمي رسي. به هيچي! من نه حاال  ــ
 !وام شوهر کسي باشم؛ حتي توو نه هيچ وقت ديگه نمي خ

بند اومد. عرق سردي رو پيشونيم نشست. باور حرف هايي که براي اولين بار رک از زبونش مي شنيدم،  نفسم
برام مثل زهر تلخ بود! خيلي هم تلخ بود. فکر کردم اشتباه شنيدم، خواستم سوالي بپرسم که برديا فرصت هر 

 .سوالي رو ازم گرفت و بلند شد و رفت

مي دونست دوستش دارم؟! صداي خرد شدن شخصيت و غرورم رو شنيدم! از اين که اين جوري و به اين  برديا
 !حقارت فهميده بودم که تو زندگيِ برديا هيچ جايي ندارم خرد شدم. تموم احساسم، تموم غرورم پودر شد

نه حاال و نه هيچ وقت ديگه نمي خودت رو حروم من نکن نيلوفر. من "سرد برديا هنوز هم تو گوشم بود  صداي
 "!خوام شوهر کسي باشم؛ حتي تو

دير فهميدم که برديا دوستم نداره. کاش هيچ وقت عاشق اين آدم مغرور و از خود راضي نمي شدم. کاش  چقدر
 !هيچ وقت امشب نمي اومد. کاش

 .سختي گلوم رو گرفته بود. حالت تهوع هم ول کنم نبود بغض

 !سمت دستشويي رفتم. شير آب رو تا آخر باز کردم تا صداي هق هق گريه هام بيرون نره به

 .ته دل گريه کردم. به خاطر همه روزهايي که عاشق چنين آدم مغروري بودم. به خاطر شرمم از دلم از

ود. به جمع مشت آب سرد به صورتم زدم. خوشبختانه صورتم سرخ نمي شد و هيچ اثري از گريه کردنم، نب چند
برگشتم. برديا رو تو جمع نديدم. برام هم مهم نبود! دوست نداشتم دوباره ببينمش و زير نگاه هاش دوباره خرد 

 !بشم

 .هم تا آخر شب يا رو تراس سيگار مي کشيد، يا پيش نريمان نشسته بود برديا

يني مي کرد و اگه نمي گفتم از غصه براي بدرقه ي مهمون ها تا دم در حياط رفتم، يه حرف که تو دلم سنگ وقتي
دق مي کردم رو به برديا گفتم. کسي حواسش به ما نبود. هر چي خشم و بغض و حسرت تو دلم بود رو تو 

 :صدام جمع کردم و گفتم

ازت حالم به هم مي خوره! از غرور مسخره ات، از اين همه حس از خود متشکريت! من با ماني ازدواج مي  ــ
 !بت کنم چقدر ازت بدم ميادکنم تا بهت ثا

دوان دوان به سمت اتاقم رفتم. آتيش گرفته بودم. درونم داشت از حسرت مي سوخت. فکر مي کردم اگه  بعد
اين حرف رو به برديا بزنم، آروم مي شم اما بيشتر داغون شدم. خيلي شب بدي بود. دوست نداشتم فردا زنده 

 !ن برديا پوچ و بي هدفهباشم. تازه فهميده بودم چقدر زندگيم بدو

 که چقدر سخته حس کنم اين جايي آخ

 !نبينم جز يه عالمه تنهايي اما

 !که چقدر تلخه رها شدن بي تو آخ
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 !و هيچ کس، نبينه تنهاييت رو بسوزي

 !واسم بسه! بگو تموم مي شه خدا

 !تو مي دوني که تو دلم آتيشه فقط

 تا اشک هام و چشم هاي بيدارم بذار

 !چرا هر شب سر رو شونه ات مي ذارم بگه

 .جا ديگه دارم مي پوسم اين

 !نگو نداري دوستم تنها،

 .ديگه واسم تاريکه دنيا

 !به گونه هام نزديکه گرمات

 !بگو با من، هميشه مي موني خدا

 !نمي شيم ما، ديگه به اين آسوني جدا

 .دور از تو، اوني که مي خوام نيست زندگي

 .و اين دنيا، شبيه روياهام نيستکي ت هيج

 !آدم ها خسته ام، از همه چي سيرم از

 .تو همين روزها، از غصه ها مي ميرم بي

 ِ  !دردهام رو فقط تو مي فهمي سختي

 !من رو هر لحظه مي کُشه با بي رحمي که

 .جا ديگه دارم مي پوسم اين

 !نگو نداري دوستم تنها،

 .ديگه واسم تاريکه دنيا

 !به گونه هام نزديکه گرمات

 چهاردهم فصل

 !به الي درخت ها پر از ريسه هاي خوشگل و رنگارنگ بود. از هر چي عروسي بود، متنفر شده بودم ال

آهنگ، کر کننده بود! بغض تلخ و سختي، تو گلوم بود و داشت خفه ام مي کرد! روي صندلي، دور از همه  صداي
اشتم. بوي اسفند همه جا رو پر کرده بود. نريمان کت و شلوار خوش دوختي به نشستم. حوصله ي کسي رو ند
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تن کرده بود. داشت مسخره بازي در مي آورد و هماهنگ با آهنگ مي رقصيد. هستي هم عاشقونه براش دست 
 !مي زد و براش بوس پرت مي کرد. ايـــــش! همه خوشحال بودن جز من

و حميد بيشتر من رو ناراحت مي کرد. از هر چي شادي تو دنيا بود، هم خنده هاي بي غل و غش پارسا  صداي
متنفر بودم! چشم هام ناخودآگاه بين جمعيت هراسان مي چرخيد. منتظر يه نفر بود! مي دونستم کي! اما حتي 

 اما ديگه هر چي گشتم، نبود! ودمشجرئت نداشتم اسمش رو به زبون بيارم! اول مراسم، کنار نريمان ديده ب
به خودم نهيب زدم که ديگه هيچ وقت نبايد بهش فکر کنم و برام تموم شده است! چقدر تلخ بود! چقدر 
گذشت تا تونستم قبول کنم؟! فقط خوب يادمه که عروسيِ بنفشه هم يه ماهي به خاطر مسائل خونوادگي 

 !عقب افتاده بود و من تو اين يه ماه... واي چي کشيدم

لعنتي افتادم. وقتي به ماني گفتم جوابم مثبته، سر از پا نمي شناخت. مثل پسر بچه ها ياد اون شنبه ي  دوباره
 !شادي مي کرد. نمي دونستم کارم درسته يا نه! اما قولي بود که به خودم داده بودم

مال من نبود. خودش هم علنا گفته بود من رو نمي خواد. من نبايد مي ذاشتم اين وسط باليي به سر  برديا
 .رم بياد. بايد جلوي خرد شدنش رو مي گرفتمغرو

 .ي نيم متري لباس عروس بنفشه، روي سنگ ريزه هاي کف باغ کشيده مي شد دنباله

 .هستي وايسادم نزديک

 نيلو کجا بودي؟ ــ

 .همين اطراف بودم ــ

 :دستش رو دور بازوم گره زد و گفت هستي

بابا جايي نرو ديگه. مي خواي من رو بدبخت کني؟! ماني نامزد خوشگلش رو سپرده به من، تا يه وقت  ــ
 !حسودها چشمش نزنن

 :کم رنگي زدم. نريمان که حرف هامون رو شنيده بود، گفت لبخند

 !کاش ماني شيفت نبود، يه کم با هم سر به سر اين نيلوفر بدعنق مي ذاشتيم و مي خنديديما ــ

 :گفتم

 !امشب اصال حوصله ي خوشمزگي هات رو ندارم آقا داداش ــ

 .پوزخندي زد. بنفشه و فرزام بهمون نزديک شدن. بنفشه خودش رو تو بغلم انداخت نريمان

 .ماه شدي بنفشه جونم. خوشبخت بشي عزيزم ــ

 !واي مرسي نيلو جونم. ايشاا... قسمت خودت بشه ــ

 !يي بود. خاله حق داشت تا اين حد به فرزام بنازه و قربون صدقه اش برهپسر خيلي خوب و آقا فرزام

 .از يازده شب هم گذشته بود. باغ کم کم خلوت شد ساعت
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 .زنگ گوشيم اومد. اسم ماني رو صفحه ي گوشيم نمايان شد صداي

 :با شيطنت نگاهي به صفحه ي گوشيم انداخت و گفت هستي

 .اوه، اوه آقاي عاشق! طاقتش تموم شده ها ــ

 .دادم جواب

 الو. ماني؟ ــ

 بــَــه ســــالم. خانومي خودم چطوره؟ ــ

 سالم. مرسي، خوبم. بيمارستاني؟ ــ

 آره. همين اآلن کارم تموم شد. يکي از بچه ها جاي من موند. خيلي خسته ام! همه رفتن؟ ــ

 .يم خونهآره ديگه. ما هم داريم مي ر ــ

 .وايسا ميام دنبالت ــ

 !واسه چي؟ با نريمان ميرم ديگه ــ

 .يعني من حق ندارم بيام دنبال نامزدم؟ بابا بي معرفت دلم برات تنگ شده! از صبح نديدمت ــ

 .باشه. منتظرتم ــ

 !مي بينمت. فعال ــ

انجام ميده! واسه همين مخالفتي  رو قطع کردم. مي دونستم که ماني هر کاري بخواد انجام بده رو گوشيم
 .نکردم

 :سر رسيد و گفت مامان

 !بچه ها برين آماده بشين، کم کم بريم خونه ــ

 :گفتم

 !ماني قراره بياد دنبالم. من منتظرش مي مونم ــ

 :گفت مامان

 کي مياد؟ ــ

 :گفتم

 .تو راهه! مياد ــ

 :هام رو پوشيدم و منتظر ماني شدم. صداي بوق ماشيني اومد. هستي با خوشحالي گفت لباس
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 !مانيه ــ

چشمم دنبال برديا گشت. گوشه ي تاريکي نشسته بود. برق چشم هاش رو از تو تاريکي به خوبي  ناخودآگاه
 !مي ديدم. نمي دونم چرا حس کردم ناراحته

 .و خوش تيپ شده بوداز ماشينش پياده شد. خيلي جذاب  ماني

 .داشتم تاوان غرور و دلي رو که برديا شکوند رو ازش بگيرم دوست

 :سمت ماني رفتم و با صداي بلندي گفتم به

 !سالم عزيزم. خسته نباشي ــ

 :اگر چه چشم هاش از تعجب، اندازه ي دو تا بشقاب شده بود، اما لبخندي زد و گفت ماني

 !سالم. مرسي خانومي ــ

روزي که حلقه انداخته بود دستم تا حاال، يه بار هم با اين لحن باهاش حرف نزده بودم! اما دوست داشتم  از
حرص برديا رو دربيارم. دوست داشتم بفهمه که بدون اون هم خوشبختم و از ماني و زندگيم راضيم! دوست 

هم سالم و احوالپرسي کرد.  هقيداشتم فکر کنه که غرورم سر جاشه و هيچ وقت دوستش نداشتم. ماني با ب
شونه هام رو محکم گرفت و به خودش چسبوند. با اين که از اين کارهاش خوشم نمي اومد اما چون قصد 
داشتم برديا رو آتيش بزنم، سکوت کردم و زورکي يه لبخند گوشه ي لبم جا دادم. برديا براي سالم و احوالپرسي 

 .اغ نشسته بود و دود سيگارش رو من تو هوا مي ديدمبا ماني، جلو نيومد. تو تاريکي گوشه ي ب

 :گفت هستي

 .بريم ديگه. دير شد. من هم خيلي خوابم مياد ــ

رو بوسيدم و بهش تبريک گفتم. سوار ماشين ماني شدم. ماني با خوشحالي از همه خداحافظي کرد و  بنفشه
 .پشت رل نشست. بعد از چند دقيقه ماشين حرکت کرد و چهره ي برديا به طور کامل پنهان شد

 نيلوفر؟ ــ

 بله؟ ــ

 !برديا نبود؟ نديدمش ــ

 :کردم خونسرد جواب بدم سعي

 !اما من هم زياد نديدمش. تو باغ بود! داشت کمک مي کرد صندلي ها رو جمع کننچرا؛ بود،  ــ

 .اگه موافق باشي آخر اين هفته يه عقد کوچولو بگيريم و رسما مال هم بشيم ــ

 به اين زودي؟ ــ
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يه عقد چه فرقي مي کنه؟ باالخره که بايد عقد کنيم. دوست دارم قبل از عروسيِ نوشين ما عقد کرده باشم!  ــ
 !مختصر و ساده تو محضر. باشه؟ نمي خوام زياد بريز و بپاش باشه. ايشاا... براي عروسي غوغا مي کنيم

 !نظر من که زود بود. من حتي به انتخاب ماني هم مردد بودم به

 نيلوفر، نمي خواي چيزي بگي؟ ــ

بايد مي گفتم؟ اگه موافقت مي کردم که حرف دلم نبود و اگر هم که مخالفت مي کردم، حوصله ي اخم هاي  چي
 :ماني و مامان رو نداشتم. آروم گفتم

 !هر طور دوست داري ــ

 :حرفم خوشحالش کرد، چون لبخندي زد و گفت انگار

ن براش يه ذره شده! من هم بهش گفتم بابا دلش واست تنگ شده! هي ميگه ماني عروسم رو بيار، دلمو ــ
 !بابا جون شما چه توقعايي دارينا. خود من با هزار جور بهونه و زبون بازي مي برمش بيرون

 :خنديد. گفتم ماني

 !ايشاا...ميام. وقت زياده ــ

 !فردا به بابا ميگم با مامانت در مورد عقد صحبت کنه ــ

 :گفتنزدم. ماني زل زد تو چشم هام و  حرفي

 خسته اي؟ ــ

 !آره خيلي ــ

 .از چشم هات معلومه! اآلن تند ميرم تا زود برسيم ــ

 !اِ! نمي خوام برم اون دنياها ــ

 .خنديد ماني

** * 

رو تو آينه ي قدي اتاقم نگاه کردم. با اين که لباسم خيلي ساده بود، اما اندامم رو خيلي خوب جلوه مي  خودم
داد. يه پيراهن بلند و سفيد رنگ با آستين سه ربع! شال سفيدي هم رو سرم بود. آرايش مليح و دخترونه اي 

 .پاش رو اصال نداشتمهم کرده بودم. خودم موافق مراسم عقد ساده بودم. حوصله ي بريز و ب

هفته اي از عروسيِ بنفشه گذشته بود. شال حرير سفيد رنگ رو روي موهام انداختم و به سمت پله ها  يه
 .رفتم

نيومده بود. بهونه تراشي کرده بود. بهتر که نبود. شايد اگه مي ديدمش، نمي تونستم سر سفره عقد  برديا
 .شدرو بگم و اون وقت خيلي بد مي  "بله"راحت 
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 .بهم نزديک شد تينا

 خاله نيلوفر عروس شدي؟ ــ

 :شدم و لپ هاي تپلش رو آروم کشيدم و گفتم خم

 آره ديگه! بهم نمياد؟ ــ

 :در حالي که داشت با دنباله ي پيراهنم بازي مي کرد، گفت تينا

 !پس چرا تاج نداري؟ تازه لباس عروس هم نپوشيدي ــ

 :تينا ذوق کردم. لپش رو بوسيدم و گفتماين همه شيطنت و باهوشيِ  از

 !خب عسل خاله! من هم يه جور عروسم ديگه ــ

 :گفت نريمان

 !چه عجب، اين عروس خانم يه لبخند تحويلمون داد ــ

 :گفتم

 بَده نخواستم داداشم حسرت به دل بمونه؟ ــ

 :که از جوابم لجش گرفته بود، زير لب گفت نريمان

 !زبون دراز ــ

 .بود. خيلي داشت خوشمزگي مي کرد. بايد جلوش رو مي گرفتم حقش

 :به ساعتش نگاه کرد وگفت نريمان

 !پس دوماد کو؟ نکنه فهميده چه کاله گشادي سرش رفته و زده به چاک؟ ــ

 :چپ به نريمان نگاه کردم. هستي گفت چپ

 .تو راهه! داره مياد ــ

 :گفت مامان

 !و اذيت نکن. دخترم مگه چشه؟ دختر به اين ماهي و خوشگلينريمان! اين قدر نيلوفر ر ــ

از چند دقيقه ماني هم اومد. خيلي خيلي خوشگل شده بود. تو کت سفيد رنگ، شبيه شاهزاده ي سوار بر  بعد
 .اسب سفيد شده بود! از اين که نيم ساعت دير کرده بود، از دستش ناراحت بودم

 .ماشينش شدم. بقيه هم سوار ماشين هاشون شدن تا بريم محضر سوار

 :پاش رو روي پدال گاز گذاشت. به من نگاه کرد و گفت ماني
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 !خب! خانوميِ ما چطوره؟! خيلي خوشگل شديا ــ

 .رو به حالت قهر به سمت پنجره برگردوندم سرم

 !خانومي قهر کردي؟ ــ

 که چي بشه؟ کجا بودي؟ يه ساعته همه رو عالف خودت کردي. ــ

 .به خدا بيمارستان بودم. با هزار تا مکافات تونستم بيام ــ

 تو روز عقدت هم نمي خواي بي خيال اون بيمارستانت بشي؟! يعني کارت مهم تر از منه؟ ــ

ت نه، قربونت برم. من کي همچين حرفي زدم؟ ببخشيد. نيلوفر باور کن نمي خواستم حداقل امروز، دلخور  ــ
 !کنم! قهر نکن ديگه. بابا ناسالمتي امروز بهترين روزمونه ها. نيلوفري؟

 .براش سوخت. دوست نداشتم امروز رو به تلخي ياد کنه. لبخندي زدم دلم

 !آ باريکال عروس خانوم خوشگل ــ

اني خريده محضر رسيديم. ماني در ماشين رو برام باز کرد و من با آرامش پياده شدم. دسته گلي رو که م به
بود رو تو دستم گرفتم. وارد محضر شديم. يه سفره عقد خوشگل، با حرير خوش رنگي انداخته شده بود. همه 

 .چيده شده بود ومادچيش کامل بود. آينه شمعداني نقره اي رنگ رو به روي جايگاه عروس و د

االي سرمون گرفتن و بنفشه و ماني سر جاي مخصوصمون نشستيم. بهار و هستي پارچه اي گلدوزي شده ب من
 .هم دو تا کله قند که به شکل عروس و دوماد بود رو باالي سرمون مشغول ساييدن شد

 .پرور حلقه هاي ستمون رو داخل صدفي که مخصوص حلقه ها بود، گذاشت آقاي

رو به دستم گرفتم و بازش کردم. خيلي استرس داشتم. امروز ديگه رسما و شرعا مال ماني مي شدم. ديگه  قرآن
 !برديا تموم مي شد. بغض راه گلوم رو بست. چقدر تلخ بود

 .عاقد با آرامشي که حرصم رو در مي آورد، خطبه رو خوند، من هزار بار مردم و زنده شدم تا

رو گفت، حلقه ها رد و  "بله"رو گفتم. همه دست زدن. بعد از اين که ماني هم  "بله"بعد از سه بار،  باالخره
بدل شد و همه اومدن جلو و صورتم رو بوسيدن و بهم تبريک گفتن. بعد هم که مراسم خسته کننده ي امضا 

 !زدن

 .طال سفيد بهم داد از امضا زدن، ماني سرويس زيبا و ظريفي رو بهم هديه داد. آقاي پرور هم يه نيم ست بعد

 .ها خيلي زياد بود. مراسم کم کم تموم شد. تينا به من و ماني نزديک شد هديه

 عمو ماني؟ ــ

 :دست هاي کوچولو و سفيد تينا رو گرفت و گفت ماني

 !جون عمو؟ ــ
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 !به من عسل ميدي؟ ــ

 :و گفتم خنديدم

 !مگه تو عروس خانوم شدي فسقلي؟ ــ

 :کرد و گفت خودش رو لوس تينا

 !آره ديگه. من هم عروسم ديگه. نگاه كن. لباسم هم سفيده ــ

 :گونه ي تينا رو بوسيد و گفت ماني

 !بيا بهت بدم عزيزم ــ

 .ظرف عسل رو به تينا داد. تينا خوشحال شد و لپ ماني رو بوسيد و رفت ماني

 .از محضر بيرون اومديم همه

 :پرور در حالي که داشت در ماشينش رو باز مي کرد، گفت آقاي

 !ماني جان، تو برو با نيلوفر يه گشتي بزن. شب بياين خونه. بقيه هم امشب شام مهمون من ــ

 :گفت نريمان

 !به به؛ اين شام خوردن داره ها ــ

 :گفت مامان

 !کنم، دور هم مي خوريم نه زحمت نمي ديم بهتون! بياين خونه ي ما. يه چيزي درست مي ــ

 :گفت هستي

 !مامان جونم خونه ي شما يا خونه ي ما چه فرقي داره؟ ــ

 :دستي به شونه ي ماني زد و گفت نريمان

ماني جان، خواهرم رو به تو سپردما پسر! نزني اول روزي، ناقصش کنيا. همين جوري هم بهت قالبش کرديم  ــ
 !و مخش کال تعطيله

 :وبيدم تو سر نريمان و با حرص گفتمگلم رو ک دسته

 !صد دفعه گفتم با من شوخي نکن ــ

 :گفت بهار

 !اي بابا نريمان! امروز رو ديگه به نيلوفر تخفيف بده و اذيتش نکن. ناسالمتي امروز بهترين روزشه ها ــ

 !روزمه!؟! پس چرا خوشحال نبودم؟ بهترين
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 :گوش نريمان رو به شوخي کشيد و گفت ماني

 !بار آخرت باشه سر به سر خانوم من مي ذاريا! حواست باشه که از اآلن به بعد، نيلوفر زن منه ــ

 :با لودگي داد زد نريمان

 !آي؛ ول کن گوشم رو ــ

 :گوشش رو از دست ماني نجات داد، رو به هستي گفت وقتي

ديدي هستي خانوم؟ گفته بودم که آقا داداشت، زن ذليل تشريف دارن، تو باور نکردي! خب حاال حضار  ــ
 !گرامي، خودتون با چشمتون ديدين که اين ماني چقدر زن ذليل تشريف داره و تا حاال بروز نداده بود؟

 :گفت ماني

 !به اين ميگن تفاهم ــ

 :گفت نريمان

ان! من و هستي هم اين روزهاي عاشقونه رو تجربه کرديم! من هم زياد از اين حرف اين هنوز اولشه ماني ج ــ
 !هاي بي سر و ته نثار خواهرت مي کردم که اآلن اعتراف مي کنم که چيز خوردم

 :گفت هستي

 !آقا نريمان حواست به حرف هايي که مي زني، باشه ها ــ

 :خنديدن. آقاي پرور گفت همه

 !بسه ديگه بچه ها. سوار بشين بريم. ماني جان آروم رانندگي کنيا. براي برگشتن هم عجله نکنين ــ

و ماني از بقيه خدافظي کرديم و سوار ماشين شديم. دسته گلم رو به بنفشه دادم. تو محضر بهش قول  من
 !داده بودم تا دسته گلم رو بدم بهش تا خشکش کنه. عاشق اين کارها بود

 .اني رو شنيدمم صداي

 !اين پسر خاله ي گراميت چرا تو جمع نيست؟ ــ

 !خاله مي گفت کارهاش تو شرکت زياده و نتونسته بياد. عذرخواهي هم کرد ــ

اين قدر کارهاش زياده که نمي تونه يه محضر ساده بياد؟ البته اومدنش زياد مهم نيستا. براي من فقط تو  ــ
 !مهمي

 !من کي مهم بود؟ ماني؟ يا هنوز هم برديا؟تلخي زدم. براي  لبخند

 !اين هفته سرم خيلي شلوغه ــ

 واسه چي؟ ــ
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 !وا! عروسيِ نوشينه ديگه ــ

 آها! نگار خانوم اين ها تا کي تهرانن؟ ــ

 !بعد از عروسيِ نوشين ميرن ــ

 نيلوفر؟ ــ

 بله؟ ــ

 اآلن چه حسي داري؟ ــ

 :حلقه ي دست چپم نگاه کردم. ناخودآگاه لبخندي زدم و گفتم به

 !يه حس خوب ــ

 :حلقه اش رو بوسيد و گفت ماني

 !من که دارم يواش يواش بال در ميارم ــ

 !پس چرا من بال هات رو نمي بينم؟ ــ

 :لبخند شيطنت آميزي زد و گفت ماني

 .به زودي مي بيني! عجله نکن ــ

 !نظورش رو فهميده بودمشدم. خوب م سرخ

 .پارک جنگلي اي که نزديک راهمون بود رفتيم. هوا خيلي خنک و خوب بود به

 .و ماني لبه ي حوضي بزرگ نشستيم. مرغابي هاي پر سفيد روي آب شنا مي کردن و خوش بودن من

سال دوم مي سنگ ريزه هايي تو حوض مي انداخت و حلقه هايي هم مرکز ايجاد مي شد. ياد فيزيک  ماني
 .افتادم! اَه! از فيزيک متنفر بودم

 !اين که ماني پيشم بود، ته دلم قرص بود! هر چي بود مرد زندگيم و تنها تکيه گاهم بود از

 :پيامك گوشيم اومد. به صفحه ي گوشيم نگاه کردم. يه پيام از هستي بود صداي

اوي نيــــلو، شيطوني نکنيا. ما حوصله نداريم عروسيتون رو جلو بندازيما! اون داداشِ من زود گول مي خوره  ــ
 !ها

 .شكلك خنده هم آخرش گذاشته بود يه

 :. ماني داشت زير لب آهنگ مي خوندخنديدم

 ...آي دختر صحرا... نيلوفر... واي نيلوفر... آي نيلوفر ــ
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 ماني؟ ــ

 جونم؟ ــ

 !ببين هستي چي پيامك داده؟ ــ

 :رو به ماني نشون دادم. خنديد و گفت پيامك

 !اين هستي از اول هم مارمولک بود! دختره ي آب زير کاه. معلوم نيست خودش با نريمان چه ها کردن ــ

 .مي خنديدم که متوجه سکوت و اخم هاي درهم رفته ي ماني شدم داشتم

 چرا يهو ساکت شدي؟ ــ

 :نقطه اي نامعلوم خيره شد و با حسرت گفت به

 !هستي نمي دونه اين دختر صحرا حتي به زور نگاهم مي کنه ــ

 .دوست نداشتم امروز ماني رو ناراحت ببينم اصال

 !اِ ماني! تو چرا اين جوري شدي؟ تو ديگه شوهر مني! نکنه پشيمون شدي؟ ــ

نه؛ بحث پشيموني نيست. يه عمر هم بگذره، من از انتخابم پشيمون نمي شم، اما تو حتي رغبت نمي کني  ــ
 !دستم رو بگيري. ازم دوري مي کني. من خر نيستم نيلوفر

 مشکل تو اينه؟! واسه اين اخم هات رو تو هم كردي؟ ــ

تي و نريمان با هم عقد کردن، هستي ببين نيلوفر؛ مشکل من دست گرفتن تو نيست! من يادمه وقتي هس ــ
ميلش به نريمان خيلي زياد شد و حتي سر عقد هم لب هاش رو بوسيد. نميگم عقده ي بوس رو دارم، يا تو 

. تو هم داري. نمي دونم دارمرو واسه ارضاي خواسته هاي غريزيم مي خوام. نه. اما خب من هم آدمم و غريزه 
ت بهم احساسي نداري و غريزه اي هم در کار نيست. ببين نيلوفر شايد چرا مي خواي به من بفهموني که نسب

 !کارم درست نيست که تو رو با هستي مقايسه مي کنم اما دوست ندارم بهم بي تفاوت باشي

با ماني بود. تا حاال فقط يه بار ماني دستم رو گرفته بود. هيچي بين ما نبود. من خودم رو سهم ماني نمي  حق
 !ه همين ازش دوري مي کردم. شايد هنوز هم به برگشتن برديا اميدوار بودم! چه خيال خاميدونستم. واس

 :خاطر اين که ازم دلخور نباشه بازوش رو گرفتم و گفتم به

 !تو اشتباه مي کني. البته مي دونم بي تقصير هم نبودم. ببخشيد ــ

 :آروم شده بود. لبخندي زد. گفتم ماني

 !قدر خوبه؟آ! ببين لبخند چ ــ

 :گونه ام رو آروم کشيد و گفت ماني

 !اين زبون رو هم نداشتي که ديگه هيچي ــ
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 !شدم و دستم رو تو آب حوض فرو کردم و يه مشت آب ريختم تو صورتش خم

 .که شوکه شده بود، بهم زل زده بود ماني

 :تند مي دوييدم. ماني هم دنبالم مي اومد و با خنده تهديدم مي کرد منم

 !شانس بيار نگيرمت ــ

ترس اين که ماني من رو بگيره، تند تند مي دويدم و نفس نفس مي زدم. يه دفعه دنباله ي پيراهنم گير کرد  از
دم، کثيف کثيف شده بود. کم مونده به پام و محکم افتادم تو يه گودال پُر از گِل! اَه؛ لعنتي! لباس هاي سفي

 !بود گريه ام بگيره. اَه

که تازه بهم رسيده بود، وقتي من رو تو اون وضعيت ديد، نتونست جلوي خودش رو بگيره و بلند زد زير  ماني
خنده! شکمش رو با دستش گرفته بود و از خنده ريسه مي رفت. لجم گرفت. به جاي اين که کمک کنه بلند 

 !ديدبشم، مي خن

حرص نگاهش کردم. وقتي نگاه هاي تيز و خشنم رو ديد، خنده اش رو قطع کرد. اومد جلو و دستش رو دراز  با
کرد تا کمکم کنه بلند بشم. محلش نذاشتم و خودم از تو گودال بلند شدم. خيلي مسخره شده بودم. به سمت 

مي شد! صورتم خيلي گِلي و بد شده بود. با ماشين رفتم.خودم رو تو آينه ي ماشين ديدم. اوه! از اين بدتر ن
 .دستمال صورتم رو پاک کردم، اما لباس هام خيلي ناجور شده بود

 .ماشين شدم. ماني کنارم نشست. بيچاره، ساکت فقط نگاهم مي کرد سوار

 !لحظه وقتي صورت بق کرده اش رو ديدم، نتونستم جلوي خودم رو بگيرم و پقي زدم زير خنده يه

 .هم وقتي ديد از دستش ناراحت نيستم، اون هم خنديد ماني

 !واي نيلوفر! اگه بدوني چقدر بامزه شده بودي ــ

 !اون لحظه دوست داشتم دندون هات رو تو دهنت خرد کنم ــ

 عجب روزي بود امروز! بريم خونه؟ ــ

 !نکنه انتظار داري با اين ريخت و قيافه، باهات بيام بام تهران؟ ــ

 :نديد و گفتخ ماني

 !نه. راست ميگي. باشه ميريم خونه عروس گِلي ــ

 !اِ! ماني اذيتم نکن! کي نريمان رو تحمل مي کنه؟ اون همه اش منتظرِ اينه كه ازم آتو بگيره ــ

 !من پشتتم. خيالت راحت ــ

 .خونه ي آقاي پرور رسيديم. هوا تاريک شده بود. ماني ماشين رو پارک کرد و دکمه ي آيفون رو فشار داد به

 :پُر انرژي هستي اومد صداي
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 .به به! باد آمد و بوي عنبر آورد. عروس و دوماد پنج ساعته چطورن؟ بفرمايين تو ــ

 :براش از پشت آيفن تصويري، شکلکي درآورد و گفت ماني

 !باز کن با مزه ــ

 .باز شد. خودم رو براي مسخره کردن هاي نريمان آماده کردم در

 .و ماني وارد پذيرايي شديم و به همه سالم داديم. همه خيره خيره با تعجب نگاهمون مي کردن من

 .خنده ام مي گرفت داشت

 :گفت نريمان

ه ي من ياري مي کنه، ما خواهرمون رو ترگل و ورگل تشريف برده بودين گِل بازي؟ وا... تا اون جايي که حافظ ــ
 !تحويل شما داده بوديم. اصال ببينم نيلوفر، واقعا خودتي؟

 :گفت هستي

 چي کار کردي با خودت نيلوفر؟ لباست اولش چه رنگي بود؟ سفيد يا قهوه اي؟ ــ

 :خنديد و گفت ماني

 !ديديم لباس سفيد يه کم خز شده، اين بود که با نيلوفر تصميم گرفتيم خاص باشيم ــ

 :با خنده گفت بهار

 !به به! حسابي هم خاص شدين. آقا ماني شما چرا تغييري نکردين؟ ــ

 :خنده گفتم با

 !ماني همين جوريش هم خاص هست ــ

 :گفت نريمان

نگاهشون کن تو رو خدا! از رو هم نميرن! ماني جان، هستي که به خانومت پيامك داد و از عواقب کارتون  ــ
 !آگاهتون کرد که

 :چشمکي براي نريمان زد و گفت ماني

 !نشد ديگه ــ

 !دونستم منظورشون چيه! سرخ شدم و حرفي نزدم مي

 :گفت مامان

 !اس آوردمنيلوفر برو لباست رو عوض کن! برات لب ــ
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 :گفت بنفشه

 عجب عروس و دوماد شيطوني! ياد بچگي افتادين؟ ــ

 :خنديد و گفت ماني

نه بابا! بچگي کدومه؟! نيلوفر خانوم از هول حليم افتاد تو ديگ! جلو پاش رو از خوشحاليِ اين که داره زن  ــ
 !من مي شه، نديد و افتاد تو گودال گِل

 :خنديد. نريمان گفت جمع

 .عروسي که با لباس هاي گِلي بياد خونه ي پدر شوهر، آخرش معلومه ديگه! خدا رحم کنه ــ

 .سمت اتاق ماني رفتم. لباسي رو که مامان برام آورده بود رو پوشيدم و يه آرايش ساده هم کردم به

 :از اتاق خارج بشم که ماني سر رسيد. با عشق نگاهم کرد و گفت خواستم

 !خودم حاال شدي خوشگل ــ

اومد و لب هاي داغ و پرحرارتش رو روي گونه ام گذاشت. اگر چه از خجالت داشتم مي مردم، اما خب  جلو
 !خوشم اومد

 :کرد و با خنده گفت نگاهم

 !قربون اين خانوم کوچولوي خجالتيم برم من ــ

ي تي شرت سرمه اي کردم تا ماني لباسش رو عوض کنه. مثل دختر بچه ها پشتم رو بهش کردم و مان صبر
 :رنگش رو پوشيد. بازوم رو گرفت و گفت

 !من آماده ام. بريم ــ

 .زدم. هر دو به پذيرايي رفتيم لبخندي

 :با خنده گفت نريمان

 !آها! حاال شدي نيلوفر خودمون ــ

 :گفتم

 !ديدي ماني؟ نگفتم نريمان ازم آتو مي گيره ــ

 :انگشت اشاره اش رو به نشانه ي تهديد رو به روي نريمان گرفت و گفت ماني

 !آي نريمان! خانومم رو اذيت نکنيا ــ

 :با لودگي دست هاش رو باال برد و گفت نريمان

 !من تسليمم! چـــــــــشم ــ
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 .خوبي بود. اون شب با مسخره بازي هاي نريمان به خوبي گذشت شب

 .شديم تا بريم خونه ي خودمون. همه مشغول خداحافظي بودنشب شد. همه بلند  آخر

 :کنارم ايستاد. عاشقونه نگاهم کرد و گفت ماني

 !از فردا مال خودمي و به هيچ کس نمي دمت ــ

 !داغ شد. ماني هميشه من رو لبريز از عشق مي کرد بدنم

هاش سرد بود! با انگشت هام رو گرفت. دست هاش سرد بود. عادت هميشگيش بود. هميشه دست  دست
 :هام بازي کرد و گفت

 !خوب بخوابي عروسکم ــ

 :پهني زدم و گفتم لبخند

 !مرسي. تو هم خوب بخوابي ــ

 .خم شد و پيشونيم رو بوسيد. اگر چه کسي حواسش به ما نبود، اما خيلي خجالت کشيدم ماني

 .ماشين نريمان شديم و به خونه رفتيم سوار

 :گفت نريمان

 !نيلو آبرو برامون نذاشتي. پس فردا برات حرف درميارن که دختره ترشيده بوده و از هولش افتاده تو گِل ــ

 :خنديد و گفت نگار

 !اي بابا! نريمان تو هنوز اون قضيه رو فراموش نکردي؟ طوري نشده که. جو گير شده خب ــ

 :گفتم

 !نگار تو ديگه چرا؟ جو گير چيه؟ اين نريمان عادتشه از کاه، کوه بسازه ــ

 :بهم نزديک شد و گفت تينا

 خاله نيلوفر امشب پيشتون بخوابم؟ ــ

 :رو بوسيدم و گفتم لپش

 !آره خاله ــ

 :گفت نگار

 !خاله رو اذيت نکني ــ

 :گفت تينا
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 !قول ميدم ــ

تينا رو گرفتم و با هم به اتاقم رفتيم. تينا آروم کنارم خوابيد. من هم شب خوابم رو خاموش کردم و بدون  دست
 .هيچ فکري خوابيدم

** * 

آرايش غليظ و زننده اي کرده بود و گوشه ي سالن نشسته بود. اصال کسي رو محل نمي ذاشت و همينش  حميرا
 !شين از شر حرف هاي نيش دار خواهر شوهر راحت بودجاي شادي داشت. حداقلش امشب نو

شوهر يلدا رو هم قسمت شد و زيارت کرديم. پسري فوق العاده الغر و قد بلند، با پوستي سفيد و  باالخره
 .چشمايي آبي! نوبر بود! بيشتر شبيه نربون دزدها بود تا شوهر! از سليقه ي يلدا تعجب کرده بودم

ه بود. پيراهني به رنگ سبز کاهويي پوشيده بود. پيراهنش خيلي تنگ و باز بود. هر خيلي به خودش رسيد يلدا
 !چند جاي تعجب نداشت

 !هم که يه بلوز و دامن لي پوشيده بودم و موهام رو هم ساده رو شونه هام ريخته بودم من

 !تو سرم جولون مي داد بعد از مدت ها انتظار، برديا رو گوشه ي سالن تنها يافتم! فکر شيطاني اي باالخره

 .سيني دستم گرفتم و دو تا ليوان شربت تو سيني گذاشتم و به سمت برديا حرکت کردم يه

 :پايين بود. با پوزخند گفتم سرش

 !به به پسر خاله! البته اين قدر گمنام شدي که اسمت رو هم يادم رفته ــ

سرش رو باال گرفت. طبق عادت هميشگيش دست هاش رو تو جيب شلوارش جا داده بود. ته ريش،  برديا
خيلي به قيافه ي مردونه و جذابش مي اومد. يه تيشرت چسب مشکي پوشيده بود. غم و خستگي رو راحت تو 

 .چشم هاش مي خوندم

 :سرد و بي احساس گفت خيلي

 !سالم دختر خاله ــ

 !رو يه جور خاصي ادا کرد، که من حس کردم خواسته پسر خاله گفتن من رو تالفي کنه "دختر خاله"ي  کلمه

 :شربت رو جلوش گرفتم و گفتم سيني

 !بفرمايين شربت ــ

 :به سيني زل زد. سيني رو، رو ميزي دورتر از برديا گذاشتم و گفتم برديا

 !ي هم نوش جان نمي کنيمن رو بايد ببخشي. يادم نبود که تو از دست من شراب بهشت ــ

 !زل زد تو چشم هام. از چشم هاش خشم مي باريد برديا

 :ماني اومد صداي
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 !به به ببين کي اين جا است! سالم آقا بردياي گل! چه عجب ما شما رو ديديم ــ

 :جلو اومد و با برديا صميمانه دست داد. برديا لبخندي زد و گفت ماني

 .سالم ــ

شما کجا بودين؟ خيلي وقته تو جمع فاميل زيارتتون نکرده بودم! مراسم عقد من و نيلوفر هم که تشريف  ــ
 .نياوردين

 :با لبخندي تصنعي گفت برديا

 !خيلي دوست داشتم بيام اما متاسفانه نشد ــ

حالم به هم مي  جونش در مي اومد يه تبريک خشک و خالي بگه! از دروغ هايي که برديا مي بافت، داشت حتي
 !خورد

 !ماني رو گرفتم و بهش لبخند زدم. چشم هاي برديا اندازه ي دو تا بشقاب شد! حقش بود بازوي

 :هاي برديا درهم رفت. ماني گفت اخم

 !بذارين ازتون قول بگيرم که براي مراسم عروسي حتما تشريف بيارين ــ

 !قول نميدم اما سعي مي کنم بيام ــ

 :فتمبه ماني گ رو

 !به حرف هاي برديا نمي شه زياد اعتماد کرد! اصوال غير قابل پيش بينيه ــ

غم زده نگاهم کرد. نمي دونم چه مرگم شده بود! اما دوست داشتم تاوان دل شکسته ام رو برديا بده!  برديا
 !بايد غرور خرد شده ام رو يه جوري ترميم مي کردم

 :هستي اومد صداي

 !بياماني يه دقيقه  ــ

 .عذرخواهي کرد و رفت. به برديا نگاه کردم. سرش پايين بود و داشت فکر مي کرد ماني

 .برم که صداي ضعيف و ناراحتش رو شنيدم خواستم

 !از ناراحت کردنم چي گيرت مياد؟ ــ

 :و زل زدم تو چشم هاش و گفتم برگشتم

 !همون چيزي که گير تو اومد ــ

 از چي حرف مي زني نيلوفر؟ مشکلت با من چيه؟! هان؟ ناراحتيم رو نمي بيني؟ ــ

 از کدوم ناراحتي حرف مي زني؟ ــ
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 :که حس کرد داره خودش رو لو ميده، سريع گفت برديا

 !هيچي. راستي دست شوهرت رو محکم تر بگير. دنياست ديگه، شايد دزدينش ازت ــ

دوست نداشتم حرف رو عوض کنه. بايد حرف مي زد. من نياز داشتم حرف رو ندادم و ازش دور شدم.  جوابش
 !هاش رو بشنوم. بايد مي گفت که تو اون دل لعنتيش چي مي گذره؟

 .آروم به هستي و ماني نزديک شدم. متوجه حضورم نبودن. صداشون رو مي شنيدم آروم

ه که بايد بدونه! چند روزه خودت رو عذاب ماني باالخره که چي؟ تا کي مي خواي ازش پنهون کني؟ باالخر  ــ
 !ميدي؟! آخرش که چي؟ نيلوفر حق داره زودتر همه چيز رو بفهمه

 !هستي مي دونم مخالفت مي کنه. مي دونم! از برخوردش مي ترسم ــ

 !باالخره که بايد بهش بگي ــ

 !هستي تو اين کار رو بکن. هر چي باشه، رفيق صميميشي ــ

 !بگي بهتره! نيلوفر دختر عاقليه. درکت مي کنه. مطمئن باش نه ماني. تو ــ

رو به کاري مشغول کردم تا نفهمن حرف هاشون رو شنيدم. نمي دونستم موضوع چيه؟ از چي حرف مي  خودم
 !زدن؟

 !کنجکاوي نکردم. هر چي باشه، باالخره ماني بهم ميگه زياد

تو لباس عروسي خيلي ناز شده بود. هر چند هميشه من و نوشين مي زديم سر و کله هم، اما هر چي  نوشين
بود خواهرم بود و جاي خاليش تو خونه خيلي احساس مي شد. حميد پسر خوبي بود و مطمئن بودم که خواهرم 

رو زده بودم. حاال مي  شگاهرو خوشبخت مي کنه. البته اگه حميرا مي ذاشت! من هم که کال قيد درس و دان
 !فهميدم هستي بيچاره چي مي کشيده و چرا بعد از عقدش کال دور علم و دانش رو خط کشيد؟

 !هفته از ازدواج نوشين مي گذشت. يه روز صبح با صداي اعصاب خرد کن آيفون، از خواب پريدم دو

 .نستم مامان در رو باز مي کنهکوفته بود و بدجور خوابم مي اومد. از رو تختم بلند نشدم. مي دو بدنم

صداي احوالپرسي ماني و مامان، فهميدم که ماني پشت در بوده! ديگه خواب از سرم پريده بود. رو تختم  با
 !نشستم. داشتم پتوم رو مرتب مي کردم که در اتاقم زده شد. مطمئن بودم که مانيه

 .بفرماييد ــ

 !وضعي مرتب داخل شدباز شد. ماني با چهره اي خندان و سر و  در

 سالم خانومي! بيدارت کردم؟ ــ

 !سالم. نه بيدار بودم ــ

 .ي تختم نشست و دست هام رو گرفت و مجبورم کرد که کنارش بشينم لبه
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 :زد تو چشم هام و گفت زل

 !پاشو خوابالوي من! پاشو حاضر شو، مي خوايم بريم مسافرت ــ

 .هام گرد شد چشم

 کجا؟ ــ

 .شمال ــ

 !اآلن؟ ــ

 :با شيطنت نگاهم کرد و گفت ماني

 !نه. يه نيم ساعت ديگه ــ

 !ماني اذيتم نکن. چطور شد يهويي؟ ــ

 !همچين يهويي هم نبود. به مامانت خبر داده بودم مي خوام يه چند روزي ببرمت شمال ــ

 اِ! پس همه خبر داشتن به جز من. آره؟ ــ

 .اش جدا کردم و اخم کردمهام رو از تو دست ه دست

 !اخمو نشو کوچولوي من! مي خواستم غافلگيرت کنم! بلند شو وسايل ضروريت رو جمع کن ــ

 .من اصال حوصله ي سفر رو ندارم ــ

 !يعني چي اين حرفت؟! ساز مخالف نزن لطفا! زود آماده شو که دير مي شه ــ

 !نه. من جايي نميام ــ

 :ري گفتناراحت شد. با دلخو ماني

 !من به خاطر تو يه دو، سه روزي مرخصي گرفتم تا ببرمت شمال! حاال ميگي نمياي؟ باشه. نيا. مهم نيست ــ

از جا بلند شد. به سرعت از اتاقم خارج شد و در رو محکم کوبيد. لباس هام رو عوض کردم و به هال  ماني
 .رفتم. ماني رو مبل نشسته بود و عصبي بود. نگاهش کردم اما روش رو ازم برگردوند

 :مامان اومد صداي

 !نيلوفر بيا صبحونه ــ

 !دعواي حسابي آماده کنمصداش معلوم بود عصبيه و بايد خودم رو براي يه  از

 :ليوان چاي رو جلوم رو ميز غذاخوري گذاشت و صداش رو آروم کرد و گفت مامان

 !بچه که نيستي! چقدر نصيحت بشنوي آخه؟ ــ
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 باز چي شده؟ ــ

چي مي خواستي بشه؟ اون شوهر بيچاره ات از يه هفته قبل تدارکات اين سفر رو چيده بود! مي خواسته  ــ
توي بي ذوق رو غافلگير کنه! با کلي ذوق و شوق مرخصي گرفت تا بياد تو رو ببره شمال. نيلوفر خيلي قدر 

 !نشناسي

گفتين ما آبرو داريم و فالن و بهمان،  اِ؟! چي شد وقتي نوشين مي خواست بمونه تهران پيش حميد، بهش ــ
 !اما تا ماني گفته که مي خواد من رو چند روزي ببره شمال، دو دستي دارين من رو تقديمش مي کنين؟

اين قدر زبون دراز و حاظر جواب نباش. ماني رو همه مي شناسن؛ با خونواده اش هم کامال آشناييم! من از  ــ
 !ز اين که صبحونه ات رو خوردي، ميري حاضر مي شيبابت ماني خيالم راحته! بعد ا

 :لحن آمرانه ي مامان خيلي حرصم گرفته بود. در حالي که داشتم با لقمه ي کره، مربام بازي مي کردم، گفتم از

 !شما نمي تونين من رو به کاري مجبور کنين ــ

 !مطمئن باش مي فرستمت گوش هات رو وا کن نيلوفر! حتي اگه شده با زور و اجبار بفرستمت. ــ

 يعني من کشکم؟! هيچ اختياري ندارم؟ ــ

 !چون بچه اي، نه نداري ــ

 :سر رسيد. انگار متوجه حرف هاي ما شده بود. با ناراحتي رو به مامان گفت ماني

 مامان با من کاري ندارين؟ ــ

 .کجا ماني جان؟ صبر کن اآلن نيلوفر هم باهات مياد ــ

 :پوزخندي زد و گفت ماني

 !نه. ايشون خونه رو به من ترجيح ميدن. خداحافظ ــ

 :از آشپزخونه خارج شد. مامان گفت ماني

 !برو دنبالش! زود ــ

 .ي اخم و تَخم هاي مامان رو نداشتم. به سمت حياط رفتم. ماني داشت بند کفش هاش رو مي بست حوصله

 !ماني! صبر کن حاضر بشم ــ

 !کرده تو بيايالزم ن ــ

 !با عصبانيت رفت و در رو محکم بست. اَه! لعنتي ماني

 .سر رسيد مامان

 !برو لباس هات رو جمع کن و برو خونه ي آقاي پرور. اون مرخصي گرفته و سرکار نميره ــ
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 !مامان گير دادينا! اون اآلن عصبيه. افتاده رو دنده ي لج! مطمئنم نميره شمال ــ

 !حرف گوش کن دختر! يه کم نازش رو بکشي، راضي مي شه. اين چيزها رو بايد بهت آموزش بدم ــ

ناچار يه ساک دستي کوچيکي برداشتم و وسايل مورد نيازم رو جمع کردم! از اين که مامان ابن قدر هواي  به
شدم و به سمت خونه ي  ماني رو داشت، لجم گرفته بود! از مامان خداحافظي کردم و با دلخوري سوار ماشيني

 !ترسه بمونم رو دستش؟ يآقاي پرور رفتم. گاهي حس مي کردم چقدر جاي مامان رو تنگ کردم که م

 :خونه ي آقاي پرور رسيدم. بعد از چند دقيفه هستي در رو برام باز کرد. داخل شدم. هستي با ديدنم گفت به

 سالم. نيلوفر تويي؟ خوبي؟ ــ

 اني کو؟سالم. آره خوبم! م ــ

 .رفت تو اتاقش. خيلي عصبي بود. چيزي شده؟ قرار بود بياد دنبالت برين شمال ــ

هستي رو ندادم. به سمت اتاق ماني رفتم. در زدم. بعد از چند دقيقه صداي خسته و ناراحت ماني، بهم  جواب
 .اجازه ي ورود داد

و تختش دراز کشيده بود و دست هاش رو به رو باز کردم. ساک دستيم رو گوشه ي اتاقش گذاشتم. ماني ر در
 .حالت قائم رو پيشونيش گذاشته بود و به سقف نگاه مي کرد

 !ماني؟ ــ

 .من رو نداشت، چون وقتي صدام رو شنيد، از رو تختش بلند شد و با تعجب نگاهم کرد انتظار

 :هاش درهم رفت و گفت اخم

 .راحت کنمچرا اومدي اين جا؟ برو بيرون. مي خوام است ــ

 :طاقت سردي و بي محلي هاش رو نداشتم. بغض کردم. با ناراحتي گفتم اصال

 !چرا با من اين طوري مي کني؟ ــ

 :که متوجه بغض و ناراحتيم شده بود و خوب مي دونستم که چقدر به اشک هاي من حساسه، گفت ماني

 تو چرا بغض کردي؟ ــ

 .طاقت سرد بودنت رو ندارم ــ

 !من سردم؟! من که جونم رو هم برات ميدم؟ صبح خيلي حالم رو گرفتي. بايد تنبيه مي شدي ــ

 .هام راه گرفته بود. ماني بهم نزديک شد و با مهربوني، اشک هام رو با انگشتش پاک کرد اشک

 !حاال هم گريه نکن. پاشو بريم شمال ــ
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ون چيزي که فکر مي کردم، از دلش بيرون اومده بود! به اين گونه ام رو آروم و نرم بوسيد. خيلي زودتر از ا ماني
نتيجه رسيدم که بايد يه دوره کالس آموزشي پيش مامان برم! از هستي خداحافظي کرديم و سوار ماشين ماني 

 .شدم

 !وسايلم رو صندوق عقب گذاشت و سوار شد. ماشين به سمت جاده چالوس، حرکت کرد ماني

 !وس شمال کردي؟ماني چطور شد يهو ه ــ

 !همين طوري! دلم مي خواست يه چند روزي باهات تنها باشم. البته يه حرف هايي هم هست که بايد بدوني ــ

شب عروسيِ نوشين و حرف هاي مشکوکِ ماني و هستي افتادم. داشتم به اون حرف هاشون فکر مي کردم  ياد
 !که صداي ماني باعث شد کال همه چيز رو از يادم بره

 !نيلوفر؟ ــ

 بله؟ ــ

 !تو چرا از تنها موندن با من مي ترسي؟ ــ

اصال از ماني نمي ترسيدم. به نظر من ماني عشقش بيشتر از شهوتش بود و جايي براي ترسناک بودن  من
 !نداشت

 !چرا بايد بترسم؟ ــ

 !حس مي کنم از تنها بودن با من فرار مي کني ــ

 !مي فهميد دليل فرار کردن هام ترس نيست کاش

 !نه. اصال اين طور نيست. من نمي ترسم ــ

 :لبخند شيطنت آميزي زد و گفت ماني

 !اِ؟! پس اگه باليي سرت بيارم که مخصوص شب عروسيه، باهام راه مياي و پايه اي ديگه؟ آره؟ ــ

 !راحت نبودم کشيدم. دختر خجالتي اي نبودم اما خب با ماني زياد خجالت

حتما اون قدري قابل اعتماد هستي که مامان با اطمينان ازت حرف مي زد و راحت گذاشت با هم تنها باشيم  ــ
 !ديگه

 خب پس با اين حرف ها، يعني موافقي!؟ ــ

 ...نه. من ــ

 !نه ديگه. مشکل تو فهميدن مامانته! که اون هم حله! نمي ذاريم کسي بفهمه ــ

 !اره شوخي مي کنه اما از طرفي هم مي ترسيدم که نکنه حرف هاش راست باشهدونستم د مي
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 .ماني اذيتم نکن. خوب مي دونم که فقط داري شوخي مي کني ــ

 !از کجا اين قدر مطمئني؟ ــ

 !خب...خب... تا حدودي ازت شناخت دارم ديگه ــ

دست هام رو گرفت. تنم يخ کرد. نمي دونم چرا تا بدنم رو لمس مي کرد، يه جوري مي شدم! مور مور مي  ماني
شدم. با دست راستش دست من رو، و با دست چپش فرمون رو گرفته بود. دستم رو روي دنده گذاشته بود و 

 !شيرين هم بود اقادستش رو رو دست من، و دنده رو عوض مي کرد. حس خوبي بود. تلخ نبود! اتف

رو به صندلي تکيه دادم و يه کم شيشه ي سمت خودم رو پايين کشيدم. نسيم خنکي موهام رو تکون مي  سرم
 .داد و حس خوبي رو بهم القا مي کرد. چشم هام رو بستم و چند ساعتي خوابم برد

بيدار شدنم شد. لبخندي صداي برخورد قطرات بارون با شيشه، بيدار شدم. خيابون خيس بود. ماني متوجه  با
 :زد و گفت

 !چه عجب! مي دوني چقدر خوابيدي؟ ديگه داريم مي رسيم ــ

 !عجب بارونيه ــ

 !آره ديگه. شانس ما فصلشه که بباره ــ

 !من عاشق بارونم ــ

 !آي دختر صحرا! خوب خوابيدي؟ ــ

 .، خوشم مي اومداين که اون آهنگ رو دوست داشت و من رو با اين اسم خطاب مي کرد از

 !من گشنمه ــ

 !بذار برسيم. يه نهار مشتي با دست پخت ماني خان پرور، تحويلت ميدم که حال کني ــ

 قراره بريم هتل؟ ــ

نه بابا. آدم بياد شمال و بره هتل؟! ويالي يکي از رفيق هام خالي بود، اين شد که ازش کليد گرفتم تا با  ــ
 !خانومش چند روز پيش تو ويالشون بودن همسرم بريم اون جا. خودش و

به رشت رسيديم. وارد وياليي که مال دوست ماني بود شديم. ويالي تقريبا بزرگي بود. بوته هاي تمشک  باالخره
سر تا سر باغ رو گرفته بود، درخت هاي نارنج، پرتقال! باران قطع شده بود اما هنوز هم جاده ها خيس بود و 

 .گرفته بود بوي خاک، کل ويال رو

سالن شديم. خيلي تکميل و شيک بود. مبلمان قرمز رنگي به صورت ال چيده شده بود! ماهواره و ويترين  وارد
 :ويسکي، تو ديدم بود! ماني روي مبل لم داد و گفت

 !واي! حسابي خسته ام! هيچي مثل رانندگي من رو خسته نمي کنه ــ
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 برات آب بيارم؟ ــ

 .مرسي ــ

 !سمت آشپزخونه رفتم. وسايل شيکي داشت. معلوم بود رفيق ماني از اون مايه دارها است به

 .يخچال سايد باي سايدش رو باز کردم. پر از خوراکي و نوشابه و دلسترهاي رنگارنگ بود در

 ماني؟ ــ

 بله؟ ــ

 دوستت خبر داشته ما ميايم اين جا؟ ــ

 چطور؟ ــ

 !آخه يخچال پره ــ

م که خودش و خانومش چند روزي شمال بودن. تازه اين جا يه باغبون داره که وظيفه داره يخچال رو گفت ــ
 !هميشه پر کنه تا وقتي کسي مياد، بي غذا نَمونه

 !چه دوست ولخرجي ــ

 .قوطي دلستر براي ماني آوردم. ماني داشت شيشه ي عينکش رو پاک مي کرد يه

 ماني؟ ــ

 هــــوم؟ ــ

 نهار چي کار کنيم؟ ــ

 .هر چي تو يخچال هست رو بيار بخوريم. براي شام ميرم بازار، ماهي مي خرم ــ

 !باشه ــ

 !تا تو نهار رو رديف کني، من ميرم يه دوش مي گيرم و ميام ــ

به سمت حموم رفت. من هم لباس هام رو عوض کردم. روم نمي شد زياد لباس هاي برهنه پيش ماني  ماني
 ...م. تو مهموني ها و جمع هاي فاميلي روم مي شدا؛ اما پيش مانيبپوش

بنفش رنگ آستين سه ربع با يه شلوارک سفيد کشي، بهترين انتخاب بود! موهام رو هم باال بستم و به  بلوز
م سمت آشپزخونه رفتم. ميز نهار رو چيدم. کالباس رو برش زدم و با گوجه و خيارشور، مرتب رو ميز چيدم. داشت

 .دلستر روي ميز مي ذاشتم که ماني رسيد

تنه ي باالش برهنه بود. يه شلوارک طوسي پوشيده بود. حوله ي سبز رنگش هم رو موهاش بود. بند چرمي  نيم
و مشکي رنگ گردنبندش که روي پالکش به صورت التين و شکسته اول اسم من حک شده بود، به خوبي نمايان 
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شديد بهم چشمک مي زد. از ديدن ماني به اون وضع سرخ شدم و سرم رو بود. بدن سفيد و خوش استيلش 
 :پايين انداختم! جرئت نداشتم به چشم هاي خوش رنگش زل بزنم. ماني رو به روم نشست و گفت

 !واسه شام ميرم خريد. بايد يه شام تپل بهت بدم ــ

 .همچنان پايين بود. آروم داشتم با غذام بازي مي کردم سرم

 !لوفري؟ني ــ

 بله؟ ــ

 چرا غذا نمي خوري؟ ــ

 !نه؛ مي خورم ــ

 .زور لقمه اي تو دهنم جا دادم. زير نگاه هاي ماني و اون بدن برهنش خيلي معذب بودم! اصال راحت نبودم به

 !نگاهم کن ببينم ــ

يخ کرد. قلبم تند تند مي زد. بايد به اعصابم مسلط مي شدم. سرم رو باال بردم و به چشم هاش زل زدم.  بدنم
 .بدون عينک، بيشتر جذابيت چشم هاش معلوم بود

 :شيطنت آميزي زد و گفت لبخند

 !فکر کردم بايد چادر سرم کنم ــ

 .حرفش خنده ام گرفت از

شوهرتم و با هر پسري که تو زندگيت بوده متفاوتم! از خجالت کشيدنت سر  بايد ياد بگيري که من حاال ديگه ــ
 .درنميارم! من که اآلن بي خطرم! البته فعال

رو لب هاي ماني بود. از بحث پيش اومده اصال راضي نبودم. من سکوت کردم و ماني هم ديگه بحث رو  لبخند
ز آشپزخونه خارج شد. دوست داشتم خودم رو تو ادامه نداد. بعد از اين که غذاش تموم شد، بلند شد و ا

 !آشپزخونه سرگرم کنم و به هال نرم! اما وقتي کارهام تموم شد، مجبور بودم برم

همون طور بدون لباس با موهاي خيس رو مبل دراز کشيده بود و چشم هاش رو بسته بود. از تو يکي از  ماني
خواب بود، مثل بچه ها معصوم و ناز مي شد. نمي دونم چرا اتاق خواب ها يه پتو آوردم و کشيدم روش. وقتي 

سينه ي عريانش که تا چند  ويه حسي من رو به سمتش مي کشوند. کنار مبل رو زمين نشستم و سرم رو ر
دقيقه پيش، از شدت خجالت حتي نتونستم نگاهش کنم، گذاشتم! حس خوبي بود. خيلي خوب! نمي دونستم 

 !م، اما به سمتش کشيده مي شدمچرا با اين که عاشقش نبود

خلسه ي شيريني فرو رفته بودم که صداي مزاحم گوشيِ ماني به گوشم رسيد. سرم رو از روي سينه اش  تو
 :برداشتم. داشتم دنبال گوشيش مي گشتم که صداي ماني اومد

 !تو جيب کتمه ــ
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 .دا کردم و گوشي رو به ماني دادمسمت کت ماني که روي مبل کناري افتاده بود، رفتم و گوشيش رو پي به

پرور بود. ماني چند دقيقه اي با باباش حرف زد و بعد گوشي رو قطع کرد. ماني گوشي رو رو لبه ي ميز  آقاي
 :عسلي گذاشت و گفت

 بابا بود. حالت رو پرسيد! نيلوفر نخوابيدي؟ ــ

 .نه ــ

 !بيا بخواب کنارم. من که نفهميدم چطوري خوابم برد. خيلي خسته بودم ــ

 .دوست نداشتم پيش ماني بخوابم اصال

 !بيا ديگه. چرا وايسادي؟ ــ

زده بود. پام به زمين چسبيده بود. ماني وقتي مردد بودنم رو ديد، با ناراحتي پتو رو روي خودش کشيد  خشکم
فهميدم ناراحت شده، اما از اين که پيشنهادش رو تکرار نکرده بود، خوشحال و چشم هاش رو بست. با اين که 

 .شدم

 .سالن خارج شدم و به سمت دريا رفتم. لباسم رو عوض کردم و يه تاب سبز رنگ پوشيدم از

کم خورشيد داشت غروب مي کرد و صحنه ي زيبايي بود. نور طاليي و کم رنگ خورشيد رو آبي دريا، واقعا  کم
بود. صداي موج هاي دريا خيلي آرامش بخش بود. نيم ساعتي به دريا زل زده بودم که متوجه شدم کسي  زيبا

گرفت. من هم سرم رو به سينه  رمپشت سرم نشسته. به عقب برگشتم. ماني بود! کي اومده بود؟! ماني از کم
 .اش چسبوندم. بلوز پوشيده بود و ديگه خيلي معذب نبودم

 يد. باهام مياي؟مي خوام برم خر ــ

 !نه ماني. منتظر مي مونم تا تو بري و بياي ــ

 .باشه ــ

 ماني؟ ــ

 :سرش رو روي سرم گذاشت و آروم رو موهام بوسه زد و گفت ماني

 !جونم؟ ــ

 !نزديک گوشم بود و نفس هاي داغ و پر حرارتش به الله ي گوشم مي خورد دهنش

 !رار بود بهم بگي؟بهم نميگي چه حرف مهمي داشتي و ق ــ

 !اآلن نه نيلوفر. وقتش برسه بهت ميگم. عجله نکن ــ

 :من رو از خودش جدا کرد و رو شن ها دراز کشيد. دست هاش رو قالب کرد و زير سرش گذاشت. گفتم ماني

 !شب ها اين جا خيلي ترسناک مي شه. نه؟ ــ
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 :نگاهم کرد و گفت ماني

 !تو کنار من هم از تاريکي مي ترسي؟ ــ

 !نه. کنار تو از هيچي نمي ترسم ــ

 .دلم بود. ماني تکيه گاه خيلي محکم و خوبي برام بود. ماني هم خوشحال شد حرف

* * * 

ام سر رفته بود. دو ساعتي مي شد ماني رفته بود خريد و هنوز نيومده بود. گوشيم زنگ خورد. به سمت  حوصله
 .گوشيم رفتم. هستي بود

 .سالم دخترکم ــ

 !سالم بر زن داداش نامرد! تو نبايد يه زنگ به من بزني؟ ــ

باز شروع کردي به غرغر کردن؟ يه نفس بکش، بعد هي غر بزن! بخواي خواهر شوهر بازي در بياري، خوهر  ــ
 .شوهر بازي برات درميارما. پس خوب حواست رو جمع کن

 :خنديد و گفت هستي

 اوه، اوه! يادم رفته بود خواهر شوهرم هم هستي! خب تعريف کن ببينم. ماني خوبه؟ کجاست؟ ــ

 !هم خوبه. رفته خريدماني  ــ

 خريد؟ ــ

 .آره رفته براي شام يه چيزهايي بخره. حوصله ام سر رفته ــ

 .واسه چي؟ کم کم بايد به تنهايي عادت کني ــ

 منظورت چيه؟ ــ

 مگه ماني باهات حرف نزده؟ ــ

 در مورد چي؟ ــ

 .بذار خودش بهت ميگه ــ

 ببينم موضوع چيه؟ چرا کسي بهم نميگه؟ ــ

 !نگران نباش. بهت ميگه. گذاشته سر يه فرصت مناسب ــ

 حرف تلخيه؟ موضوع بديه؟ ــ

نه واا... . اگه نريمان يه همچين حرفي به من مي زد، از خوشحالي غش مي کردم، اما خب ماني نگران اينه  ــ
 !که تو مخالف باشي و موافقت نکني
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 چرا؟ ــ

 .اونش رو نمي دونم ــ

 .من دلشوره دارم. نمي دونم چمه ــ

 چيزي نيست. بد به دلت راه نده. چرا باهاش نرفتي؟ ــ

 اصال حوصله اش رو نداشتم. نمي دونم چرا ماني اآلن رو براي سفر انتخاب کرد؟ ــ

 !تو چرا اين جوري شدي نيلوفر؟ خيلي افسرده شدي. حس مي کنم ديگه دختر پُر شر و شور گذشته نيستي ــ

 !نمي دونم چرا اين جوري شدم ــ

ناراحت نشيا اما ماني هم اين جوري اذيت مي شه. کار ماني خيلي حساس و سخته، دوست داره وقتي به تو  ــ
مي رسه، تو بهش دلگرمي بدي و از عشق لبريزش کني! وقتي تو اين طوري سرد برخورد مي کني، اون هم مي 

 !شکنه

تا اون احساس ناراحتي نکنه. سعي مي کنم طوري رفتار کنم که ماني مي اما من تموم تالشم رو مي کنم  ــ
 !خواد

نيلوفر من نميگم تو داري کوتاهي مي کني يا اون رو درک نمي کني. فقط ميگم از اين دل مردگي خودت رو  ــ
قط تو رها کن. ماني تو رو خيلي دوست داره. من داداشم رو مي شناسم. حاضره جونش رو هم بده بهت اما ف

 !بخندي و خوشحال باشي. با ماني دوست باش. اون همدم خيلي خوبيه

 .باشه. من سعي خودم رو مي کنم ــ

 !آي قربون اين خواهر شوهر و زن داداش نازم برم ــ

 !از دست زبون تو ــ

 .راستي نيلو، عصر داشتيم با نريمان سر بچه ي تو و ماني حرف مي زديم ــ

 !بچه؟ ــ

 !آره ديگه. نريمان مي گفت خدا کنه بچه تون به تو نره، تو زشتي ــ

 !مگه دستم به نريمان نرسه. خيلي زبون دراز شده ــ

 !آخـــــي. نيلوفر خيلي دوست دارم عمه بشم! اوي! دست به کار شو يه بچه ي ناز و تپل براي داداشم بيار ــ

رت به دل حرف نزن. بذار حداقل يه ماهي از عقدمون بگذره، اَي! تو رو خدا هستي، مثل اين پيرزن هاي حس ــ
 .بعد براي بدبخت کردنمون نقشه بکش

 !راست بگو نيلو. نکنه اآلن حامله باشي و داري من رو مسخره ي خودت مي کني؟ ــ

 .باز چرت گفتي؟! من مثل تو نيستم ــ
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 !اوي! مگه من چمه؟ ــ

 !نيستماني ميگه به نريمان هيچ اعتباري  ــ

 !مگه دستم به ماني نرسه. نريمانِ من از برگ گل هم پاک تره ــ

 !خب پس با اين تعريف هايي که تو داري از نريمان مي کني، ديگه مطمئن شدم که يه کارهايي کردين ــ

 !اي بي شـــــــعور. به خدا هيچ کاري نکرديم! حسابت رو مي رسم. بذار بياي تهران ــ

 !نمي رسه دست تو به من ــ

 .مي بيني! به ماني سالم برسون. مواظب خودتون باشين. خداحافظ ــ

 .حتما. مرسي كه زنگ زدي. خداحافظ عزيزم -

رو روشن کردم. داشتم فيلم خارجي مي ديدم. غرق فيلم بودم. صحنه اش خيلي هيجاني و ترسناک بود  ماهواره
 .که يهو در با شدت زيادي باز شد. قلبم داشت مي اومد تو دهنم. جيغ بلندي کشيدم

چسبيد به ديوار! بيچاره ترسيده بود. رنگ صورتش پريد. بسته هاي ميوه و خرت و پرت ها از دستش افتاد  ماني
 .و پخش زمين شد

 !نيلوفر تو چرا جيغ مي زني؟ ــ

 .رو قلبم بود دستم

 !آخ قلبم ــ

 :به سمت تلويزيون رفت و ماهواره رو خاموش کرد و گفت ماني

 !نوع! وقتي مي ترسي نبايد از اين فيلم ها ببيني بچه! من رو هم ترسونديديدن فيلماي زير هچده مم ــ

 !من بچه نيستم. تو نبايد يه دري بزني؟ يهو در رو باز مي کني، خب من مي ترسم ــ

 !عجـــب! پررويي ديگه. چي کارت کنم؟ ــ

 .ميوه هايي که پخش زمين بود رو جمع کرد و به آشپزخونه برد ماني

 !ير کرديچقدر د ــ

 !بازار که سر کوچه نيست. مي دوني از اين جا تا مرکز شهر چقدر راهه؟ ــ

 .هستي زنگ زد ــ

 :به هال برگشت. رو مبل نشست و گفت ماني

 !خب؟ ــ
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 !هيچي ديگه. سالم رسوند. با نريمان نشستن در مورد بچه ي ما حرف زدن ــ

 !بچه؟ بچه کجا بود؟ ــ

 !خلن ديگه! هستي مي گفت منتظره يه بچه ي تپل مپل بيارم و اون عمه بشه ــ

زده به سرشون! نمي دونن خانوم ما، شوهرش رو اژدهاي دو سر فرض کرده و وقتي بهش ميگم بيا پيشم  ــ
 !بخواب، چنان بدنش مي لرزه که انگار بهش برق صد ولتي وصل شده

 !اِ! ماني تو چرا اين جوري شدي؟ ــ

 .حالت قهر روم رو ازش برگردوندم با

 !آ! تا باهاش هم دو کلوم حرف حساب مي زنيم، قهر مي کنه! بلند شو مي خوام بهت يه شام تپل بدم ــ

 !اين سفر اسمش چيه؟ ــ

 !فکر کن ماه عسل ــ

 !اين ماه عسله يا زهرمار؟ ــ

 !ر حاضر شدي با من چند روزي بياي شمال؟خودت خواستي خراب بشه. تو که اين قدر از من متنفري، چطو ــ

 .من از تو متنفر نيستم ــ

 !امشب معلوم مي شه ــ

 .يخ کرد. با شيطنت حرف مي زد بدنم

 !امشب قراره چي بشه؟ ــ

 !هيچي. گفتم که در جريان باشي و خودت رو آماده کني ــ

 !ماني! من و تو هيچ کاري نمي کنيم. باشه؟ ــ

 :پوزخندي زد و گفت ماني

 !من تا تو نخواي کاري نمي کنم. نترس ــ

* * * 

رو ماني آماده کرد و من هم برنج رو دم کردم. تا شام حاضر بشه، ماني رو مبل دراز کشيد. من هم خيلي  شام
 .خسته بودم

هام سنگين  خواب بود. من هم از خدا خواسته مثل ظهر روي سينه اش سرم رو گذاشتم و کم کم پلک ماني
شد و خوابم برد. با تکون خوردن ماني، چشم هام رو باز کردم. ماني بيدار شده بود و با تعجب نگاهم مي کرد. 

رو کشيد و من محکم تو بغلش  ستمفوري سرم رو از رو سينه اش برداشتم و خواستم بلند بشم برم که ماني د
 :و گفت افتادم. لبش رو به صورتم نزديک کرد. به لب هام زل زد
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 !هيچ وقت اين کار رو با من نکن ــ

 .هاش خمار بود چشم

 چه کاري؟ ــ

 !من رو پس نزن. اين بدترين کاريه که مي توني با من کني ــ

لبم نزديک شد و لب هاش رو که از حرارت داشت مي سوخت، روي لبم گذاشت. لب هاش رو با اين که  به
بهم لذت نمي داد اما دوست داشتم. نفس هاش کشدار و پِر حرارت بود و من رو تو خلسه ي شيريني اسير 

 .کرده بود

م مي کرد. از نيازهاش با خبر بودم از چند دقيقه لب هاش رو جدا کرد و زل زد تو چشم هام. مهربون نگاه بعد
 .و از اين که نمي تونستم اون جوري که وظيفه ام بود، نيازهاش رو رفع کنم، شرمنده بودم

 :لبخندي زد و گفت ماني

 !مرسي نيلوفر! تو بهتريني ــ

 بريم شام بخوريم؟ ــ

 .بريم که دارم از گشنگي مي ميرم ــ

 .رو چيدم ميز

 شده؟ ماني برنجم چطور ــ

 !شکل و شمايلش که عاليه. مزه اش هم خوبه حتما ــ

 :برنج براش کشيدم. قاشقي خورد. بعد اخم هاش در هم رفت و گفت کفگيري

 !اين غذا است تو درست کردي؟ ــ

 :رفتم. با ناراحتي گفتم وا

 .شوره؟! نمک از دستم در رفت ــ

 :بلند خنديد و گفت ماني

 !نه بابا! شور نيست. عاليه! لو نده خودت رو ــ

 :گرفت. به سينه ي ماني کوبيدم و گفتم لجم

 !بدجنس ــ

 !ولي عزيزم بايد بيشتر تو خونه ي مامانت مي موندي، تا يه کم بيشتر آموزش ببيني ــ

 .رو به سمتش پرت کردم و ماني نمکدون رو از تو هوا گرفت و خنديد نمکدون
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* * * 

 .رو مبل نشست. داشت دکمه هاي پيراهنش رو باز مي کرد. يه جوري شدم ماني

 .يه پتو و يه بالش برام بيار، من همين جا مي خوابم ــ

 .رو مبل؟! اين جا دو تا اتاق داره ــ

 !خيال نداري که من تو يه اتاق بخوابم و تو هم مثل غريبه ها تو اتاق ديگه؟ ــ

 !وابيمنه خب. هر دو با هم مي خ ــ

 !اوه؛ اوه! ناپرهيزي مي کني! شجاع شدي؟ ــ

 .مي خوام بهت ثابت کنم که ازت متنفر نيستم ــ

 !ماني رو کشيدم و به سمت اتاقي رفتيم. تخت خواب دو نفري! اوف! همه چيز محيا بود انگار دست

دادم و پتو رو از رو تخت  بهم نگاه کرد. مي خواست بدونه واکنشم چيه؟! خودم رو خونسرد و عادي جلوه ماني
 .کنار زدم

 !مي خنديد. حتما تو دلش به اين همه شجاعتم، آفرين مي گفت. به نفعش بود ديگه ماني

 .چپ نگاهش کردم. ماني بي خيال رو تخت دراز کشيد و بالشي رو بغل کرد چپ

 .دونستم تا من نخوام، کاري نمي کنه، اما ته دلم خيلي شور مي زد مي

تخت کنار ماني دراز کشيدم. ماني وقتي استرس رو تو وجودم ديد، پشتش رو بهم کرد و خوابيد. من هم از  رو
 .خدا خواسته، خوابم برد. کنارش خيلي احساس آرامش مي کردم

* * * 

 !نيلوفري؟ آي دختر صحرا! پاشو بابا؛ چقدر مي خوابي؟ ــ

 .ايساده بود. خيلي خوابم مي اومداز چشم هام رو باز کردم. ماني باالي سرم و يکي

 چيه ماني؟ چه خبرته اول صبحي؟ ــ

 !اول صبح نيست. داره مي شه ساعت نه. پاشو تنبل ــ

 .من بيدارم ــ

 !نه، قبول نيست. يکي از چشم هات بازه. پاشو دختر! ببين شوهرت چي کارها کرده؟ ــ

 .نين به خودم پيچيدمخم شد و پتو رو از روم کشيد. سردم شد و مثل ج ماني

 .اَه! پاشو نيلو ــ

 .من خوابم مياد ــ
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 !باشه. بخواب ــ

کردم ماني از بيدار کردنم، پشيمون شده و رفته. راحت خودم رو تو تخت ول کردم و غرق خواب شيريني  فکر
 .بودم که موها و صورتم خيس شد. ترسيدم و جيغ کوتاهي کشيدم. چشم هام رو ماليدم و مثل فنر از جا پريدم

 .با خنده نگاهم مي کرد و پارچي خالي هم دستش بود ماني

 .بور شدم به زور متوسل بشمببخشيد؛ مج ــ

 .خيس خيس بود موهام

 !مي کشمت مـــــــــاني. ببين چي کارم کردي؟ ــ

 !دنبال ماني دويدم. ماني هم به سمت آشپزخونه رفت. نفس نفس مي زدم. خيلي من رو ترسونده بود به

ف آشپزخونه ريخته شده بود آشپزخونه که رسيدم، وا رفتم. واي! چقدر قشنگ بود! کلي رزهاي رنگارنگ، ک به
و با گلبرگ هاي رز قرمزي، اول اسم من و ماني به طرز زيبايي، مرتب چيده شده بود. خيلي خوشگل بود. مثل 

 !رويا بود

 .واي! اين ها کار توئه؟! خيلي خوشگلن ــ

 .وايساده بود و من و تعجبم رو نگاه مي کرد. از اين که خوشم اومده بود، کيفور بود ماني

 چطوره؟ خوشت اومد؟ ــ

 !ديــــوونه! اين جا چه خبره؟ اين همه گل؟ ــ

 !همه اش براي توئه! ديوونه ام ديگه ــ

 .شدم و چند تا شاخه رز قرمز و صورتي رو تو دستم گرفتم و بو کردم خم

 !واي ماني؛ من عاشق رزم! خيلي قشنگن اما خب گناه دارن. حيفه ــ

 !گل براي همين کارها است ديگه ــ

 :بهم نزديک شد. رز زرد رنگي رو ال به الي موهام گذاشت و گفت ماني

 !حاال شدي حنا؛ دختري در مزرعه ــ

 .خنديد ماني

 اين ها رو چي کار کنيم؟ ــ

 .تا روزي که شماليم، همين جا مي مونن ــ

 !گناه دارن. زير پان ــ

 !نه بابا؛ گناه ندارن. بدو صبحونه بخوريم که دارم مي ميرم از گشنگي ــ
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 .رو با هم در کمال عشق، البته فقط از طرف ماني، خورديم صبحونه

 .نيلو. من مي خوام برم تو دريا، آب تني ــ

 !سرما مي خوري ــ

 !حوله ام رو بيار و بيا نه بابا. هوا هم گرمه، حال ميده! من ميرم دريا، تو هم يه دست لباس و ــ

رفت. به سمت کيف دستيِ ماني رفتم. داشتم دنبال پيراهنش مي گشتم که پاکت سيگاري توجه ام رو  ماني
 .جلب کرد. مگه ماني سيگار مي کشيد؟! تا حاال نديده بودم. عصبي شدم

 .لب دريا رفتم. ماني داشت کفش هاش رو در مي آورد که بره تو آب به

 !ماني؟ ــ

 بله؟ ــ

 :سيگار رو نشونش دادم و گفتم پاکت

 !اين چيه؟ ــ

 :خنديد و گفت ماني

 !سيگار. براي بچه ها جيزه ــ

 !من دارم جدي ازت مي پرسم ــ

 !خب من هم جدي جواب دادم. باور کن سيگاره ــ

 مي دونم سيگاره! مال کيه؟ ــ

 از تو کيف کي پيدا کردي؟ ــ

 .از تو کيف تو ــ

 !خب مال منه ديگه ــ

 !نمي دونستم پزشک ها هم سيگار مي کشن ــ

 وا! مگه ما آدم نيستيم؟ ــ

 آها! آدم ها سيگار مي کشن؟ ــ

 !نمي کشن؟ ــ

 دلم نمي خواد سيگار بکشي؟ فهميدي؟ ــ

 .من فقط تفنني مي کشم ــ
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 همه ي اين ها چرته. ديگه هيچ وقت سيگار نکش. باشه؟ ــ

 .حرفي نزد. پاکت رو به سمت دريا پرت کردم ماني

 تو نمياي تو آب؟ ــ

 .نه. من نگاهت مي کنم ــ

 !باشه ــ

خودش رو تو آب انداخت. حوله و لباس هاش رو، رو تخته سنگي گذاشتم و به شنا کردنش نگاه کردم.  ماني
و جذاب برديا، تو ذهنم  خيلي دوست داشتني بود. هر وقت مي خواستم تو عشقش غرق بشم، تصوير زيبا

رو از ماني گرفتم و به آسمون  ممجسم مي شد. ياد برديا به من اجازه نمي داد با ماني و به فکر ماني باشم! نگاه
 .خيره شدم

 !خواهمش مي

 .مي خواهم دريغا؛

 !خواهمش به تيره، به تنهايي مي

 .خوانمش به گريه، به بي تابي مي

 ...اييخوانمش به صبر، به شکيب مي

براي من يه عشق پاک بود. پاک و نافرجام! مطمئن بودم که تو دنيا هيچ کس رو مثل اون نمي تونستم  برديا
دوست داشته باشم. حتي ماني رو که اين قدر عاشقونه من رو دوست داشت! من فقط ماني رو انتخاب کرده 

ريزش کوه غرورم استفاده  از ريبودم که جلوي ريزش غرورم رو بگيره. از ماني به عنوان يه سد، براي جلوگي
کردم! اگه ماني رو وارد زندگيم نکرده بودم، اآلن هر دو راحت بوديم. من مقصر بودم! با اين که برديا هيچ وقت، 
هيچ کاري نکرد که دلم رو بهش خوش کنم اما سردي هاش رو بيشتر از عشق بازي هاي ماني دوست داشتم. 

 !ه عشق من، ماني نبودک ودمشايد ديوونه شده بودم اما مطمئن ب

افکارم غرق بودم که متوجه پاشيده شدن آب به صورتم شدم. به ماني نگاه کردم. دست به کمرم جلوم  تو
 :وايساده بود و مي خنديد. از جا بلند شدم و گفتم

 !امروز دو بار خيسم کردي ــ

 !آخه ديدم زيادي تو فکر غرقي ــ

م نزديک شد و بغلم کرد. اصال فرصت هيچ مخالفتي رو بهم نداد. تا به اخم نگاهش کردم. ماني با خنده به با
 !خودم اومدم، ديدم تو بغلش وسط دريام

 !ماني، من از دريا بدم مياد. من رو بذار زمين! مــــــــاني ــ

 !باشه، مي ذارمت زمين ــ
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من رو تو دريا انداخت. سرم رفت تو آب. دهنم پُر بود از آب شور! ماني فوري بغلم کرد و دست هاش رو  ماني
 .از کمرم گرفت تا از افتادنم تو آب جلوگيري بشه

 !خيلي نامردي ــ

 .با خنده، موهام رو از جلوي صورتم کنار زد. مشتي آب تو صورتش پاشيدم ماني

 .از پشت من رو محکم به سينه اش چسبوندمچ دست هام رو گرفت و  ماني

 .حاال اگه مي توني تکون بخور ــ

 .نمي تونستم تکون بخورم. محکم مچ دست هام رو گرفته بود و نمي ذاشت کاري کنم واقعا

 !ماني تو رو خدا بريم بيرون. من از شنا کردن متنفرم ــ

 !باشه حاال؛ ميريم ــ

 !شانه هاي لختم رو بوسيد. يه جوري شدم ماني

 اِ! ماني چي کار مي کني؟ ــ

 !عشق بازي ــ

 !لوس نشو. ولم کن مي خوام برم ــ

 !نه ماهي کوچولو. کجا مي خواي بري؟ مال خودمي ــ

 .ماني! اذيت نکن دستم درد گرفت ــ

 :تر مي رفت. طاقت نياوردم و داد زدمماني اصال گوش نمي داد. کم کم دست هاش داشت از کمرم پايين  اما

 !آي! آي پام! آخ ــ

 :فوري دستم رو ول کرد و گفت ماني

 !چي شد؟ ــ

فرصت استفاده کردم و مثل جت، خودم رو به ساحل رسوندم. ماني که هنوز گيج کارهام بود، همين جوري  از
 :نگاهم مي کرد. براش شکلک در آوردم و گفتم

 !از دستت خالص شم؟ديدي تونستم  ــ

 :که تازه فهميده بود سرکارش گذاشتم، به شوخي اخم کرد و گفت ماني

 !ديگه گولت رو نمي خورم. پــــررو ــ
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روزي از سفر ما به شمال گذشته بود. خيلي بي حوصله شده بودم. دلم براي تهران و اتاقم تنگ شده بود!  سه
يه شب داشتم سر ميز با ماني شام مي خورديم، من اشتها نداشتم و داشتم با گوشت تو بشقابم بازي مي 

 .کردم

 ماني! من خسته شدم. کي بر مي گرديم تهران؟ ــ

 ت تنگ شد؟ مگه تهران چي داره؟به اين زودي دل ــ

قرار بود سه روز بمونيم و برگرديم. اآلن دقيقا سه روزه اين جاييم. اين جا من تنهام. حوصله ام سر ميره!  ــ
 !تهران حداقلش هستي و خونواده ام هستن و باهاشون سرگرم مي شم

 :خيلي خونسرد، تيکه اي هويج پخته شده داخل دهنش گذاشت و گفت ماني

 !از اين به بعد بايد ياد بگيري که تنها باشي ــ

 !چرا؟ اگه منظورت ازدواجه، که من بعد از ازدواج هر روز بايد مامانم رو ببينم و به هستي هم سر بزنم ــ

 :دست هاش رو روي ميز گذاشت. زل زد تو چشم هام و گفت ماني

 .رمببين نيلوفر! مي خوام يه موضوعي رو باهات در ميون بذا ــ

 چي؟ ــ

 .ما بايد بريم کانادا ــ

کردم يه لحظه نفس کشيدن يادم رفته، شايد هم اشتباه شنيدم، شايد هم ماني داره شوخي مي کنه! اما  حس
 .ماني خيلي جديه! نه؛ شوخي نمي کنه

و يه يکي از دوست هام دو، سه سالي مي شه که رفته کانادا. فوق تخصصش رو اون جا گرفته. اآلن هم ت ــ
بيمارستان ايراني و خيلي مجهز داره کار مي کنه و کلي پول داره پارو مي کنه! زنش هم باهاش رفته و داره اون 

 .جا خيلي آروم و راحت زندگي مي کنه

 خب؟! دوستت رفته، اون وقت به ما چه؟ ــ

امير کارهاي من رو هم جور کرده. حتي اقامت ما رو هم گرفته! وقتي عروسي کرديم، چند سالي بايد بريم اون  ــ
 !جا. اون جا خيلي زود موفق و مشهور مي شم و يه زندگي راحت رو برات مي سازم

مقابل  شما در"مي گفت و من مثل مجسمه فقط به لب هاش زل زده بودم. اميد داشتم که آخرش بگه  ماني
و کلي بخنديم و بعدش من هم ناز کنم و باهاش قهر کنم و اون بياد منت کشي!اما  "دوربين مخفي قرار دارين

بود که من رو خر کنه و  اينانگار جدي بود. خبري از شوخي و خنده نبود! پس اين سفر يه جوري به خاطر 
 !ار دادم تا بغضم نترکهرضايتم رو جلب کنه که باهاش برم کانادا؟! لب هام رو به هم فش

 !نمي خواي چيزي بگي؟ ــ

 :صدايي لرزان و قاطي با خشم گفتم با
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تو که به فکر آينده ي شغلي و موفقيت و مشهور شدنت بودي، چرا اومدي خواستگاريم؟ چرا روز اول بهم  ــ
 !نگفتي که قراره بري خارج؟ مي خواستي تو عمل انجام شده قرارم بدي؟

فر، تند نرو لطفاً. من قصد نداشتم برم كانادا، همين چند روز پيش بحثش پيش اومد. امير باهام ببين نيلو ــ
تماس گرفت و بهم پيشنهادش رو داد. من هم قبول کردم و کارهامون رو جور کرد! به مامانت هم جريان رو 

مي شم! کسي جلوم رو گفتم، قبول کرد. کلي هم خوشحال شد که دارم ميرم پي سرنوشتم و اون جا موفق تر 
نگرفته! حتي بابام هم که بيست و پنج ساله زحمتم رو کشيده، فقط بهم با لبخند گفت که زنت رو هم راضي 
کن! همين! همه مي دونن که اون جا برام بهتره! حقوق عالي؛ امکانات عالي! چرا مخالفي؟ تو اگه دوست داري 

کشم، برسم، بايد باهام موافق باشي! بايد کنارم باشي و  زحمت مي براشمن به اون چيزي که چند ساله دارم 
 !باهام بياي

 !نه؛ من هيچ جا نميام! تو هر جا دوست داري برو ــ

برم؟! کجا برم؟ مثل اين که متوجه نمي شي. من که نميرم دو هفته اي برگردم. من واسه چهار، پنج سال،  ــ
 شايد هم براي هميشه ميرم! متوجهي؟

 .الق بده و بعد هر جا دوست داري، برومن رو ط ــ

 !دونم چي شد که به فکر طالق افتادم. فقط مي دونستم که دوري از ايران و خونواده ام برام خيلي سخته نمي

 !از حرفم عصبي شد. از جا بلند شد. پره هاي بينيش به شدت باز و بسته مي شد ماني

چرا اين قدر بچه بازي درمياري؟! زندگي مگه کشکه؟ که تو رو طالق بدم و برم؟! تو زن شرعي و قانونيه مني!  ــ
 !من هر جا ميرم، تو هم بايد باهام بياي! حتي اگه برم کره ي ماه

ا تو تو يا هر کس ديگه اي، نمي تونين من رو مجبور کنين که کاري رو که دوست ندارم رو انجام بدم! من ب ــ
جايي نميام. خونه و زندگي و خونواده ي من اين جا هستن! تو هم اگه به فکر پيشرفت و حقوق و مزاياي باال 

 !هستي، تنها برو

 !من ميرم، تو رو هم با خودم مي برم ــ

 !بهتره به فکر يه محضر براي طالق باشي ــ

 :به حالت عصبي خنديد و گفت ماني

 !جدي بودن من رو وقتي سوار هواپيمات کردم مي فهمي ــ

تند تند از پله هاي مارپيچي باال رفت. بغضم ترکيد و گريه کردم. دوست نداشتم بيشتر از اين تنها و بي  ماني
کس بشم. من تو کشور خودم و کنار خونواده ام تنها بودم، واي به حال اين که برم يه کشور غريب، وسط يه 

 !بون نفهممشت آدم ز 

با صداي تق تق از خواب بيدار شدم. رو کاناپه خوابم برده بود. چشم هام از شدت گريه هاي ديشب مي  صبح
سوخت. ماني رو ديدم. داشت دکمه هاي پيراهن سرمه اي رنگش رو مي بست. ياد ديشب و پيشنهاد ماني 

 :افتادم! قلبم درد گرفت. ليواني شير خوردم. صداي ماني اومد
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 !حاضر شو. بر مي گرديم تهران ــ

 !خيلي سرد و خشک بود. من رو ياد برديا انداخت! قلبم گرفت. آخ برديا صداش

 !دونستم اگه اين پيشنهاد رو برديا بهم مي داد، قبول مي کردم يا نه؛ اما حاال کامال مخالف بودم نمي

 :ساک دستي من و خودش رو برداشت و گفت ماني

 !وشن کنم. زود بياميرم ماشين رو ر ــ

 .رفت. به گل هاي خشک شده ي رز کف آشپزخونه زل زدم. اشک تو چشم هام حلقه بست ماني

 !آينده ي شومي! چقدر عشق مثل اين گل ها زود پرپر مي شه! ماني ديشب با خودخواهي باهام حرف زد چه

 پانزدهم فصل

چيه باز بُق کردي نشستي گوشه ي اتاقت؟! تو نمي خواي دست از اين بچه بازيت برداري؟ دو هفته است با  ــ
 !همه قهر کردي که چي بشه؟ اون شوهر بيچاره ات هم که ديگه هيچي. آره؟

 .بيستمين باري بود که مامان غر مي زد. از دستش ديگه کفري بودم اين

 !نذارين! به اندازه ي کافي داغون هستممامان تو رو خدا سر به سرم  ــ

 !دِ تقصير خودته ديگه! پاشو يه زنگ بزن به ماني، هم براي شام دعوتش کن، هم يه جوري از دلش دربيار ــ

من از دلش در بيارم؟! اون من رو ناراحت کرده؛ اون حرفش رو داره بهم تحميل مي کنه؛ اون وقت، من برم  ــ
 !منت کشي؟

داره که تو اول بري يا اون؟! اآلن دو هفته است که از شمال برگشتين! نه اون از تو خبري گرفته، چه فرقي  ــ
 !نه تو

 !حتما داره به طالق فکر مي کنه ــ

 !فکر جدايي رو از سرت بيرون کن. من يه عمري با بدبختي آبرو جمع نکردم که حاال تو راحت از خيرش بگذري ــ

 پس من چي کار کنم؟ ــ

 .بايد باهاش بري ــ

 !برم؟! چرا؟ ــ

 !چون زنشي. چون يه قرارهايي بينتون هست ــ

 !چون يه غلطي کردم و زنش شدم، بايد هر چي گفت، بگم چشم؟ ــ

 !اون که نميره خارج براي خوش گذروني! ميره تا تو رو خوشبخت کنه. تا تو رو تو خوشي غرق کنه ــ

 !من اين خوشي رو نمي خوام. مگه نمي گيد براي منه؟ من نمي نخوام ــ
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 تو مي دونستي ماني پزشکه و کارش حساس و سخته! پس چرا قبولش کردي؟ ــ

 !من نمي دونستم قراره بعد از ازدواج برم خارج. من خبر نداشتم قراره تنهايي بکشم ــ

 .يروزهاي اولش سخته! يه مدت بگذره، ياد مي گير  ــ

 !چي رو ياد مي گيرم؟! تنهايي رو؟ بي کسي رو؟ ــ

بي خود حرف الکي نزن. اون جا کلي دوست و آشنا پيدا مي کني، تازه ماني هم کنارته! چي مي خواي از اين  ــ
 !بهتر؟

 !شما که مي خواستين از شر من خالص بشين، چرا راه بهتري رو پيدا نکردين؟ ــ

 !ر تو و خوشبختيتمباز چرت گفتي؟ من به فک ــ

 .من اين خوشبختي رو نمي خوام ــ

با اخم رفت. در رو هم محکم بست. از دست مامان تا حد مرگ عصبي بودم. دوست داشت اختيار من  مامان
رو دستش بگيره. انگار نه انگار که من هم آدمم و حق انتخاب دارم! فقط به ماني فکر مي کرد. پس من چي؟! 

 !بود شم؟! حس کردم که چقدر جاي خاليِ بابا رو حس مي کنم. کامگه من دخترش نبود

هفته اي بود که خودم رو تو اتاقم حبس کرده بودم. نه جايي مي رفتم و نه حاضر بودم کسي رو ببينم؛ به  دو
تلفن هاي هستي هم جواب نمي دادم. حوصله ي هيچ كسي رو نداشتم. از سفر شمال تا حاال، ماني رو نديده 

 .هر چند که تمايلي هم براي ديدنش نداشتم بودم.

 :مامان اومد صداي

 !نيلوفر بيا پايين. هستي اومده تو رو ببينه ــ

مخالفت مي کردم، بعدا بايد حساب پس مي دادم؛ من هم که بي حوصله بودم! با بي رغبتي پله ها رو دو  اگه
ودن. خيلي سرد باهاشون سالم و احوالپرسي تا يکي کردم و به هال رفتم. هستي و نريمان رو مبل نشسته ب

کردم. خوب مي دونستم که نريمان چقدر ازم دلگيره. از سالم دادنش معلوم بود. اون هم ماني رو به من ترجيح 
 !مي داد

 :گفت مامان

 !نيلوفر پاشو يه زنگ بزن به آقا ماني، شام بياد دور هم باشيم ــ

 :لحن آمرانه ي مامان خيلي بدم اومد. با گستاخي گفتم از

 !اگه مي خوايد دعوتش کنيد، خودتون اين کار رو انجام بدين ــ

 :با حرص رو به نريمان گفت مامان

 !ديدي لج مي کنه؟ اصال حرف حساب حاليش نمي شه. فقط بلده بچه بازي در بياره ــ
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 :گفتم

 !؟آره من بچم! چرا شوهرم دادين ــ

 :با خشم گفت نريمان

خيلي خود سر شدي نيلوفر. اين بحث مسخره رو تمومش کن و برو با ماني حرف بزن! چي رو مي خواي ثابت  ــ
 کني؟ هــــــان؟ چي مي خواي؟

 !طالق ــ

 :جيغ کوتاهي کشيد و گفت هستي

ازت چي خواسته که داري اين طالق؟! هيچ معلوم هست چي ميگي؟ به اين زودي جا زدي نيلوفر؟ مگه ماني  ــ
کار رو باهاش مي کني؟ تو اين يه هفته، ذره ذره آب شدن ماني رو با چشمم ديدم. اگه بدوني چه حالي داره؟! 

 !نيست داداشمحتي به خاطر تو داره فکر کانادا رو از سرش بيرون مي کنه! اين حق 

 :داد زد نريمان

تو خيلي غلط کردي که به طالق فکر مي کني. مگه ازدواج کشکه که هر وقت يه مشکل پيش اومد، راحت بگي  ــ
 طالق مي خوام؟ مي خواي بموني ايران چي کار کني؟ هــــــان؟

اين که همه واسه من جبهه مي گرفتن و من رو مقصر مي دونستن، بغض کردم. مگه گناه من چي بود؟ چرا  از
 !و حرف دلم فکر نمي کرد؟ چرا کسي درکم نمي کرد؟ همه اش ماني...ماني... مانيکسي به من 

 :رو به هستي گفت نريمان

 !پاشو زنگ بزن به ماني، بگو شام بياد اين جا! اين قهر و کدورت بايد امشب تموم بشه ــ

 !به سمت تلفن رفت. با گريه به سمت اتاقم رفتم هستي

* * * 

 .رو از افکار ريز و درشتم جدا کرد زن آرايشگر من صداي

 خب عروس خانوم خوشگل، کارت تموم شد! چطوره؟ ــ

 .نگاهم کرد. برق خوشحالي تو چشم هاش معلوم بود نوشين

واي! چقدر ناز شدي نيلوفر! مطمئنم زيباترين عروسي هستي که به عمرم ديدم! من به آقا ماني زنگ مي  ــ
 !زنم

رايشگر با لبخند نگاهم مي کرد. خودم رو تو آينه ديدم. هيچ دليلي براي لبخند زدن و ازم دور شد. زن آ نوشين
خوشحال بودن نداشتم! مگه غير از اين بود که همه نظراتشون رو بهم تحميل کردن و باعث شدن من اآلن اين 

 .جا باشم؟! من هيچ وقت دنبال اين زندگي نبودم
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ختن تا زودتر از ايران بريم و کارهاي ماني درست بشه! اصال من مهم عرض يه ماه بساط عروسي رو راه اندا در
 !نبودم! رضايتم مهم نبود

خريد لباس عروس و خرت پرت هاي عروسي، اصال جايي نرفتم. نوشين و هستي و ماني خودشون زحمت  براي
 .همه چيز رو کشيده بودن

کامال اندازه ي بدنم بود و کمرم رو به خوبي نشون  لباس عروسم نگاه کردم. اگر چه سليقه ي خودم نبود، اما به
 .مي داد. مطمئن بودم که اين لباس رو هستي پرو کرده چون همه اش پنج کيلو از من چاق تر بود

همه قهر کرده بودم. مامان از دستم عصبي بود و ماني هم سکوت مي کرد. شايد فکر مي کرد که وقتي از  با
 !شم و باهاش راه ميام! اون چيزي که اآلن مهم بود، اين بود که من راضي نبودمايران بريم، من آروم تر مي 

 .کمک نوشين شنلي رو از جنس ساتن پوشيدم. بعد از چند دقيقه ماني سر رسيد به

 !زير کاله شنلم، صورت جذاب و مردونه ي ماني رو نگاه کردم. چقدر ته ريش بهش مي اومد از

قدر از دستش عصبي بودم که فوري کالهم رو پايين کشيدم تا ديگه نبينمش! ماني متوجه حرکتم شد اما  اين
 .اعتراضي نکرد. دسته گلم رو که پُر از رز نباتي بود، به دستم داد

خواست کمکم کنه تا سوار ماشين بشم که من فورا دست نوشين رو گرفتم و سوار ماشين شدم. عصبي  ماني
 !رو به وضوح مي ديدم اما برام مهم نبودشدن ماني 

صندلي عقب ماشين گل زده ي ماني نشست. بوي عطر خنک و گرون ماني کل فضاي ماشين رو گرفته  نوشين
بود. چرا برام امشب زيبا نبود؟! شبي که براي هر دختري يه عالمه خاطره داشت، براي من خيلي معمولي و غم 

بريم کانادا. همين کافي بود تا  د،ماني براي چند سالي که مدتش هم معلوم نبوانگيز بود. فردا قرار بود من و 
بغض کنم؛ اما گريه نکردم. گريه کاري رو درست نمي کرد. اگه درست مي کرد، اين يه ماه بايد درست مي کرد! 

ز ته دل خوب يادمه که چطوري نريمان و مامان و نيما مجبورم کردن که موافقت کنم! همه مي دونستن که ا
 !رو زدن به نفهمي نراضي نيستم، حتي ماني! اما خودشو

طول راه از هيچ کدوممون هيچ صدايي در نيومد. به سالن رسيديم. لباسم خيلي سنگين بود و با مصيبت راه  در
مي رفتم. دوست داشتم زودتر از شر اين لباس سنگين و بي خاصيت راحت بشم! با کلي بدبختي با اون کفش 

شنه بلند که نمي دونم سليقه ي کدوم بي شعوري بود، راه مي رفتم! نوشين به سمت فيلم بردار رفت و هاي پا
 !ماني اين بار خودش بازوم رو گرفت و کمک کرد تا راه برم

 .بردار يه دختر قد بلند با پوستي سفيد بود فيلم

 !آقا دوماد لطفا کاله شنل عروس خانوم رو باال بزنين ــ

ني حرکتي بکنه و سريع مثل جن زده ها خودم کاله شنلم رو باال زدم. فيلم بردار بيچاره ماتش برده ما نذاشتم
 !بود! اما براي من مهم نبود که در موردم چي فکر مي کنه! همين که سرش داد نزده بودم، جاي شکر داشت

وي اسفند کل سالن رو پُر کرده نمي خواست کسي رو ببينم. فاميل رو که مي ديدم، داغ دلم تازه مي شد. ب دلم
 !بود! صداي آهنگ اين قدر زياد بود که حس کردم اآلنه که سرم منفجر بشه و از کانادا رفتن خالص بشم
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 .خرامان از ال به الي جمعيت عبور کرديم و به جايگاه مخصوص عروس و دوماد رسيديم خرامان

ا به سمتم کشيده شد. حتي رغبت نکرده بودم نگاه بهم نزديک شد و شنلم رو درآورد. همه ي نگاه ه نوشين
کنم ببينم آرايشگره سر موهاي نازنينم چه باليي آورده که اين قدر درد مي کنه! اين قدر کشيده بودش که حس 

نگاهم مي کردن و من يه لبخند  شتنمي کردم سرم داره از درد مي ترکه! به زحمت رو صندلي نشستم. همه دا
د خيلي آبکي و ُشله رو لب هام بود! کم کم آهنگ شاد باعث شد نگاه هاش رو از من مسخره که معلوم بو

بگيرن و به وسط سالن بيان و برقصن! نفس راحتي کشيدم. ديگه حواسشون به من و اون لبخند مسخره ام 
 !نبود

تي هام مي پيراهن بلندي به رنگ کرم پوشيده بود. با هستي حرف نمي زدم. اون رو مسئول اين بدبخ هستي
 !دونستم

با چشم هايي غمگين نگاهم مي كرد. انگار فقط اون مي دونست که من چي کشيدم و چه غمي تو سينه  نگار
 !ام هست

 !پرور کنار نيما وايساده بود و با لبخند نگاهم مي کرد. خيلي دوستش داشتم آقاي

 !حسابي شيطنت مي کرد و صداي خنده هاي پارسا و فرزام رو در آورده بود بهار

هم جاي خاليِ برديا. کاش امشب بود. بهش نياز داشتم. به نگاه هاي سرد اما گرمش! سرد بود اما نمي  باز
وم دونم چرا من اين قدر با بودنش احساس دلگرمي مي کردم! باز هم نبود و در حسرتش مي سوختم! ديگه معل

 !نبود که کي مي تونستم ببينمش

 .گرفت دلم

 :بردار سر رسيد فيلم

 !خب عروس خانوم چه حسي دارين؟ ــ

 !دستش کالفه بودم! تو اين هيري، ويري اين هم گير داده بود به من از

 .کردم اما اخم هام در هم بود سکوت

 :خنديد و گفت دختر

 !چه عروس اخمويي ــ

 :رو کرد به ماني و گفت دختر

آقا دوماد شما پشيمون نيستين؟ چطور حاضر شدين اين عروس خوشگل اخمو بشه همسرتون؟ حيف  ــ
 نبودين؟

 !جلوي ديد بقيه نبودم، قطعا جفت پا مي رفتم تو شکم دختره! خيلي فضول و بي مزه بود اگه

 :خشم رو به دختره گفتم با
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 !زم نکرده فيلم بگيريمي شه اين قدر مزه نريزي؟ ال ــ

 :دوربينش رو روي کتفش گرفت و گفت دختر

 مگه من چي گفتم؟ ــ

 .با اخم و ناراحتي رفت دختر

 !دختره ي پررو! تازه ميگه مگه چي گفتم؟ ــ

 :نگاهم کرد. پوزخندي زد و گفت ماني

بي راه هم نگفتا! قيافه ات رو ديدي؟ اگه اون لبخند مسخره گوشه ي لبت نبود، که همه مطمئن مي شدن  ــ
 !که به زور زنم شدي

 !مگه غير از اينه؟ ــ

 .با خشم نگاهم کرد. سعي مي کرد صداش رو باال نبره ماني

اخالق سگ من رو مي دونيا! يه  من مجبورت کردم؟ نيلوفر کاري نکن پاشم همه چيز رو به هم بزنما! اون ــ
 .ماهه با مته رفتي رو اعصابم و من جيک نزدم! اعصاب برام نذاشتي

بلند شد و رفت. بغض گلوم رو بست. حالت تهوع شديدي داشتم. سرم رو پايين انداختم تا نگاه هاي  ماني
 .پرسشگرانه ي ديگران رو حس نکنم

 :گفت کنارم نشست و دست هاي سردم رو گرفت و هستي

 !نيلوفر؟ ــ

 .نکردم. سريع دستم رو از تو دست هاش بيرون آوردم و با دسته گلم بازي کردم نگاهش

 !چرا امشب رو براي خودت و ماني کوفت مي کني؟ بذار امشب بهتون خوش بگذره ــ

 :زدم و گفتم پوزخندي

 !ديگه هيچ وقت به من و ماني خوش نمي گذره ــ

 !تو رو خدا اين طوري حرف نزن نيلو. زندگيت رو تلخ نکن ــ

تو چي مي فهمي من چي ميگم؟ مگه جاي مني؟ مگه تو دل مني؟! همه تون فقط به فکر خودتونين و اصال  ــ
به من و تنهايي هام فکر نمي کنين! خود تو، کنار نريمان خوشي و منِ بيچاره بايد تو کشور غريب تو تنهايي 

 !بميرم

چرا تنهايي قربونت برم؟ من هر روز بهت زنگ مي زنم و ازت خبر مي گيرم. ماني هم قول داده هر چند وقت  ــ
 !يه بار بياردت ايران
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با نفهم که طرف نيستي هستي! تا ماني اون جا ميخش رو بکوبونه و به يه جايي برسه، چند سالي مي گذره!  ــ
 !سالي قيد همه تون رو بزنممن مي دونم که پام برسه اون جا، بايد چند 

 !نيلوفر. تو رو خدا اين طوري حرف نزن! به خدا ماني خيلي دوستت داره! برات کلي برنامه چيده ــ

 !من نمي خوام برم. چرا نمي فهمي؟ ــ

 !که ديد من به هيچ صراطي مستقيم نيستم، بدون حرف با چهره اي در هم بلند شد و رفت هستي

 :بهار اومد صداي

 !به افتخار عروس و دوماد. هــــــــورا ــ

! کي بهار رو تحمل مي کرد!؟ مي دونستم که تا بلند نشم و نرقصم، بهار ول کن نيست. با اکراه و قدم واي
هايي سست، خودم رو به وسط سالن رسوندم. وسط خلوت شد. ماني هم سر رسيد. ماني کنار گوشم آهسته 

 :گفت

 !بگو تا خودم يه جوري درستش کنم اگه دوست نداري برقصي، ــ

دونم چرا يه لحظه از خودم بدم اومد! چطور دلم مي اومد ماني رو ناراحت کنم؟ اون من رو دوست داشت،  نمي
اين رو مطمئن بودم. ماني خيلي مهربون بود! دستم رو روي شونه ي مردونه ي ماني گذاشتم. اين يعني اين که 

. کمرم رو گرفت و قدم هاش رو باهام املنشيني زد و با عشق زل زد تو چشم همي رقصم! ماني لبخند زيبا و د
 .هماهنگ کرد

ها خاموش شد و کم کم بقيه هم وسط سالن اومدن و سالن پُر شد! ماني با عشق و محبت نگاهم مي  چراغ
 !کرد و من نگاهم رو به سينه اش دوختم تا مجبور نشم نگاه هاش رو تحمل کنم

 !کردم به روزهاي با ماني فکر کنم! به روزهاي خوب؛ به عشقي که شايد بعدها به وجود مي اومد سعي

کم حس کردم که لب هاي ماني داره به لب هام نزديک مي شه. انگار برق صد ولتي بهم زده باشن، سريع  کم
شبختانه بخت با من يار دست هام رو از رو شونه اش برداشتم و به عقب رفتم. ماني با تعجب نگاهم کرد. خو

 !بود و آهنگ تموم شد و همه برامون دست زدن و کسي متوجه ما نشد

 .جامون برگشتيم سر

 چمدونت رو بستي؟ ــ

 .اين که نگاهش کنم، سرم رو تکون دادم بدون

 !هشت بايد فرودگاه باشيما ــ

 .نزدم حرفي

ا اگه بخواي از حاال عنق بازي در بياري، ميرم بليط ها تو نمي خواي اين اخم هات رو باز کني؟ نيلوفر به خد ــ
 !رو پاره مي کنم و ديگه اسم کانادا رو هم نميارما
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 !جدي و تهديد آميز بود. به زور لبخندي زدم. دوست نداشتم باز هم مقصر، من باشم لحنش

 !با اين که خيلي زور زدي تا همين هم تحويل بدي، اما خب براي شروع خوبه ــ

حرفش خنده ام گرفت و خنديدم. ماني وقتي متوجه خنده ي از ته دلم شد، لبخند پهني زد و دست هام رو  از
 :گرفت و گفت

 !پاشو مي خوام چند تا عکس خوشگل با هم بندازيم ــ

 !دونستم که نبايد لبخند بزنما. حاال خوبه چيز ديگه اي ازم نخواست. بي جنبه مي

 .يک شد و چند تا عکس با ژست هاي لوس ازمون گفتفيلم بردار بهمون نزد دختر

 :با خنده گفت دختر

 آقا دوماد چي به عروس خانوم گفتي که يه ريز مي خنده و ديگه اخمو نيست؟ ــ

 :خنديد و گفت ماني

 !خانوم من اون قدرها هم عنق نيست. يه قلقي داره که کار هر کسي نيست ــ

ساکت شد. خيلي دوست داشتم پاشنه ي ده سانتي کفشم رو بذارم رو اسپورت خوش رنگش تا از درد  دختر
 !بميره

کم سالن خلوت شد و بعد از بخور بخور حسابي، که معلوم بود کادوها پول غذاي امشب رو در نمياره، همه  کم
 !رفتن

 :گفت هستي

 ماني کجا ميريد؟ ميرين خونه ي مامان پروانه؟ ــ

 :گفتم

 !آره ديگه. ميريم خونه ي ما ــ

 :گفت مامان

 !ايشاا... صبح از اون جا ميرن فرودگاه ــ

 :گفت نيما

 !پس ما امشب خداحافظيمون رو مي کنيم. فردا نه من مي تونم بيام فرودگاه، نه ژينوس ــ

 .ضم رو قورت دادممحکم بغلم کرد و در حالي که اشک مي ريخت، برام آرزوي خوشبختي کرد. بغ ژينوس

اين که از دست نيما ناراحت بودم اما محکم بغلش کردم و چند بار بوسيدمش! دلم براي اين رئيس بازي  با
 .هاش تنگ مي شد. سوار ماشين ماني شدم. اشک هام راه گرفت
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 .ماشين رو روشن کرد. حواسش به اشک هام نبود ماني

 !هستي هم مياد خونه ي ما ــ

 .فيني کردم و نگاه ماني روم ثابت موند فين

 داري گريه مي کني؟ آخه کدوم عروسي اين طوري شب عروسيش آبغوره مي گيره؟ ــ

 .دستمالي بهم داد و اشک هام رو پاک کردم ماني

 هستي مياد خونه ي ما؟! آقاي پرور اجازه داد؟ ــ

 .آره. نريمان ازش اجازه گرفت ــ

 !نگ مي شهدلم براي همه شون ت ــ

 !مگه من دلم تنگ نمي شه؟! زن امير دختر خوبيه! مطمئنم اون جا همدم خوبي مي شه برات ــ

خونه رسيديم. به اتاقم رفتم. بوي غم تو همه ي اتاقم حس مي شد. به چمدان بزرگ گوشه ي اتاقم زل زدم.  به
 .دست نخورده، گوشه ي اتاقم بوددلم گرفت. اتاقم تقريبا خالي و خلوت بود! قفسه ي کتاب هام مرتب و 

 .عروسم رو در آوردم و تاپ و شلوارک قرمز رنگي پوشيدم. موهام رو هم باز کردم لباس

 .داخل اتاقم شده بود و داشت نگاهم مي کرد هستي

 چيه هستي؟ چرا زل زدي بهم؟ ــ

 :با صدايي لرزان و بغض آلود گفت هستي

 !دلم برات تنگ مي شه نيلوفر! نمي دونم وقتي بري با کي حرف بزنم و آروم بشم؟! دق مي کنم نيلوفر ــ

 .هاي هستي راه گرفت و رو گونه هاش نشست اشک

 !هستي به جاي اين که من رو دلداري بدي، داري گريه مي کني ديوونه؟ ــ

بود و خيلي دوستش داشتم. همدم تنهايي ها و سمت هستي رفتم و سرش رو بغل کردم. بهترين دوستم  به
 .ناراحتي هام بود

 :بغض گفتم با

 !هستي رفتم اون جا، بي معرفت نشيا! ازم خبر بگيريا دخترکم ــ

 .هق هق هردومون هوا رفت "دخترکم"شنيدن کلمه ي  با

 :اتاقم باز شد و ماني داخل شد و با خنده گفت در

 !ريزونه؟ببين چه خبره؟ مراسم اشک  ــ
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 .و هستي اشک هامون رو پاک کرديم من

 :گفت هستي

 !اشک خوشحاليه داداشي! خيلي خوشحالم از اين که شما رو کنار هم و با هم مي بينم ــ

 :ابروهاش رو باال انداخت و گفت ماني

 مگه قرار بود کنار هم نباشيم؟ ــ

 :گفت هستي

 .نه نه! منظورم اين نبود ــ

 !هم سر و کله اش پيدا شد نريمان

 !به به! مي بينم که جَمعتون، جَمعه ــ

 :گفتم

 !باز اين خودش رو چسبوند به ما ــ

 :گفت نريمان

 !اوي، اوي؛ آبجي کوچيکه! فکر نکن چون داري ميري، نازت رو مي کشما! عمرا ــ

 :گفت ماني

 !خودم نازش رو مي کشم ــ

 :به هستي چشمکي زد و گفت نريمان

 !اوه، اوه! فکر کنم ديگه وقتشه! خب هستي جون بريم که اين دو تا بدبخت، کلي امشب با هم کار دارن ــ

 .از خجالت داغ شد صورتم

 :با خنده گفت هستي

 !آره حق با نريمانه! دير وقت هم هست و خسته اين ــ

 :از بازوي هستي گرفتم و گفتم نيشگوني

 !خيلي بدجنسي ــ

 :خنديد و گفت ماني

 !خيالتون راحت! من که امشب اين قدر خسته ام که اآلن از هوش ميرم ــ

 :دستي به شونه ي ماني زد و با خنده گفت نريمان
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 !اتفاقا حال آدم رو جا مياره! امتحانش کن. من امتحان کردم. عاليه ــ

 !خير گفتن و رفتنجيغ کوتاهي کشيد و بازوي نريمان رو کشيد. با کلي خنده، شب ب هستي

 :تختم نشستم و گفتم روي

 !باورم نمي شه که دارم از اتاقم ميرم ــ

 باالخره يه روزي بايد از اين جا دل مي کَندي ديگه. نه؟ ــ

 !آره خب؛ اما فکر نمي کردم بايد اين طوري اين جا رو ترک کنم ــ

 .لباس راحتي پوشيد و رو تختم دراز کشيد ماني

 !نيلوفر وسايلت رو جمع کردي؟ صبح زياد وقت نداريما ــ

 !جمع کردم. نگران نباش ــ

ها رو خاموش کردم و کنار ماني دراز کشيدم. ديگه دوست نداشتم ازش دوري کنم. يه حسي من رو به  چراغ
 :سمتش مي کشوند. ماني موهام رو نوازش کرد و گفت

 !تخابم پشيمون نشيهر کاري مي کنم تا خوشبخت بشي و از ان ــ

 !تلخي زدم. ماني انتخاب من نبود لبخند

* * * 

 .ماني رو شنيدم صداي

 !پاشو دختر خوب. تا بلند شي و صبحونه بخوري، دير مي شه ها ــ

 ساعت چنده؟ ــ

 .تا تو حاضر بشي مي شه هفت. پاشو ــ

 .رو تختم بلند شدم. به دستشويي رفتم و دست و صورتم رو شستم از

خونه مون رو دوست داشتم. تازه مي فهميدم که چقدر به اين جا عادت کردم! فکر اين که چند سال بايد  چقدر
 .دوري از اين جا رو تحمل کنم، مثل خوره افتاده بود به جونم و اذيتم مي کرد

 !مهربون نگاهم کرد و برام چاي ريخت. حتي دلم براي غرغرهاي مامان هم تنگ مي شد مامان،

 .تند تند چاييش رو سر کشيد نيما

 :گفت مامان

 .عجله نکن ماني جان! ايشاا... سر ساعت ميرين فرودگاه! پروازها زياد تأخير دارن ــ
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واا... من که چشمم آب نمي خوره دير نکنيم. با صبر و حوصله اي که نيلوفر داره، خيلي همت کنيم، نه برسيم  ــ
 !اون جا

 !و هستي هم سر رسيدن. ماني رفت تا وسايلش رو جمع کنه نگار

 :گفت نگار

 وسايلت رو جمع کردي نيلو؟ ــ

 :گفتم

 !آره. من نمي دونم اين ماني چي داره تو چمدونش پُر مي کنه که تمومي نداره ــ

 :گفت هستي

ماني خيلي پسر حساسيه! من يادمه يه بار مي خواستيم بريم شمال، بيست بار چمدون ها رو چک مي کرد  ــ
 !تا چيزي رو جا نذاشته باشيم

 :گفتم

 تينا خوابه؟ ــ

 :گفت نگار

 !ديشب با کلي مکافات خوابوندمش. هي مي گفت ماماني، مي شه خاله نيلوفر نره؟ ــ

 .شد نَرم! ديگه صبحونه از گلوم پايين نرفت. به اتاقم برگشتم گلوم رو گرفت. کاش مي بغض،

چمدون ها رو تو صندوق عقب جا داد. اشک تو چشم هام حلقه زد. براي آخرين بار اتاقم رو، تختم رو،  ماني
عروسک هام رو، کار دستي هاي اول راهنماييم رو نگاه کردم. آه عميقي کشيدم. از زير قرآني که مامان برامون 

 .گرفت، رد شديم

بوسيدم و نوازشش کردم. در رو بستم و سوار ماشين  اتاق تينا رفتم. غرق خواب بود. آروم گونه اش رو به
 !شدم

 .از چند ساعت معطلي، به فرودگاه رسيديم. وقتش بود که از بقيه جدا بشيم بعد

گريه کرد و برام آرزوي خوشبختي کرد. اشک هام بي اختيار جاري بود. هما، ماني رو محکم بغل کرد و  مامان
 .گريه کرد

 .نريمان هم اشک تو چشم هاش حلقه زده بود اما لبخند مي زدلحظه ي سختي بود.  خيلي

 .ماني از همه دور شدم. چهره ي تک تک خونواده ام رو تو ذهنم مجسم کردم و براشون دست تکون دادم همراه

 :دستم رو گرفت و گفت ماني

 !بريم ديگه نيلوفر ــ
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مده بودن، حس مي کردم. کسي که هيچ وقت نبود. هم جاي خالي يه نفر رو بين کساني که براي بدرقه ام او باز
کسي که هميشه جاي خاليش حس مي شد. اشک هام بند نمي اومد. دلم براش تنگ شده بود. کاش براي 

داره با اشک بدرقه ام  وآخرين بار مي ديدمش! کاش... اما يه حسي داشتم. حس مي کردم برديا حضور داره 
 !م مي کردمي کنه! آخ که فکرش هم چقدر دلگرم

 !خداحافظي تلخي بود چه

 !دوباره باغچه ها را بنفشه خواهم کاشت؟ آيا

 !شمعداني ها را، در آسمان پشت پنجره خواهم گذاشت؟ و

 دوباره روي ليوان ها خواهم رقصيد؟ آيا

 دوباره، زنِگ در، مرا به سوي انتظار صدا خواهد برد؟!فصل شانزدهم آيا

 !ي اتاق خوابم رو باز کردم. نور طاليي رنگ خورشيد رو صورتم تابيد و حس خوبي رو بهم القا کرد پنجره

 :دو بيت شعر افتادم و زير لب خوندم ياد

 .آفتاب سالمي دوباره خواهم داد به

 .جويبار، که در من جاري بود به

 .ابرها که افکار طويلم بودند به

 که با منرشد دردناک سپيدارهاي باغ،  به

 ...فصل هاي خشک گذر مي کردند از

 .عميقي کشيدم و هوا رو داخل شش هام بردم نفس

ماري مي اومد. زن خوبي بود. با اين که به گفته ي ماني، تو هتل هايي که تو کانادا براي ايراني هاي مقيم  صداي
نبودم و يه حس غريبه بودن بهش اون جا بود، کار مي کرد و فارسي رو کم و بيش بلد بود اما باهاش راحت 

 .داشتم

 .خانوم نيلوفر! صبحانه آماده است ــ

رو با گل سري محکم بستم و به سمت آشپزخونه رفتم. دو ماهي از اقامت من و ماني در تورنتوي کانادا  موهام
ي شدم که تا مي گذشت. کم و بيش به شرايط عادت کرده بودم اما گاهي آن چنان دلتنگ ايران و خونواده ام م

ساعت ها گريه مي کردم. هنوز به خونه اي که دو ماهي رو توش زندگي مي کردم و به ماري و جک که باغبان و 
مستخدممون بودن و به شهر و محله هاش و مردمش عادت نکرده بودم. احساس غريبي مي کردم و خيلي تو 

 .عذاب بودم

رو نمي فهمي! ماني بهم پيشنهاد داده بود که برم کالس سخت بود که تو ملتي زندگي کني که زبونشون  خيلي
 .و زبانم رو قوي کنم اما نه حوصله اش رو داشتم، نه برام مهم بود. ماني خودش برام ترجمه مي کرد
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که من، مادام صداش مي زدم، زني فربه و قد کوتاه بود؛ با موهاي خرمايي که هميشه مثل کله قند باالي  ماري
کرد! صورت اخمو و عنقي داشت اما ازش خوشم مي اومد و حس مي کردم ته دلش سرش جمعشون مي 

 !مهربونه

خيلي از مادام و شوهرش راضي بود. ماري زني مرتب و دقيق و خيلي جدي بود و هر کارش رو سر ساعت  ماني
و با برنامه انجام مي داد. خيلي وقت ها از کارهام حرصي مي شد. من زياد منظم و دقيق نبودم و هميشه لباس 

هام رو جمع مي کرد. از دستم  لباسهام پهن زمين بود و ماري هم هميشه دنبالم راه مي افتاد و طفلي کل 
 .خيلي عصبي بود

 .نهار و شام و صبحانه هميشه دقيق سر يه ساعت منظم و ويژه اي بود وقت

ماري، جک مرد خيلي مهربون و خنده رويي بود. پيرتر و شکسته تر از ماري بود اما معلوم بود عاشقونه  برخالف
 !ماري رو دوست داره

 .م تحريک شد. رنگ هاي شاد و مخلفات خوشمزه ي رو ميز بهم چشمک مي زدديدن ميز صبحونه، اشتها با

 .خوب به مادام ياد داده بود که غذاهاي ايروني و صبحونه ي ايروني به خوردمون بده ماني

 :حالي که داشتم به زورِ چاي، لقمه ي بزرگ کره و عسل رو از گلوم پايين مي دادم، گفتم در

 !ماني کي رفت؟ ــ

 :مشغول جمع کردن وسايل تو آشپزخونه بود. خيلي سرد گفت ممادا

آقا صبح زود صبحونه خوردن و رفتن. به ما سپردن که اگه چيزي خواستين، براتون فراهم کنيم. در ضمن مريم  ــ
 !خانوم عصر ميان ديدنتون

خوب بود و تو دو ماهي همسر امير، دوست ماني بود. دختر خيلي آروم و خوبي بود. امير خودش هم خيلي  مريم
که از اقامت ما مي گذشت، خيلي به ماني کمک کرده بود. ماني به کمک امير و با پشتکاري که داشت، خيلي 

مي کرد، براي خودش برو و بيايي  کارزودتر از اون چيزي که فکرش رو مي کردم، تو بيمارستاني که امير توش 
سابق بود. يه در صد هم از عشق و محبت هاش کم نشده  پيدا کرد. هنوز هم همون مانيِ عاشق و مهربون

بود. اما من هيچ احساسي به ماني و زندگيم نداشتم. هيچ ذوقي تو وجودم نبود. براي اين که حوصله ام سر 
 .نزديک خونه مون بود کار مي کردم کهنره، گاهي مي رفتم تو کتاب فروشي اي 

وشي. به حياط رفتم. گل هاي قرمزي که جک تو باغچه کاشته بود، هام رو پوشيدم. بايد مي رفتم کتاب فر لباس
بهم حس خوبي مي داد. باغچه خيلي زيبا و مرتب شده بود. جک هر روز درخت ها رو هرس مي کرد و برگ هاي 

 .زرد و خشک شده ي بوته ها رو با قيچي مي بريد

عبور کردن. دخترها لباس هاي ورزشي پوشيده پهن و طوالني بود. از کنارم چند تا دوچرخه سوار با سرعت  کوچه
 .بودن و چند تا پسر هم دنبالشون با سرعت دوچرخه رو هدايت مي کردن. خيلي خوش بودن
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قد بلند با موهايي بلوند و تاب و شلوارکي قرمز رنگ، از کنارم رد شد. يه جور خاصي بهم نگاه مي کرد.  دختري
انگار متوجه شده بود که اين جايي نيستم. دست چپش قالده ي سگ زشت و قهوه اي رنگي بود که از ديدن 

 !اهم کنهنگ ريسگ چندشم شد. با سرعت از کنار دختر عبور کردم. دوست نداشتم اين طو

کتاب فروشي رسيدم. کتاب فروشيِ بزرگ و خيلي مجهزي بود. هشت نفر توش کار مي کردن و رئيسمون يه  به
 .مرد چاق و خيلي اخمو اما خيلي کار کشته بود

صورت خندان کامليا چشم دوختم. اصليتش فرانسوي بود. چشم هاي آبي و صورت سفيدي داشت. چهره ي  به
دوست داشتني و بدون آرايشش خيلي برام جالب و قابل توجه بود. قاعدتا اگه ايران بود، با اين تيپ و اين 

 .برام عجيب و جالب بود ،صورت ظاهر نمي شد! ديدن يه دختر چشم آبي که فقط يه رژ کمرنگ صورتي مي زد

از صدقه سري دوست پسرهاي ايرونيش، فارسي رو تک و توک و خيلي دست و پا شکسته بلد بود اما  کامليا
چون با لهجه حرف مي زد، هميشه باعث خندوندن من مي شد! احوالپرسي گرمي باهاش کردم و اون هم که 

رو تکرار  پسرهاشاسکويي که حرف هاي دوست شرط مي بندم از بعضي حرف هام چيزي نفهميده بود، مثل ک
 .مي کنه، يه سري چرت و پرت تحويلم داد و من باز هم فقط خنديدم

سمت مشتري هاي با کالس کتاب فروشي که پاي ثابت بودن، رفتم و چند نفرشون رو راهنمايي کردم. در  به
 .همين لحظه گوشيم زنگ خورد. شماره ي ماني بود

 ي؟سالم همسرم. خوب ــ

 سالم ماني. مرسي خوبم. تو چطوري؟ ــ

 .من هم خوبم. صبح مجبور شدم زودتر برم. سرم خيلي شلوغه و نشد با هم صبحونه بخوريم ــ

 .اشکالي نداره. مادام بهم گفت که عجله داشتي ــ

 کتاب فروشي اي؟ ــ

 .آره ــ

 !اين جا آشنا نيستي، گم مي شيا خودت رفتي؟ مگه صد بار نگفتم بذار جک برسوندت؟ تو هنوز با ــ

 .مگه بچه ام؟ ياد مي گيرم ــ

 .باشه، هر جور راحتي. مريم عصر مياد پيشت ــ

 تو نهار نمياي؟ ــ

 .نه ديگه، کار دارم. ايشاا... شب مي بينمت ــ

 .باشه ــ

 .مراقب خودت باش عزيزم ــ
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مردم اگه بهش مي گفتم تو هم مراقب خودت باش. ماني وقتي سکوت کشدارم رو ديد، فوري خداحافظي  مي
 !کرد و تماس قطع شد. از دست خودم حرصم گرفت! ماني چه گناهي داشت؟

از چند ساعت از کتاب فروشي بيرون اومدم. به خونه رفتم. خيلي گرسنه ام بود. بوي غذايي که از آشپزخونه  بعد
 .اومد، خيلي اشتهام رو تحريک مي کردمي 

 !مادام؟ غذا رو بکش ــ

سر رسيد. سالم سردي داد و ازم خواست که لباس هام رو عوض کنم. اين هم وقت گير آورده بودا! من  مادام
خيلي گرسنه ام بود و حال لباس عوض کردن نداشتم. اَه! اما برخالف ميلم به سمت اتاق خواب مشترک خودم 

 .اني رفتمو م

دونم دقيق از کي به ماني اين اجازه رو دادم که اتاق خوابش با من مشترک بشه؟! شايد از پنج روز بعد از  نمي
اين که اومديم کانادا و اون کار خودش رو کرده بود و من رو تا حدي نرم کرده بود! اما خوب لذت اون شب يادم 

 .بود و اصال پشيمون نبودم

ي که رو ميز آرايشم بود، زل زدم. همون عکسي بود که فيلم بردار با کلي پيشنهاد دادن، قاب عکسي کوچيک به
از من و ماني گرفته بود. اون لبخند تلخ و کم رنگ، تو عکس رو لب هام بود. از يادآوري اون شب عروسي، دوباره 

 .ودلبخند تلخي رو لب هام نشست. دلم براي خونواده ام تنگ شده ب

ه نريمان اون روز تو فرودگاه، موقع خداحافظي از همه فيلم گرفت و بعدش فيلم رو برام پست کرده افتاد ک يادم
بود اما وقت نشده بود ببينمش. دوست داشتم فيلم رو ببينم و يه کم از دلتنگي هام کم بشه. اين کار رو به 

 .برگشتم هبعد از نهار موکول کردم. لباس هام رو عوض کردم و به آشپزخون

فلفل دلمه اي و گوشت قرمز، کل خونه رو پُر کرده بود. با ميل زياد چنگالم رو تو قطعاتي از گوشت و سيب  ويب
 :زميني فرو بردم و گفتم

 بوش که عاليه! اسمش چي هست؟ ــ

 :گفت مادام

ون اومد. وقتي تو آشپزخونه ي هتل کار مي کردم، اين غذا رو چند بار درست کردم و ايراني ها خيلي خوشش ــ
 !گفتم که براي شما هم درست کنم، شايد خوشتون بياد

 .رو مزه مزه کردم. ادويه هايي که مادام تو غذاهاش استفاده مي کرد، واقعا عالي و کمياب بود غذا

 .خيلي خوشمزه است! جک رو هم صدا کن بياد ــ

 !صداش کردم. اآلن مياد ــ

خوردن بودم که جک هم سر رسيد. کاله آبي رنگي رو سرش بود. با لبخند بهم سالم داد. من هم با  مشغول
 .خوشرويي باهاش احوال پرسي کردم

 :بشقاب غذايي که مادام رو به روي جک مي ذاشت، اشاره کردم و گفتم به
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 !خيلي خوشمزه است ــ

 :لبخند شيريني زد و گفت جک

 .داشت که تا حاال صد بار طالقش داده بودماگه اين دستپخت رو ن ــ

و جک بلند خنديديم اما اخم هاي مادام در هم رفت و خيلي سرد مشغول جمع کردن ظرف هاي خالي روي  من
 :ميز شد و رو به جک گفت

 !غذات تموم شد برو اون کاکتوس ها رو از گل خونه در بيار ــ

 .حته! جک هم حرفي نزد. نهار توي سکوت تموم شدفهميدم که نبايد حرف بزنم و مادام نارا خوب

 .از نهار به هستي زنگ زدم بعد

 بله؟ ــ

 .سالم دخترکم ــ

 !نيلو خودتي؟ خيلي نامردي! چرا زودتر بهم زنگ نزدي؟ نميگي دلم برات تنگ مي شه؟ ــ

 !ببخشيد. سرم خيلي شلوغه ــ

 غلط کردي! مگه جز اون کتاب فروشي، جاي ديگه هم ميري؟ ــ

 !نه خب اما کارهاي ديگه دارم ــ

 !آها! گرفتم! مشغول محيا کردن بچه براي داداشمي؟ ــ

 .کشيدم جيغي

 !هــــــــــــستي! ببند دهنت رو ــ

 .بلند خنديد هستي

 !اوي هستي! اخبار داغ و مهم رو بده که مشتاقم بشنوم ــ

 اوهوم؛ اوهوم. امتحان مي کنيم. يك، دو، سه. صدا مياد؟ ــ

 !لوس نکن خودت رو. بنال ببينم چه خبرا؟ ــ

 !اخبار مهم! تا چند ماه ديگر عمه مي شويد ــ

 :تو دلم آب شد. داد زدم قند

 !هستي مامان شدي؟ ــ

 .اِي کوفت و مامان شدي! بي شعور من و نريمان هنوز عروسي نکرديما ــ
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خب فکر کردم گذاشتين وقتي بچه به دنيا اومد، بعد يه سره عروسي خودتون و مراسم تولد اون رو با هم  ــ
 !بگيرين

 .اوي! رفتي اون ور، افکارت هم زير و رو شده ها ــ

 !کي قراره مامان شه؟ ــ

 خنگ نديدم تا حاال مثل تو! تو چند تا داداش داري؟ ــ

 !اگه اضافه نشده باشن. دو تا ــ

 !بي شعور مگه بابات زنده است که اضافه بشه؟ ــ

 .خنديديم بلند

 !خب عقل کل، اگه نريمان بابا نشده باشه. کي بابا مي شه؟ ــ

 :کشيدم و گفتم جيغ

 !واي! ژينوس حامله است؟ ــ

 !مي شي جيغ نزن؛ کر شدم! آي بنازم به اين هوشت. پنير نخوري، يه چيزي ــ

 اي جــــونم. راست ميگي؟ چند ماهشه؟ ــ

 !دروغ ندارم بگم. هنوز دو ماهشه! بدجنس بروز نمي داد. نوشين از زير زبونش کشيد بيرون ــ

 !آخي! خيلي خوشحال شدم. عمه فداي بچه شون بشه! خب؛ و خبر بعدي؟ ــ

 !هفته ي ديگه عروسيِ من و نريمانه ــ

 .واقعا؟ بابا مبارکه ــ

 نمياين ايران؟ ــ

 !نه بابا. ماني گفته شايد براي عيد بتونه مرخصي بگيره ــ

 !اوه! تـــا عيد؟ ــ

 !بهت که گفته بودم پام برسه اين جا، بايد کال قيد ايران رو بزنم ــ

دارم قيافه ي عين برج خب حاال. دوباره شروع نکن به نق و نوق کردن! بهتر که نيستي. اصال حوصله ن ــ
 !زهرمارت رو تحمل کنم

 .از خدات هم باشه ــ

 !عکس هاي عروسي رو برات ايميل مي کنم. اگر هم شد پستشون مي کنم ــ



 

 
316 

 .ايول! منتظرما ــ

 .باشه. حتما ــ

 !خب؛ خبر بعدي؟ ــ

 !اصال بذار شرح حال همه رو برات بگم، تا خيالت راحت بشه ــ

 !رو مي گفتي مي مردي؟از اول همين  ــ

مامانت حالش خوبه. قراره بعد از عروسيِ من و نريمان، با خاله پري يه هفته اي بره مشهد! بهار و پارسا  ــ
 !هنوز عروسي نکردن. يلدا و شوهرش هم ديروز براي هميشه رفتن ايتاليا

 واقعا؟ پس دايي چي؟ ــ

هيچي ديگه. بايد عادت کنه. يلدا بهش گفته بوده که ايران بمون نيست! طفلي دايي تو فرودگاه خيلي گريه  ــ
 .کرد

 !خب؟ ادامه بده ــ

نوشين و حميد آقا هم که دارن خوش و خرم زندگي مي کنن و از شر نيش زدن هاي حميرا راحتن! نگار هم  ــ
 !بنفشه هم که حسابي از زندگيش راضيه. همين ديگه. تموم که اصفهانه. خب... ديگه کي مي مونه؟ آها!

همه سؤال پرسيدم تا هستي از برديا برام بگه! روم نمي شد از حالش مستقيم سؤال کنم اما اگه نمي  اين
 ...گفتم

 :هم حرفي نزد. به ناچار گفتم هستي

 از برديا چه خبر؟ ازدواج نکرده؟ ــ

آها! برديا رو يادم رفت. واا... به قول نريمان شده ستاره ي سهيل و ديدنش سعادت مي خواد. اما يه بوهايي  ــ
 .مياد

 يعني چي؟ ــ

 !يعني اين که بنفشه مي گفت چند تا دختر براش کانديد کردن براي ازدواج ــ

 !تند تند زد. حس بدي داشتم قلبم

 !ازدواج؟ ــ

 !کم کم داره پير مي شه! خاله تصميم داره امسال يه دختر خوب براش جور کنهآره ديگه. بيچاره  ــ

 :سردي رو پيشونيم نشست. هستي وقتي سکوتم رو ديد، گفت عرق

 خب تو تعريف کن از خودت؟ ــ
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 !از چي بگم؟ خوبم. زندگيم هم مي گذره ديگه ــ

 هنوز به اون جا عادت نکردي. نه؟ ــ

 !مي دونستم عادت نمي کنم. دلتنگي يه لحظه هم آرومم نمي ذاره ــ

 !قربونت برم، دو ماهش گذشت. تا چشم بذاري رو هم، بقيه اش هم مي گذره. اوي شيطون! مامان نشدي؟ ــ

اِي کوفت بگيري هستي که همه ي حرف هات به مامان شدن و بابا شدن و عمه شدن ختم مي شه! نه  ــ
 .نشدم

 !آخه؟ من عقده ي عمه شدن دارم. ماني هم عاشق بچه استچرا  ــ

 .فعال نه. آمادگيش رو ندارم ــ

 !آمادگي نمي خواد که. کافيه يه شب تا صبح مال ماني باشي و از اون قرص هاي کوفتي استفاده نکني ــ

 .بنفش مخصوص خودم رو کشيدم جيغ

 !هستـــــي بميــــــــــــر ــ

 !و بعد از چند دقيقه حرف زدن و کل کل کردن با هستي، تلفن رو قطع کردمبلند خنديد  هستي

 !گرفته بود. پس برديا داشت ازدواج مي كرد؟! نامرد! پس فقط براي من کالس اومد که قصد ازدواج ندارم دلم

اه گذاشتم. سمت فيلمي که نريمان از فرودگاه گرفته بود رفتم. تلويزيون رو روشن کردم و فيلم رو تو دستگ به
 :صداي نريمان اومد

خب اين هم از مراسم زيبا و باشکوه اشک ريزون! نمي دونم اين خانوم ها جز آبغوره گرفتن، کار ديگه اي هم  ــ
 !بلدن؟

 .روي چهره ي ماني زوم شد دوربين

خب اين هم از دوماد برنده که تونست خواهر لوس و نازنازيِ ما رو خر کنه و با وعده و وعيدهاي آن چناني  ــ
 !راضيش کنه که ببردش کانادا. خواهر ما هم نديد بديد، زود قبول کرد

 :خنديد و گفت ماني

 !هاهيــــــس! اين فيلم رو نيلوفر مي بينه ها. اون وقت من رو بيچاره مي کنه  ـــ

 !بهتر! بذار بيچاره ات کنه تا ما هم يه کم حال کنيم و پز بديم که خواهرمون بلده جلوي شــــوهرش وايسه ــ

 :با خنده گفت ماني

 !آتيش به پا نکن نريمان! حاال خوبه مي بيني نيلوفر چقدر داره اشک مي ريزه ها ــ

 .روي صورت گريون و قرمز شده ي من و هستي زوم شد دوربين
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آخي! اين هم از جدايي خواهران غريب! کُشتن ما رو از بس هي فين فين راه انداختن. البته اين رو هم بگما.  ــ
همه اش دروغه! تا اين يكي پاش برسه اون ور، اون يکي هم سرگرم شـــوهرش مي شه و همديگر رو فراموش 

 !شه وبال گردن من ميه مي کنن. اون که ميره خارج و کيف دنيا رو مي کنه؛ اين يکي هم ک

 :به شوخي، اخم کرد و گفت هستي

 !حاال من وبال گردنتم؟ پات به خونه مي رسه ها ــ

 :خنديد و گفت نريمان

 !همه اش شوخي بود بابا. تو جون مني عزيزم ــ

 .لودگي هاي نريمان خنده ام گرفته بود اما اشک هام بي اختيار رو گونه هام جاري بود از

 .رو صورت مامان کشيده شد دوربين

و اما مادر زن! اوه؛ اوه! صد رحمت به عقرب زير فرش! توجه داشته باشيد که به اين قيافه ي مظلوم و اشک  ــ
 !هاش توجه نکنيدا! از اون مادرزن ها است که مو رو از ماست مي کشه بيرون! ظالم. ستمگر. خون خوار

 :اخم کرد و گفت مامان

باز چرت گفتي تو؟ بس کن اين مسخره بازي هات رو. ايشاا... نيلوفر و ماني هر جا ميرن خوش و خوشبخت  ــ
 !باشن

خنديد و همون طوري که دوربين دستش بود، صورت مامان رو بوسيد. تصوير مي لرزيد و فقط از صداي  نريمان
 .ملچ ملوچ، فهميدم مامان رو بوسيده

 :گفت نريمان

کم کم وقت رفتنه! بايد غزل خداحافظي رو خوند! يه کم هم از جمعيت تو فرودگاه مي گيرم تا خب ديگه.  ــ
 !بفهمين فقط خواهر ساده ي من نبوده که گول شـــوهر رو خورده! خيلي فريب خورده هست! ببينين

يي توجه ام مي چرخيد و جمعيت شلوغ و پر ازدحام رو نشون مي داد. ال به الي جمعيت چهره ي آشنا دوربين
 .رو جلب کرد. در همين لحظه فيلم قطع شد. فيلم رو به عقب برگردوندم

خب ديگه. کم کم وقت رفتنه! بايد غزل خداحافظي رو خوند! يه کم هم از جمعيت تو فرودگاه مي گيرم تا  ــ
 !نينبفهمين فقط خواهر ساده ي من نبوده که گول شـــــوهر رو خورده! خيلي فريب خورده هست! ببي

 .باز هم اون چهره ي محو و ناواضح! رو تصوير توقف كردم و زوم کردم و

 !يخ کرد. نه! اين امکان نداشت. واي! خداي من تنم

بار چشم هام رو ماليدم. درست مي ديدم. چشم هاي طوسي رنگش نمي تونست برام آشنا نباشه! خودش  چند
بود! چشم هاش رو مي شناختم. حالت نگاهش رو! واي! برديا بود! اون... اون جا چي کار مي کرد؟! اومده بود 

 !باهاش برم؟ فظيبدرقم؟! پس چرا جلو نيومد؟! چرا گذاشت تو حسرت ديدنش بمونم و بي خداحا
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 !گرفت. از حرص ناخنم رو جويدم. هميشه مغرورانه برخورد مي کرد! نامرد حرصم

هام جاري شد! همين تصوير بي کيفيت و ناواضح و کوتاه هم برام کافي بود تا زخم قلبم سرباز کنه و  اشک
ه برداشتم و تو ساکي زير دلتنگ بشم. دلتنگ همه چيزهاي خوبي که برام کل زندگيم بود. فيلم رو از تو دستگا

 .تخت گذاشتمش! رو تخت دراز کشيدم

هميشه همين طور بود. مثل سايه بود و حضورش رو کسي حس نمي کرد. اگه به قول خودش، من رو  برديا
دوست نداشت، پس صبح زود تو فرودگاه چي کار مي کرد؟! اگه براش مهم نبودم، چرا اومده بود تا آخرين بار 

شدن برديا هم برام  دلتنگاسمش رو بايد چي مي ذاشتم؟ عشق؟ يا يه دلتنگيِ ساده؟! حتي  من رو ببينه؟!
کافي بود تا ذوق مرگ بشم! اون اصال احساس داشت که دلتنگ بشه؟! علت اومدن و حضورش تو فرودگاه رو 

کردم! حتي  درک نمي کردم. بيخود نبود که وقتي مي خواستم با همه خداحافظي کنم، حضور برديا رو حس مي
 !حس بودنش هم بهم دلگرمي مي داد

 اگر از تو جدايم کرده؛ بخت

 !گشايم گره از بخت، چه باک مي

 اين عشق، سرانجام مرا؛ ترسم

 !تا به سراپرده ي مرگ بکشد

 .صداي ماري چشم هام رو باز کردم با

 !خانوم نيلوفر! مريم خانوم تشريف آوردن ــ

 کي اومد؟ ــ

 .ده دقيقه اي مي شه. اجازه ندادن بيدارتون کنم ــ

از جا بلند شدم و پتوي تختم رو مرتب کردم. لباس هام رو عوض کردم و با ظاهري آراسته به پذيرايي  سريع
رفتم! مريم روي مبل نشسته بود. دختر ريزه و سفيدي بود. قدش متوسط بود. من ازش قد بلند تر بودم و کلي 

 !مبه خودم مي نازيد

 :با ديدنم از جا بلند شد. لبخند پهني زد و گفت مريم

 !به، به! سالم خانوم خوابالو ــ

 :کردم و گفتم بغلش

 !سالم. خيلي خوش اومدي عزيزم! ببخشيد، خيلي خسته بودم ــ

 !نه بابا؛ اشکالي نداره ــ

 خيلي منتظر شدي؟ ــ

 !ده دقيقه اي مي شه اومدم. عيب نداره ــ
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 .دو رو مبل نشستيم هر

 !مريم اگه تو رو نداشتم، تو اين چهارديواري دق مي کردم ــ

نيلوفر باز تو شروع کردي؟ صد بار بهت گفتم حتي اگه شده الکي، اما مدام به خودت بگو که تنها نيستي و  ــ
 !از زندگيت و ماني راضي اي. بيچاره آقا ماني از هيچ زحمتي برات دريغ نمي کنه

 احساس تنهايي نمي کني؟ تو ــ

 !نه. من ديگه عادت کردم. وقتي به اين فکر مي کنم که امير اين جا خوشحال و موفقه، دلتنگي هام يادم ميره ــ

اين هم شد زندگي آخه؟! ماني خيلي کم پيش مياد که نهارها خونه باشه! شب هم که دير مياد، بعدش هم  ــ
 !شام و خواب

! اون بيچاره که با کلي اصرار و التماس از ماجدي، تونسته راضيش کنه و نه شب خونه بي انصاف نباش نيلو ــ
است! صبح هم که هشت ميره! بيچاره ديگه چي کار کنه تا تو غر نزني؟ يه مدت خوب شده بوديا، باز چي شده 

 که نق نقو شدي؟

 !مي خوام برم ايران ــ

 .هاي مريم از تعجب گرد شد چشم

 بري ايران؟ ــ

 .عروسيِ داداشمه! ماني بايد من رو ببره ايران ــ

خل شدي؟ نيلوفر تو رو خدا بچه بازي درنيار. عروسي زياد ميري از اين به بعد! ماني نمي تونه کاري رو كه  ــ
دو ماهه با سختي و پشتکار به دستش آورده و اآلن هم داره براي ثابت نگه داشتن موقعيتش، باز هم از خواب 

 !براي يه عروسي و بعدش هم برگرده انير و خوراکش مي زنه، ول كنه و حاال پاشه هلک هلک، با تو بياد ا

 !خب اون نياد. تنها ميرم ــ

 !باز که حرف خودت رو مي زني ــ

 .خسته شدم مريم! مي فهمي؟ خسته شدم. دلم براي همه تنگ شده. از اين جا بدم مياد ــ

 !ياما تو به من قول دادي که سعي کني عادت کني و اين قدر زندگي رو براي خودت زهر نکن ــ

اين بحث هاي تکراري فراري و متنفر بودم. مي دونستم آخرش هم به درک نکردن متهم مي شم! واسه همين  از
سکوت کردم. انگار قسمت نبود از دست غرغر شنيدن بقيه راحت بشم. تو ايران که مامان بود و اين جا هم که 

 :ام گذاشت و با لحن مهربوني گفت هشون مريم ول نمي کرد. مريم که متوجه ناراحتيم شده بود، دستش رو روي

 !از دستم ناراحت شدي؟ به خدا نيلوفر، چون مثل خواهرم دوستت دارم اين قدر نگرانتم ــ

مي گفت. نگرانيش رو درک مي کردم اما دوست نداشتم هميشه من رو مقصر بدونن و ماني رو از هر  راست
ماهي هم که طاقت آوردم، واسه زود به زود سر زدن هاي تقصيري تبرئه کنن. از اين لجم مي گرفت. اين دو 
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خبر نداشتم. اما حاال...! نه.  امريم و حرف هايي که براي دلداريم مي زد، بود! صبوري کردم چون از حال بردي
موندن به نفعم نبود. بايد مي رفتم ايران. بايد مي ديدم داره زن مي گيره و اين طوري راحت تر فراموشش مي 

بايد با چشمم مي ديدم و باورم مي شد که اومدن برديا تو فرودگاه هم فقط از رو اتفاق بوده، نه بيشتر! کردم. 
 .خوش مي کردم دلنبايد خودم رو به اومدنش 

 مريم؟ امير آقا کي مياد خونه؟ ــ

 !حدود ده شب. اين جورا ــ

 !راستي مريم دارم عمه مي شم ــ

 !اِ! به سالمتي. مبارکه ــ

 .مرسي. خيلي خوشحالم. هستي بهم زنگ زد و خبر داد که زن داداشم بارداره ــ

 هستي خواهر مانيه ديگه؟ ــ

آره. خوشحاليم بيشتر براي اين بود که ژينوس و نيما بچه دار نمي شدن و بعد از پنج سال اين دکتر و اون  ــ
 !دکتر رفتن، ژينوس حامله شده

 خدا رو شکر! خودت چي؟ قصد نداري مامان بشي؟ ــ

واي نه. اصال بهش فکر نمي کنم. من و ماني همه اش دو ماهه با هم ازدواج کرديم. اآلن به بچه فکر کردن  ــ
 !خيلي زوده

تو که تنهايي. مطمئنم يه بچه مي تونه سرگرمت کنه و از تنهايي درت بياره! در ثاني، ماني هم عاشق بچه  ــ
 !ت! بارها ديدم که بچه هاي اين و اون رو چقدر با لذت بغل مي کنهاس

 !به نظر من که فکر کردن به بچه، خيلي براي من و ماني زوده ــ

سر رسيد. سيني اي پُر از قهوه و کيک شکالتي دستش بود. محتويات تو سيني رو روي ميز جلوي من و  مادام
 .جوابي نداد و رفتمريم چيد. مريم ازش تشکر کرد اما مادام 

 واي نيلو! اين ماري خيلي عنقه! چطوري تحملش مي کني؟ ــ

نه؛ نگو اين حرف رو. درسته يه کم جديه اما خيلي بهش عادت کردم! يه کمي دير جوشه وگرنه من ازش  ــ
 .خوشم مياد

* * * 

خوان هاي ايران مي انداخت. شام موند. امير و ماني هم سر رسيدن. چهره ي امير، من رو ياد بچه درس  مريم
مثل ماني، عينکي بود. موهاش رو يه وري مي ريخت تو صورتش و هميشه پيراهن هاي آستين بلند مي پوشيد. 

هم مثل مريم ريزه و استخون  ونخيلي مهربون و آدم منطقي اي بود. از مريم فقط دو سانت بلندتر بود. ا
ود. بايد دختر مي شد! بدنش خيلي ظريف بود. هر چند من بنديش ريز بود. به نظر من اشتباهي پسر شده ب

 .استايل ماني رو بيشتر دوست داشتم
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 :چهار نفر دور ميز بزرگ و گردي نشستيم. ماني رو به من گفت هر

 به هستي زنگ زدي؟ ــ

 .آره ــ

 چي مي گفت؟ ــ

 .دارم عمه مي شم ــ

 :جا خورد و با تعجب گفت ماني

 هستي مامان شده؟ ــ

 :اين که اشتباه من رو کرده بود، لبخندي زدم و گفتم از

 !نه بابا؛ ژينوس بارداره ــ

 !اِ؟! مبارکه ــ

 !عروسيِ هستي و نريمان هم تو همين هفته است ــ

 !خوشبخت بشن ــ

 !مرخصي بگير بريم ايران ــ

 :اخمي کرد و گفت ماني

ماه نيست که اومديم اين جا! رفتن يا نرفتن ما هيچ فرقي نداره! اگه بريم يه  بريم ايران چي کار؟ هنوز دو ــ
 !شب عروسي مي گيرن و بعدش هم تموم! از همين جا براشون دعا کن که خوشبخت بشن

 !اما من دوست دارم برم ايران ــ

 :با چهره اي مغموم نگاهم کرد. خواست چيزي بگه که مريم سريع گفت ماني

ماني از کارتون بگيد؟ از امير شنيدم که يه طرح به ماجدي پيشنهاد دادين و اون هم خيلي استقبال خب آقا  ــ
 !کرده

 :آهسته گفت ماني

 !درسته ــ

 :گفت امير

امروز دوباره طرح رو به ماجدي نشون داد. واي مريم؛ نمي دوني ماجدي چقدر ذوق کرد! مي گفت استعداد  ــ
ايراني ها هميشه مسحورش کرده! خيلي خوشش اومد و قرار شد آخر همين هفته تو يه جلسه، طرح ماني هم 
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بول کنن، خيلي زود به به نمايش گذاشته بشه تا کارشناس ها ببينن و نظرشون رو بگن. اگه طرحش رو ق
 !جايگاهي که چند سال ديگه تو ذهنشه مي رسه

 :گفت مريم

 !ايشاا... که همين طور مي شه ــ

 :گفت ماني

البته همه چيزش به من بستگي داره. بايد بتونم طرحم رو درست و حساب شده ارائه بدم و در موردش  ــ
 !شهتوضيحات کاملي بدم. اگه ناقص به نظر بياد، رد مي 

 :لبخندي زد و دستش رو روي شونه ي ماني گذاشت و گفت امير

 !من که مطمئنم موفق مي شي! هميشه به تو ايمان داشتم ماني ــ

 :لبخندي زد. امير رو کرد به من و گفت ماني

 خب نيلوفر خانوم؛ شما تعريف کنيد! از کارتون راضي هستين؟ ــ

 !اش بعد از ظهرها هم مي رفتم کتاب فروشي! حوصله ام سر ميرهاز هيچي بهتره! سرگرم مي شم. اما ک ــ

 :گفت مريم

 !بعد از ظهرها من ميام پيشت و وقتت رو خودم پُر مي کنم ــ

 .مريم لبخندي زدم به

 :گفت امير

راستي فردا شب ماجدي براي فارغ التحصيلي دخترش يه جشن بزرگ ترتيب داده. از من و ماني هم خواسته  ــ
 .که با خانوم هامون حتما تو مهموني باشيم

 :با خوشحالي گفت مريم

آخ جـــــون! دلمون پوسيد از بس زل زديم به ديوارهاي خونه! خيلي هوس يه مهمونيِ توپ کرده بودم. اوه!  ــ
مهموني هاي ماجدي که بيسته! باورت نمي شه نيلوفر! اين قدر مهموني هاش باشکوهه که آدم خسته نمي 

 !شه

 :گفتم

 دختر ماجدي ازدواج کرده؟ ــ

 :گفت امير

 !نه. گمان نکنم ــ
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 :گفت ماني

 !خيلي دختر خوب و باهوشيه! هر پسري آرزوشه که بشه شوهرش ــ

 :حرف هاي ماني رو تأييد کرد و گفت امير

 !نخبه است! خيلي دختر خانوميه ــ

اين که ماني از يه دختر غريبه اين طوري تعريف مي کرد، خيلي بدم اومد. دوست نداشتم ماني از دخترهاي  از
 !آب و تابي تعريف کنه! اما مريم هيچ واکنشي نشون نداد و معلوم بود که ناراحت نشدهغريبه با چنين 

 :تعريف هايي که ماني از دختر ماجدي کرده بود، اصال دوست نداشتم تو اون مهموني شرکت کنم. گفتم با

 نمي شه من نيام؟ ــ

 :گفت مريم

 وا! چرا نياي؟ دوست نداري با آدم هاي جديد آشنا بشي؟ ــ

 .حوصله ي مهموني رفتن ندارم ــ

 !از خونه موندن که بهتره ــ

غمگين نگاهم کرد. خوب مي دونستم که از تنهايي مهموني رفتن، چقدر بدش مي اومد اما دوست داشتم  ماني
 !شوق حرف بزنه بفهمه که نبايد جلوي زنش، از يه دختر غريبه با ذوق و

شب شد و مريم و امير رفتن. داشتم به ماري براي جمع کردن ظرف هاي ميوه کمک مي کردم که ماني با  آخر
 :خشم بازوم رو گرفت و گفت

 تو چرا مي خواي من رو حرص بدي؟ لذت مي بري، نه؟ ــ

اومده بود، نگاه کردم و چشم هاي يشمي رنگش که از روي عصبانيت يه هاله ي قرمز رنگي توشون پديد  تو
 :گفتم

 !من فقط گفتم فردا شب مهموني نميام. همين ــ

 تو که مدام از تنها بودنت شکايت داشتي! چرا نمياي؟ ــ

 !دوست ندارم بيام. زور که نيست ــ

حتي فشاري به بازوم داد و در حالي که دندون هاش رو از خشم روي هم فشار مي داد، با صداي جدي و نارا ماني
 :گفت

نيا. به جهنم! به خدا ديگه اعصاب برام نذاشتي! فردا هم برات بليط مي گيرم، برگرد ايران و هر وقت فکر  ــ
 !کردي مي توني با من و شرايطم کنار بياي، برگرد اين جا

 .بازوم رو رها کرد و با خشم به سمت اتاق خواب رفت و در رو محکم بست ماني
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اصال شرکت کردن تو عروسيِ هستي و نريمان مهم نبود. چيزي که برام مهم بود، اين بود که از حال و  برام
احوال برديا با خبر بشم. مي دونستم که اگه تنها و بدون ماني برگردم ايران، کسي انتظارم رو نمي کشه و 

 "!دي اين جا؟ايران چي داره که ماني رو گذاشتي و اوم"برعکس، کلي هم توبيخ مي شم که 

حوصله ي سرزنش شنيدن نداشتم. مطمئن بودم اگه تنها برم ايران، مامان کلي حرف بارم مي کنه! تصميم  اصال
 !گرفتم همين تورنتو بمونم! اما بايد يه فکر اساسي براي مهمونيِ فردا شب مي کردم

 ...مادام... مادام ــ

 بله خانوم؟ ــ

 !امشب رو مبل مي خوابم يه پتو و بالش برام بيار. من ــ

حرفم خيلي تعجب برانگيز بود چون ماري با چشم هايي گرد شده نگاهم کرد و بعد از چند ثانيه رفت و برام  انگار
 !پتو و بالش آورد. انگار تو اين جا، اگه زن و شوهر با هم قهر مي کردن هم، باز پيش هم مي خوابيدن

* * * 

م بود از قصد کسي اين کار رو مي کنه، بيدار شدم. از جا بلند شدم. صورتم صداي به هم زدن چاي که معلو با
 .رو شستم و به آشپزخونه رفتم. ماني با حرص و عصبانيت داشت چاييش رو به هم مي زد

 !سالم. صبح بخير! سنگ که توش نيست ــ

 .ري هم سالمي ندادنگاهم نکرد و قاشق رو از تو ليوانش در آورد و مشغول لقمه گرفتن شد. ما ماني

ماري که سالم نمي داد. ماني هم که عصبي بود و بايد تو خواب مي ديدم که با اين وضعش سالم بده. پس  کال
 .دلخور نشدم و رو به روي ماني نشستم. مادام ليواني چاي رو به روم روي ميز گذاشت

 :چاييم رو شيرين مي کردم که ماني با خشم گفت داشتم

 !م رو همون مبل مي خوابي. خب؟از امشب ه ــ

شدت خشم، رگ هاي گردن و پيشونيش متورم شده بود. خوب مي دونستم چقدر از جدا خوابيدن بدش مي  از
اومد. ديشب طفلي رو خيلي اذيت کرده بودم. از دست خودم و کارهام لجم گرفته بود. شده بودم يه دختر بچه 

 :ي لوس و حسود! آهسته گفتم

 نهار مياي؟ ــ

 :از جا بلند شد و گفت ماني

 .مگه برات مهمه؟ نه؛ نميام ــ

 .کتش رو از روي صندلي کناريش برداشت، پوشيد و رفت ماني

از زندگي با من هيچ خيري نديده بود! به مادام گفتم به مريم خبر بده که ما هم شب مهموني ميايم! اگه  بيچاره
 !ديد قطعا کلي سرزنشم مي کرد. بيچاره ماني! مگه گناهش چي بود؟ مامان بود و اين رفتارهام رو مي
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 .شد. به سمت کمد لباس هام رفتم. هنوز خيلي لباس داشتم که يه بار هم تنم نکرده بودم عصر

تو کمدم دنبال يه لباس شيک مي گشتم که... بله! پيداش کردم. يه پيراهن مشکيِ خوشگل! سليقه ي  داشتم
بود و دامنش تا مچ پام بود. از روي سينه تا طرف هاي شکم مرواريدهاي ريزي رو پيراهن به  ماني بود. دکلته

خودش بباله! هر چند مطمئن  بهچشم مي خورد. دوست داشتم امشب تو مهموني بدرخشم و ماني با داشتنم 
 .بودم که ماني من رو خيلي دوست داره و محاله به دخترهاي ديگه نگاه کنه

شيدم. يه کم چاق شده بودما! چون زيپش رو با بدبختي بستم. اما اندازه ام بود. کمر باريکم رو رو پو پيراهن
حسابي به نمايش گذاشته بود. تلي با گل مشکي رنگي هم ال به الي موهاي پرپشتم زدم. آرايش ماليم و کم 

دم. خدا خدا مي کردم رو پوشي نتيمرنگي مطابق رنگ پيراهنم کردم. صندل هاي مشکي رنگ و پاشنه هفت سا
که با اون پاشنه کله پا نشم! به پذيرايي برگشت. ماري با تعجب نگاهم مي کرد. شال قرمز رنگم رو بهش دادم 

 :و گفتم

 !لطفا برام اتوش کن ــ

دونم چرا هنوز ياد نگرفته بودم بدون روسري بگردم و حتما بايد يه چيزي رو روي سرم مي انداختم. شايد  نمي
هم خيلي افکارم مسخره بود. يکي نبود بگه وقتي با اون لباس دکلته جلوي يه عالمه مهمون غريبه ظاهر مي 

 !ديگه. کارهام هم مسخره بود مبودشي، چرا ديگه اون شال حرير مسخره رو رو سرت مي اندازي؟! نيلوفر 

 .ماني اومد. با ديدنم شوکه شد. انتظار نداشت که خودم رو براي امشب آماده کنم باالخره

بلند باال و کش داري بهش دادم. خيلي سرد جوابم رو داد. اصال سرد بودن بهش نمي اومد. فقط عشق  سالم
 !و گرما بهش مي اومد. سرد بودن فقط مختص برديا بود

 حاضر نمي شي بريم مهموني؟ ــ

 مگه نگفتي نمياي؟ ــ

 نظرم عوض شد. تو مشکلي داري؟ ــ

 !مي خوام برم دوش بگيرم ــ

کراواتش رو شل کرد و به سمت اتاق رفت. تلفن زنگ خورد. مريم بود. پرسيد که چرا نميايم که من هم  ماني
 !جوابش رو دادم که داريم حاضر مي شيم و تا چند دقيقه ي ديگه اون جاييم

 !شالم رو برام آورد. ماني رفت حموم مادام

رنگ براي ماني بيرون آوردم. حوله اش رو هم اتاقمون رفتم و کت و شلواري طوسي با کراواتي به همون  به
 :برداشتم. صداي ماني اومد

 !ماري لباس هام رو بيار. حوله ام هم بيار ــ

 :به ماري گفتم رو

 !خودم براش مي برم ــ
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 .که از کارهام تعجب کرده بود، حرفي نزد و رفت. چند تقه به در حموم زدم. ماني با ديدنم شوکه شد مادام

 .ها رو به سليقه ي خودم برات آوردم. بپوششوناين  ــ

 .حرفي نزد. نگاه هاش مهربون شده بود. لباس ها رو ازم گرفت و در حموم رو بست ماني

مبل نشستم. بعد از ده دقيقه ماني با ظاهري آراسته نزديکم شد. رو به روي آينه قدي ايستاد و موهاش رو  رو
ش خريده بودم، به گردن و لباس هاش زد. صورتش رو شش تيغ کرده بود! با ژل مرتب کرد. از ادکلي که من برا

روش وايسادم و دنباله ي کراوات  بهپوستش خيلي صاف و براق شده بود. داشت کراواتش رو مي بست که رو 
 :رو ازش گرفتم و گفتم

 !خودم برات مي بندمش ــ

حال خاصي داشتم. حس کردم ماني چقدر  نکرد. با چشم هاي خوش رنگش فقط نگاهم مي کرد. يه اعتراضي
من رو دوست داره! تو تورنتو من تنها بودم و فقط ماني رو داشتم. الحق که تا وقتي ماني بود، نيازي به کسي 

 .نداشتم. ماني تکيه گاه خيلي خوبي برام بود

ادکلنش مستم کرده بود. کراواتش رو بستم. به چشم هاي ماني زل زدم. زل زده بود تو چشم هام و  بوي
عاشقونه نگاهم مي کرد. طاقت نياوردم. رو پنجه پا بلند شدم و لب هام رو گذاشتم رو لب هاي داغ و پرحرارتش! 

تم رو از پشت گردنش گرفتم. چشم هام رو بستم. نفس هاي کشدار و داغ ماني، تو صورتم خورده مي شد! دس
ماني هم لب هام رو با عشق همراهي مي کرد. اون مي اومد جلو، من آهسته آهسته عقب مي رفتم. تا اين که 
من رو چسبوند ديوار! محکم چسبيد بهم. داغ شده بودم. صداي نفس هاي ماني کشدار و شديد شده بود. 

تکون مي داد. دست هام رو رو سينه اش گذاشتم. اگه  رومدست هاش رو دور کمرم حلقه کرده بود و آروم آ
مي خواستم ادامه بدم، به اتاق خواب ختم مي شد! داشت دير مي شد. ناچارا لب هام رو از لب هاش جدا 

 :کردم و چشم هام رو باز کردم. ماني هم چشم هاش رو باز کرد. نگاهم کرد و گفت

 !همين کارهاته که ديوونه ام کرده نيلوفرم ــ

 :زدم. فشاري به دست هام داد و گفت لبخندي

 !خيلي خوشگل شدي. خيلي بايد جلوي خودم رو بگيرم امشب ــ

 .اي رو گونه اش گذاشتم بوسه

 !بريم ديگه، دير شد ــ

 !اتاقم رفتم و شنل مشکي رنگم رو پوشيدم. شالم هم سرم کردم و رژم رو تجديد کردم به

 .يمهمراه ماني به مهموني رفت به

خيلي خوشگل و معرکه اي بود، تا حاال نظيرشو نديده بودم، مي دونستم که ماجدي خيلي پولداره ولي  ساختمون
 .نه تا اين حد! حياطش مثل يه پارک جنگلي بزرگ بود، يه تاب سفيد سه نفره گوشه ي سمت چپ حياط بود
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ود از دار و درخت. بوي رز قرمز فضاي بزرگ و آبي رنگي هم وسط حياط به چشم مي خورد، حياط پُر ب استخر
 .حياطو پُر کرده بود، بازوي مانيو محکم گرفتم و ماني لبخندي زد

بايد ماني از اين همه نزديکيم ذوق مرگ مي شد! شايد ديگه هيچ وقت نمي تونستم انقدر خودمو بهش  امشب
 .ز و آبي به خوبي ديده مي شدبچسبونم! در خونه باز بود، از الي در، دود و رقص و نورهاي سبز و قرم

 .شديم، پذيرايي نسبتاً تاريک بود و چند نفر وسط داشتن تکنو مي رقصيدن داخل

و امير رو از دور ديديم به سمتشون رفتيم. مريم پيراهن زرد رنگ کوتاهي پوشيده بود و موهاي بلوندشو  مريم
 .با اون وضع اعتماد به نفس گرفتم دور گردنش ريخته بود، آرايشش خيلي شديد بود، با ديدن مريم

 .و شالمو درآوردم و کنار ماني نشستم شنل

 .هم کت و شلوار خوش دوختي پوشيده بود، با ماني مرتب شوخي مي کرد و مي خنديدن امير

ي سالن پر بود از مشروب و گيالس! ديدن يه همچين چيزايي تو ايرانم غير ممکن نبود، اينجا که اسمش  گوشه
 !خارج بود و جاي خود داشت

از لحظاتي مردي چاق و قد کوتاه، با لباسي رنگ روشن که به نظرم به سن و سالش نمي خورد نزديکمون  بعد
 !رد که ماجدي اينهشد، با ماني و امير دست داد و امير معرفيش ک

! خيلي نگاهاش هيز و زننده بود؛ دستشو دراز کرد، اصالً تمايلي نداشتم باهاش دست بدم اما مجبور ايــــش
 .بودم

 .گرفتم؛ فشاري به دستم داد، فوري دستمو از تو دستش بيرون کشيدم دستشو

 :لبخندي جلف زد و گفت ماجدي

 !ي؟ تبريک ميگم بهت پسرماني جان، اين پريو از کجا پيدا کرد _

 :تشکر کرد و گفت ماني

 !نيلوفر عشق منه _

 .به ماني زدم، از نگاهاي ماجدي خيلي چندشم مي شد لبخندي

 .از دقايقي دختري خوش اندام و خوشگل نزديکمون شد، دختر با ماني و امير به گرمي دست داد بعد

 :گفت ماني

 .معرفي مي کنم؛ رزا، دختر آقاي ماجدي _

دختري قدبلند و خوش تيپ بود، سفيد پوست و خيلي خوشگل بود. موهاي بلوندش خيلي به صورت و  رزا
چشم هاي درشتش مي اومد. پيراهني کوتاه به رنگ مشکي پوشيده بود، بيشتر قسمتاي بدنش لخت بود و به 

بود. رژ نارنجي و  ردهن کنظر من چيزي نمي پوشيد سنگين تر بود. موهاشو با گيرهاي نگين دار و ريزي تزيي
 .پررنگي زده بود و چشم هاي عسليشو به زيبايي خط چشم کشيده بود
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 :گفت رزا

 و خانوما کي باشن؟ ماني معرفي نمي کني؟ _

اينکه انقدر با ماني راحت بود و اسمشو بدون پسوند و پيشوند مي گفت زورم گرفت، بازوي مانيو محکم تر  از
 .گرفتم

خيلي دست و پا شکسته فارسي حرف مي زد؛ همونم از صدقه سري مامان ايرانيش ياد گرفته بود. ماماني  رزا
 !که سه سالي مي شد تو تصادف از دستش داده بود! همه ي اين اطالعاتو از مريم گرفتم

 :با لبخند به من اشاره کرد و گفت ماني

 !خانومم نيلوفر _

 !ايشونم که مي شناسي، مريم خانوم همسر اميربه مريم اشاره کرد و گفت:  بعد

با من و مريم دست داد، مريمو مي شناخت و با اون گرم تر برخورد کرد. رزا چشه هاي درشت و خوش رنگشو  رزا
 :بهم دوخت و گفت

 !قدر... مانيو ... خيلي بدون! محشره _

 !حرف بزنه جدا جدا و با مکث مي گفت، معلوم بود که جون مي کَنه تا کلماتشو

 :رو کرد به مريم و گفت بعد

 .اميرم پسر خيلي دقيق و خوبيه، توام سعي کن اذيتش نکني _

لبخندي زد، مريم دقيقاً نقطه ي مقابل من بود! اصالً نسبت به رزا حسادت نمي کرد، گاهي حس مي کردم  مريم
رجي با اين تيپ و قيافه با شوهرش مشکل از منه، ولي آخه مگه ميشه وقتي آدم ببينه يه دختر خوشگل و خا

 !مريم بود پس ازخيلي جوره و حتي اسمشونو انقدر صميمي صدا مي کنه لجش نگيره؟ مشکل 

 .خارجي ماليمي پخش شد، وسط سالن پُر شد از زن و مردايي که عاشقونه با هم مي رقصيدن آهنگ

 !مهمونيواقعاً زننده بود و بيشتر به درد استخر مي خورد تا  لباساشون

 :گفت رزا

 !چرا... بلند نمي شيد... برقصيد؟ بلند شو ماني! مي خوام... با تو ... برقصم _

گر گرفت، چرا پيله کرده بود رو ماني؟ البته اگه منم جاي اون بودم گير مي دادم به ماني، ماني انقدر  بدنم
 !خوشگل و خوش استايل بود که دل همچين دختري مثل رزا رو راحت ببره

 :گفت ماجدي

 !حق با رزاس! بلند شو ماني جان، اگه نيلوفر خانومم افتخار بدن با من برقصن _
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ي هيچ حرفيو به ماني نداد و دستشو کشيد و بلندش کرد، دستم از بازوي ماني جدا شد. ماني بهم  اجازه رزا
 !نگاهي انداخت، اخم کرده بودم؛ ماني لبخند محوي زد، يعني اينکه بدون رضايت ميرم

د يه و ماني به وسط سالن رفتن، نزديک بود از خشم منفجر شم، هر چند ماني عشقم نبود اما هر چي بو رزا
 !زن ايراني بودم و از اينکه کسي که اسمش تو شناسناممه اينجوري با يه دختر خارجي برقصه بيزار بودم

دوباره تقاضاي رقصشو بهم داد، طوري بهش جواب رد دادم که دمشو گذاشت رو کولشو به سمت زن  ماجدي
 .قد بلندي رفت و با اون رقصيد

ستاي ظريف و الغرشو رو شونه هاي بزرگ و پهن ماني گذاشته بود و روي ماني و رزا ثابت موند، رزا د چشمم
ماني هم کمر باريک و لخت رزا رو گرفته بود، رزا مرتب حرف ميزد و خيلي جلفانه مي خنديد ماني هم هرازگاهي 

 .لبخندي ميزد، اگه ولشون مي کردي لب همو هم مي بوسيدن

 :مي کرد گفتکه با هيجان داشت رقص اون دو تارو نگاه  مريم

واي نيلو، ماني خيلي خوشگل مي رقصه ها! ببين چقدر با رزا هماهنگه! هر کي ندونه فکر مي کنه از بچگي  _
 !تورنتو بوده

 !حرفي نزد و اخم تو چهرش معلوم بود انگار اونم منو درک کرده و از رفتار ماني ناراحته امير

 .اشت خفم مي کرد، مريم محو ديدن رقص ماني و رزا بودتعريف کردناي مريم دلم رنجيد، هواي اونجا د از

سمت دستشويي رفتم، اشک تو چشم هام حلقه زده بود، اما نذاشتم اشکام پايين بريزه و فوري پاکشون  به
 .کردم

 لهم کرده بود! مگه ادعا نمي کرد که منو دوست داره! پس چي شد؟ ماني

سالن برگشتم، رقص ماني و رزا هم تموم شده بود! ماني نزديکم شد و کمرمو گرفت. به صورتش نگاه کردم،  به
جاي رژ نارنجي رنگ رزا رو گونه ش بود. چندشم شد، يه لحظه از ادکلن ماني که روي پيراهنش زده بود و خيلي 

 .کردم و کنار مريم نشستم دابه دماغم نزديک بود حالت تهوع گرفتم، سريع دست مانيو از کمرم ج

 !متوجه سردي و ناراحتيم شد، اما انگار نمي فهميد از چي ناراحتم ماني

شام شد، يه ميز مستطيل شکل خيلي بزرگ پُر از انواع غذاها؛ ايــش گوشت خوکم اون وسط بود! همه  موقع
ف ديگه ي ماني! خيلي ناراحت مشغول غذا خوردن بودن، از شانس بد من، رزا کنار ماني نشسته بود و منم طر 

 .بودم غذا از گلوم پايين نمي رفت

 :گفت رزا

 !ماني! از اين گوشت خوک براي نيلوفر بکش! خيلي خوشمزست _

 :لبخندي زد و گفت ماني

 !فکر نکنم نيلوفر حتي رغبت کنه به شکل و شمايل اين خوک شريف نگاه کنه _
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 :گفتم سريع

 !ي بخورمنه مرسي، ترجيح ميدم ماه _

چندش به گوشت خوک نگاه کردم و ماني تو بشقابم برام ماهي گذاشت. رزا دستشو رو بازوي ماني گذاشته  با
 .بود و منم فقط حرص مي خوردم

 :گفت مريم

 خب رزا جون، تو قصد ازدواج نداري؟ _

 :نگاشو به ژيگوي تو بشقابش دوخت و گفت رزا

 !منه، هنوز مرد روياهامو پيدا نکرد _

 :گفت مريم

 اِ توام مثل دختراي ايروني دنبال مرد روياهايي؟ حاال اين آقاي خوشبخت بايد چه جوري باشه؟ _

 :لبخندي زد و گفت رزا

 !يکي مثل ماني! خوشگل و جذاب _

 :لبخندي زد و گفت ماني

 !اي بابا، توام زيادي گندش مي کني. من همچين آش دهن سوزي هم نيستم _

 :گفت رزا

 !اما. . من... جدي گفتم! نيلوفر... بايد قدر تو رو بدونه _

 :گفت امير

 !ماني عاشقِ خانومشه، من مطمئنم بينشون فقط عشقه _

اينکه امير هوامو داشت و قصد داشت حال رزا رو بگيره خيلي خوشم اومد. ماني به من نگاه کرد، من داشتم  از
 .با غذام بازي مي کردم

 !مي خوري؟ دوس نداري؟نيلوفر چرا ن _

 :ازش برگردوندم و آروم گفتم رومو

 !تو به رزا جونت برس _

با تعجب نگام کرد، انگار تازه فهميده بود من از چي مي سوزم! دست رزا رو از دور بازوش جدا کرد و کمي  ماني
 .دخودشو به سمت من مايل کرد، به اين حرکاتش پوزخندي زدم، رزا هم به روي خودش نياور 
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از صرف شام، کيک ده طبقه اي آورده شد، اگر هر شبي جز امشب بود از اين همه تجمالت و شکوه کلي  بعد
 !ذوق مي کردم اما امشب نه، فقط غمگين بودم

 :کنارم وايساد، غمگين نگام کرد و گفت ماني

 !منو ببخش! فکر کنم زياده روي کردم _

 .حاال مي فهمم چرا دوس نداشتم تو اين مهمونيِ مسخره شرکت کنم _

 .نيلوفر باور کن تموم کاراي من بي قصد و غرضه! ديدي که رزا با اصرار مجبورم کرد باهاش برقصم _

نه من فکر نمي کنم اجباري در کار بوده باشه! تو از خدات بود، تا حاالشم شناگر ماهري بودي فقط آب در  _
 !ست نبودهدستر 

 .باور کن نيلوفر من فقط تو رو دوست دارم و به رزا هيچ حسي ندارم _

 !آره ديدم، عشق بازيتو با اون ديدم _

 !عشق بازي؟ از چي حرف مي زني؟ اون رقصم براي اينا عاديه _

حکم تر گرفته لطفاً با اين توجيه هاي مسخرت منو خر نکن! براي اينا عاديه نه ما! دستتو سر شام از من م _
 !بود، ماني خيلي هرزه اي

ماني دور شدم و کنار پنجره وايسادم. بغضم ترکيد و اشکام بي محابا روي گونه م جاري شد. خوشبختانه مريم  از
 .حواسش به من نبود، مشغول نگاه کردن به زن و مردي بود که خيلي عجيب و مضحک مي رقصيدن

ش مرتيکه ي جلف! نگاش رو سينه ي من بود، منم شالمو رو سينم شب شد، ماجدي نزديکمان شد، ايــ آخر
 :کشيدم و با اخم نگاش کردم، لبخندي زد و رو به ماني گفت

 !ماني جان خيلي خوشحال شدم که امشبو با ما بودي! خيلي خوشحالمون کردي _

 :لبخندي زد و گفت ماني

 .مرسي، براي منم شب خوبي بود _

با امير هم دست داد، رزا خواست با ماني دست بده که ماني هول شد و يه خداحافظي کوتاه کرد و به  ماجدي
 !سمت ماشين رفت، نمي دونستم انقدر جذبه دارم و ماني ازم حساب مي بره

با صميميت با رزا دست داد، اما من خيلي خشک و رسمي باهاش خداحافظي کردم و سوار ماشين ماني  مريم
 .شدم

 .امير و مريمم خداحافظي کرديم، ماشين حرکت داده شد با

 !اشتباه کردم آوردمت، بايد مي دونستم که اذيت ميشي _

 !جلوي کاراتو بگير اگه نگران اذيت شدن مني _
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 !نيلوفر! باور کن بين من و رزا هيچي نيست _

 ديگه دوست ندارم اسم اون دختره ي جلفو بياري! شير فهم شد؟ _

 .که به من اعتماد نداريتو  _

 !گذاشتي بهت اعتماد کنم؟ امشب خوب خودتو نشون دادي _

 .حرفي نزد ماني

خونه رسيديم، با خشم به اتاقمون رفتم و در رو محکم کوبيدم. گوشواره آويزون و گردنبند طال سفيدمو گوشه  به
تنگ بود و نمي تونستم باهاش ي ميزم پرت کردم. حوصله ي لباس عوض کردن نداشتم اما پيراهنم خيلي 

 .بخوابم، لباس خواب قرمز رنگمو که خيلي توش راحت بودم، پوشيدم

بس گريه کرده بودم زير چشام سياه شده بود و ريملم پاک شده بود، با دستمال مرطوب، آرايش باقي موندمو  از
 .پاک کردم و روي تختخواب دراز کشيدم، صداي در اتاق اومد

 تو؟ نيلوفر! بيام _

 .بهش ندادم، در باز شد و ماني داخل شد، پشتمو بهش کردم جوابي

 چرا اينجوري مي کني نيلوفر؟ مگه من چه غلطي کردم آخه؟ _

تازه مي پرسي چيکار کردي؟ تو اون پسر سر به زير تو ايران نيستي، وقتي يادم مياد چطوري کمر اون دختره  _
ي هرزه رو گرفتي آتيش مي گيرم ماني! ازت بدم مياد ماني، فکر نمي کردم بياي اينجا اصالتتم يادت ميره! حالم 

 !از اين کشور بي در و پيکر و تو به هم مي خوره

 :گرفته بود، ماني نزديکم شد، رو تخت نشست و منو بلند کرد، با انگشتاش اشکامو پاک کرد و گفت راه اشکام

 جون ماني گريه نکن! منو ببخش، غلط کردم! قول ميدم ديگه کاري نکنم که اذيت شي! باشه؟ _

 :مانيو پس زدم و گفتم دست

 !به من دست نزن، برو بيرون! برو بيرون _

 !لند شد با غم نگام کرد و رفت. حالت تهوع شديدي داشتم، دلم براي ماني مي سوختاز رو تخت ب ماني

کم بخاطر سوزش چشام خوابم برد. حس کردم کسي گونمو داره مي بوسه، نفساي داغش به شدت به  کم
 !صورتم مي خورد چشامو باز کردم، ماني بود! چشماش پف کرده و قرمز بود، معلوم بود شب تا صبح نخوابيده

 صبحت بخير عروسکم، ببخشيد بيدارت کردم؟ _

 .تخت نشستم رو

 .نيلوفر منو نبخشيدي؟ تو رو خدا اذيتم نکن ديگه اوکي؟ من متوجه اشتباهم شدم ازتم معذرت مي خوام _

 :کردم که تنبيه کردنش کافيه، دلم نمي اومد بيشتر از اين آزارش بدم. ماني دستامو گرفت و با بغض گفت حس
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 .ه خدا تو فکرم هيچ دختري جز تو جايي نداره! از ديشب پلک رو هم نذاشتمب _

 :کردم و گفتم نگاش

 قول ميدي ديگه اذيتم نکني؟ _

 !من هيچوقت نخواستم اذيتت کنم، به جون نيلوفرم _

 !باشه، بخشيدمت _

 :به سمتم اومد گونمو آروم بوسيد و گفت ماني

 !فرشته ي ناز مني تو _

 :رو تخت دراز کشيد و دست منو کشيد و منم کنارش مجبور شدم دراز بکشم. منو محکم بغل کرد و گفت ماني

 !خيلي دوست دارم نيلوفرم! دختر صحرا _

زدم، ديگه از دستش ناراحت نبودم. دست ماني به يقه ي لباس خوابم برده شد، قرمز شدم، هنوزم  لبخندي
 :تازش خجالت مي کشيدم. لبخندي زد و گف

 بهم اجازه ميدي؟ _

 .گر گرفت، حق داشت، منم بايد باهاش راه مي ومدم. حرفي نزدم و اونم با خوشحالي کارشو ادامه داد تنم

 هفدهم فصل

 .در رو شنيدم به سالن رفتم صداي

 مادام، مادام؟ _

 .سررسيد مادام

 بله خانوم؟ _

 ماني اومد؟ _

 .بله _

 کجاست؟ _

 !رفتن دوش بگيرن، خانوم؟ آقا خيلي عصبي بودن _

 واسه چي؟ _

شونه هاشو به نشونه ي بي اطالعي باال انداخت، منتظر شدم تا ماني بياد بيرون! چند روزي مي شد که  مادام
 .ديگه باهاش بحث نکرده بودم و تقريباً اوضاع خوب بود
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 .ت سرمه اي رنگش چند قطره آب روش نمايان بوداز حموم خارج شد، حوله اش روي سرش بود. تي شر  ماني

 سالم دادم، خيلي سرد و بي تفاوت فقط با تکون دادن سرش جوابمو داد. جا خوردم! چي شده بود؟ بهش

 چيزي شده ماني؟ چرا ناراحتي؟ _

 :بي حوصله گفت ماني

 .مي خوام تنها باشم _

 نمي گي چته؟ _

 خواهشاً گير الکي نده که اصالً حوصلشو ندارم، اوکي؟ _

 :بره که جلوش وايسادم و گفتم خواست

 !اما من حق دارم بدونم چته _

 :که حسابي کفري شده بود صداشو باال برد و گفت ماني

 !ميگم حوصله ندارم، چرا نمي فهمي _

وبيد! جا خوردم، تا حاال مانيو اين طوري خشن و منو محکم کنار زد و به سمت اتاق رفت و در رو محکم ک ماني
 .بي احساس نديده بودم! اولين بار بود! اشک تو چشمام جمع شد، ماري بهم زل زده بود

 چيه؟ به چي زل زدي؟ تو کار نداري؟ _

 :با ناراحتي نگاه کرد و گفت ماري

 غذا رو بکشم؟ _

 !غذا بخوره تو سر من _

 !دماما من کلي غذا درست کر  _

با خشم نگاش کردم که سريع از جلوي چشمام دور شد، خيلي عصبي بودم؛ ماني حق نداشت جلوي ماري  چنان
 !اونطوري منو پس بزنه و باهام حرف بزنه

 !موبايل امير رو گرفتم، بايد مي فهميدم ماني چشه شماره

 بله؟ _

 !الو، سالم امير آقا، من نيلوفرم! همسر ماني _

 .اوه، بله، سالم نيلوفر خانوم خوبيد شما؟ شرمنده نشناختم _

 .نه اختيار دارين، ببخشيد مزاحمتون شدم _



 

 
336 

 .نه اختيار داريد خانوم، امرتونو بفرماييد _

 مي خواستم بپرسم شما مي دونين ماني چرا انقدر عصبيه؟ _

 .آره مي دونم _

 چيزي شده؟ _

 مهم نيست! االن حالش چطوره؟ _

 .خيلي بد! نهارم نخورد، خيلي باهام بد حرف زد _

 !دو تا موضوع پيش اومد که خيلي عصبيش کرد _

 چي؟ _

 !اوليش اينکه طرحشو رد کردن _

 واسه چي؟ _

کلي توجيه هاي غلط و پوچ آوردن که طرحت ناقصه و ايراد داره. خودشونم مي دونستن ايراداشون غير منطقيه  _
 !اما نامردا خم به ابرو نياوردن

 !و موضوع دوم؟ _

 .با رزا دعوا کرد _

 سر چي؟ _

 !يه مسئله اي پيش اومد که بهتره خودش بهتون بگه _

 !لي داغونهميشه شما بگيد، ماني االن خي _

راستش، رزا، البته شايد درست نباشه که من اينو بهتون بگم. اما خب، مي دونين، از من نشنيده بگيريد؛  _
راستش، رزا به ماني پيشنهاد داده! ماني هم عصبي شد و يه سيلي زد تو گوشش! ماجدي که صحنه رو ديد 

ه و بهتره به فکر يه بيمارستان ديگه براي کار نامردي نکرد و جلوي همه به ماني گفت زيادي در حقش لطف کرد
 !بگرده! اين يعني اخراج

 .يخ کرد، واي! عجب مصيبتي! گوشي از دستم افتاد، صداي امير مي اومد بدنم

 الو؟ الو نيلوفر خانوم، صداي منو مي شنوين؟ الو؟ الو؟ _

 .هيچ صدايي نشنيدم، چشام يهو تيره و تار شد ديگه

*** 

 !باز کردم، دستم خيلي مي سوخت، نگاهي به دستم انداختم سرم به دستم وصل بود چشمامو
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 .با کت و شلوار سرمه اي باالي سرم نشسته بود، قيافش خيلي جدي و اخمو بود مردي

 بهتري؟ _

نگران باالي سرم وايساده بود و مادامم توي چهار چوب در وايساده بود، تو نگاهاش نگراني موج مي زد.  ماني
 .مرد بلند شد و رفت، ماني هم دنبالش رفت

 مادام؟ چي شده؟ _

 !هيچ حرفي نزد و رفت! تو اتاق خودمون بودم، رو تختخواب دو نفرمون مادام

 .ي تخت نشست و دستامو گرفت و آروم بوسيد دقيقه اي گذشت، ماني کنارم لبه چند

 ماني؟ چم شد يهو؟ _

خوبي نيلوفر؟ فشارت اومده بود پايين، ماري مي گفت گوشي تلفن کف سالن افتاده بوده، با کسي حرف  _
 زدي؟

 !امير و حرفاش افتادم. قلبم تير کشيد، اشکام جاري شد ياد

 :با تعجب نگام کرد و گفت ماني

 لوفري؟ هـــوم؟ چرا گريه مي کني؟چي شده ني _

خسته و غمگين بود، اين صورتش بيشتر بي تابم مي کرد. حالم از رزا و ماجدي بهم مي خورد. بريده  چشماش
 :بريده گفتم

اخراج شدي... آره؟... ماني... تو... خيلي براي کارت... زحمت کشيدي!دو ماهه... دو ماهه خواب راحت  _
 !قت نبود ماني! نامردي بود... بي انصافي بود! مانينداشتي، اين... اين ح

 .با مهربوني نگام کرد، طاقت نياوردم و پتو رو روي سرم کشيدم و زار زدم، صداي بسته شدن در اومد ماني

*** 

روز گذشت، کم کم از تختخواب بيرون اومدم، خيلي ضعيف شده بودم. با کلي اصرار و التماس ماري، چند  سه
قاشقي غذا مي خوردم. ماني تو اين سه روز يه خبرم ازم نگرفته بود. برام خيلي دردناک بود! من بخاطر اخراج 

و بهم سر نزده بود! دلم خيلي گرفته  شتمداشدن اون به اين روز افتاده بودم اما ماني؛ سه روز بود ازش خبر ن
 .بود

اين سه روزم فقط ماري بود؛ خيلي غمگين و دلسوزانه بهم مي رسيد و کنارم بود، يه دقيقه هم تنهام  همدم
 .نمي ذاشت. به پذيرايي رفتم

 مادام؟ ماني کجاست؟ _

 !م، نامردسرشو به نشونه ي ندونستن تکون داد. از دست ماني حسابي دلگير بود ماري
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 .زنگ زد. به خيال اينکه مانيه به سمت تلفن رفتم تلفن

 بله؟ _

 .الو نيلوفر، سالم عزيزم _

 .مريم تويي؟ سالم _

 خوب شدي عزيزم؟ _

 .آره بهترم _

 از ماني خبر داري؟ _

 .سه روزه، نه ديدمش نه ازش خبري دارم _

 .پس به توام نگفته _

 چيو بايد مي گفته؟ _

 !نيلوفر، ماني با رزا رفته هتل _

 !هتل؟ _

بعد اينکه ماجدي مانيو اخراج کرد، خبري ازش نشد تا امروز که ماجدي به امير گفت که ماني واسه عذرخواهي  _
 !دست رزا رو گرفته و با هم رفتن بيرون شهر

! ماني، واي نه! تلفنو کردم دنيا دور سرم مي چرخه! نه، نه اين امکان نداشت، ماني منو دوست داشت حس
قطع کردم؛ حتي تو ذهنمم نمي گنجيد، ماني و خيانت؟ نه با هم جور نبود! حتماً سو تفاهم بوده. اما، آخه چه 

 !. وايرفتهسو تفاهمي؟ سه روز بود رو تخت بودم و اون نامرد هيچ سراغي ازم نگ

 .نگام مي کرد، کاري از دستش برنمي اومدته دل سوزناک زار زدم، ماري با ناراحتي و چشمايي غمگين فقط  از

چشمايي پر از اشک به اتاق خواب رفتم. صبح شد، چشمام از شدت گريه و بي خوابي مي سوخت. به پايين  با
 :رفتم ماري گفت

 !سالم خانوم، از ايران براتون يه بسته اومده _

ايران يه دلگرمي عجيبي بهم مي داد، بسته رو از ماري گرفتم؛ از طرف هستي بود. عکساي عروسيشو  اسم
فرستاده بود. با حسرت و دلتنگي دونه دونه ي عکس ها رو با دقت نگاه کردم و اشک تو چشمام جمع شد. 

و آقا شده بود. دلم  ذابلباس عروس هستي، کرم رنگ بود و پايين دامنش چين زيادي داشت، نريمانم خيلي ج
براي لوده بازي ها و خوشمزگياش يه ذره شده بود! بهار طبق معمول شيطنت مي کرد و تو عکساشم شيطنت 
مي ريخت. تو آخرين عکس چهره ي مردونه و جذاب برديا دلمو سوزوند. آخ، کاش هيچ وقت اين حماقتو نمي 

 .رده بود، هنوزم نگاه هاش گيرا و نافذ بودک وکردم! آخه به چه قيمتي زن ماني شدم؟ چقدر دلم هواش
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غم محوي تو چشماي توسي رنگش موج مي زد. با ناراحتي و حسرت عکس ها رو تو کشوي دراور جا دادم و  يه
 .به پذيرايي برگشتم

مبل نشسته بودم که در باز شد و ماني با چهره اي خندان و خوشحال وارد شد. حالم ازش به هم مي خورد،  رو
 !ي کردم دروغگوي ماهريهحس م

 :رو به من گفت ماني

 !به به، سالم خانوم خانوماي خودم _

 .غضب نگاش کردم، حالم از حرفاي عاشقونشم به هم مي خورد با

 چيه؟ چرا ناراحتي؟ _

 .حرص و ناراحتيه اين سه روز رو دلم مي خواست رو سرش آوار کنم تموم

 :خشم داد زدم با

کدوم گوري بودي؟ سه روزه منو ول کردي به امون خدا و رفتي؟ بيمارستانم که نبودي، انقدر برات بي ارزشم  _
 که حتي زنگ نزدي حال زن بدبختتو بپرسي؟ اين بود اون خوشبختي اي که ازش دم مي زدي؟

 :زل زد تو چشمام و گفت ماني

 .خبر بدمتند نرو نيلوفر، مجبور بودم بي خبر برم؛ نشد بهت  _

 :زدم و گفتم پوزخندي

 با رزا سفر خوش گذشت؟ تونستي طوري راضيش کني که برگردي سر کارت؟ _

 !همين لحظه، سنگيني دست مانيو رو صورتم حس کردم. يه لحظه حس کردم نصف صورتم فلج شد تو

زده، شوري خونو توي  با غم به دستش که هنوز تو هوا ثابت بود زل زد. باورش نشده بود که بهم سيلي ماني
دهنم حس کردم، دويدم و به سمت اتاق رفتم و در رو محکم بستم. شوکه شده بودم، باورم نمي شد که ماني 
اي که اونقدر دم از عشق و عاشقي مي زد حاال کارش به جايي رسيده که به من سيلي مي زنه! قلبم درد مي 

 .رو پاک کردمکرد. با پشت دستم خوني که از گوشه ي لبم مي اومد 

 !بي وقفه مي اومد، حالم خيلي خراب بود، داغون بودم اشکام

 .تقه به در زده شد چند

نيلوفر، در رو باز کن، بايد باهات حرف بزنم. نيلوفر؛ بهت ميگم باز کن اين در کوفتيو! نيلوفر، اخالق سگ منو  _
 ... رم، يكمي دوني، اگه باز نکني در رو مي شکنم! خود داني! تا سه مي شم

رو باز کردم؛ جاي سيليش رو صورتم سرخ بود، ماني غمگين به يه طرف صورتم و جاي انگشتاش نگاه کرد و  در
 :آهسته گفت



 

 
340 

متأسفم نيلوفر، نمي خواستم اينطوري شه! اما حرفت خيلي بهم برخورد؛ دست خودم نبود. نمي خواستم  _
آدم پست و آشغاليم؟ يه هرزه ي کثيف، که دست يه دختر  بهت سيلي بزنم، تو واقعاً فکر مي کني من انقدر

 رو گرفته و آوردتش کشور غريب و هر باليي دوست داره سرش مياره؟

 :از خشم رو هم فشار دادم و از البالي دندونام با حرص و بغض گفتم دندونامو

 .ازت متنفرم ماني! حالم از تو و عشقت بهم مي خوره _

از اتاق برم که ماني محکم بازومو کشيد و منو چسبوند به ديوار! انقدر محکم کوبيده شدم به ديوار که  خواستم
 :حس کردم استخونام خرد شد! صداي نفساش شديد و پشت سر هم بود، با خشم گفت

براي  خيلي نامردي! من هر کاري کردم تا بفهمي جز تو کسي تو زندگيم نيست و فقط تو عشق مني! اما تو، _
 .خودم متأسفم! اگه ديدي سه روز با رزا بودم دليل داشتم، من از رزا و اون ماجدي بي شرف بيزارم

شاهد بدبختيا و سختي کشيدناي من بودي! مي دوني که دو ماهه چه خون داليي رو خوردم تا اون جايگاهو  تو
اشتم، من ساده اون موقعيتو به دست تو اون بيمارستان ماجدي به دست بيارم. مي دوني که خواب و خوراک ند

نياورده بودم که بذارم به اين راحتي از دستش بدم! من مجبور بودم که کاري کنم تا از دل رزا دربياد، من مجبور 
بودم ببرمش هتل تا ماجديو راضي کنه و من دوباره برگردم سر کارم! برگردم تا هم اونو، هم پدر بي شرفشو 

م اوني باشم که اونا مي خوان، اما وقتش که برسه سکه ي يه پولشون مي کنم. فقط چند نابود کنم. فعالً مجبور 
ماه مونده، طرحمو يه ايراني ديده و پسنديده. قراره تا يه ماه ديگه جواب قطعيشو بهم بده؛ اگه قبولش کنه منو 

دم، بيمارستان اون مي بره تو بيمارستان خصوصيِ خودش و من ديگه منت ماجديو نمي کشم! مي شم آقاي خو
طور که اون منو  مونيارو خيلي بزرگتر و مجهز تره؛ اون وقته که تف ميندازم تو صورت ماجدي، لهش مي کنم ه

 !له کرد! نيلوفر، راحتشون نمي ذارم؛ نه ماجدي و نه اون دختر هرزه و کثافتشو

 !تو، تو با رزا چيکار کردي؟ _

 :کرد و گفت نگاهش مهربون تر شد، صداشو ماليم ماني

به خدا هيچ کاري باهاش نکردم، به جون نيلوفرم که با دنيا عوضش نمي کنم فقط قصد داشتم خامش کنم،  _
 !به جون بابام بهش دستم نزدم. ازش خواشتم با باباش حرف بزنه تا من برگردم سر کارم! همين

 بگو به جون من کاري باهاش نکردي؟ _

 !کاري با اون هرزه نکردم، هيچيبه جون تو! باور کن من هيچ  _

 !چرا اين سه روزه ازم خبر نگرفتي؟ حاال خوبه ديدي مريض بودم _

از کجا مطمئني که ازت خبر نگرفتم؟ روزي پنج بار زنگ مي زدم و حالتو از ماري دقيقه به دقيقه مي پرسيدم؛  _
 .ه مثل آشغال همشونو ميندازم دورتو فقط يه خورده ديگه طاقت بيار، بذار طرحمو قبول کنن، اون وقته ک

 .من نمي خوام رزا رو آويزون تو ببينم. از بيمارستان اون ماجدي بيا بيرون ماني! برمي گرديم ايران _

نه، اسم ايرانو نيار، من براي اين کار خيلي سختي کشيدم. خيلي خون دل خوردم، از همه چيزم گذشتم تا به  _
 ! فقط يه ماه! اگه طرحمو رد کردن بليت مي گيرم هر دو برمي گرديم اوکي؟اينجا رسيدم. تحمل کن، جون من
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 .غمگين و پر از التماس بود، وقتي سکوتمو ديد محکم بغلم کرد صداش

 !مرسي نيلوفر، مرسي که هوامو داري و هميشه کنارمي! مرسي؛ دلم برات خيلي تنگ شده بود، خيلي _

 !با ماني صاف نمي شد. محبتام فقط از روي دلسوزي بود نه بيشتر دلم

*** 

خيلي سختي گذشت، خيلي سخت! به ماني مشکوک بودم. ته دلم راضي نمي شد که ماني فقط از روي  روزاي
هيچ چاره  انتقام داره فيلم بازي مي کنه! رزا دختر خيلي زيبايي بود و احتمال اينکه ماني خطا بره زياد بود. اما

. زياد خودمو نشون ماني نمي دادم. ماي نداشتم، ماني شوهرم بود و بايد بهش فرصت مي دادم، مجبور بود
صبح زود مي رفت و اکثراً نهار نمي اومد. شبم که مي اومد خودمو تو اتاق حبس مي کردم و موقع خوابم که ماني 

 .اومد همديگر رو ببينيم رو مبل مي خوابيد و منم راحت تر بودم، خيلي کم پيش مي

بودم؛ بهتر بود يه مدت نبينمش! خيلي تنها تر از قبل شده بودم، دوباره افسرده شده بودم. حتي کتاب  ناراضي
فروشي هم ديگه نمي رفتم و به تماس هايي که از ايران داشتم جواب نمي دادم، حوصله ي کسيو نداشتم، با 

 .همه قهر بودم

ي اتاق خواب زده شد، عجب باروني بود! به شيشه زل زدم، خيلي بارون دل انگيزي با شدت به شيشه  باران
 !بود. تصوير برديا رو، روي شيشه ي ذهنم ترسيم کردم، چقدر دلتنگ نگاهاي توسي و سردش بودم

 !باران، باران واي

 .ي پنجره را باران شست شيشه

 دل من، اما از

 کسي نقش تو را خواهد شست؟ چه

 سربي رنگ آسمان

 !درون قفس سرد اتاقم، دلتنگ من

 .از چشمام جاري شد، اشکام ديگه باهام خو گرفته بودن، بي وقفه مي باريدن اشک

 :ماري اومد صداي

 !خانم، خانم، مريم خانوم پشت خطن _

 .سمت تلفن رفتم به

 .الو مريم سالم _

 .اس ازت خبري نيست! چند بار زنگ زدم خونت ماري گفت نيستي الو بي معرفت! کجايي بابا نيلوفر؟ يه هفته _

 خوبم مرسي، نگران نباش! يه خرده کار داشتم، تو خوبي؟ اميرآقا خوبه؟ _
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 .هم من خوبم هم امير، پاشو نهار بيا اينجا _

 .نه اصالً حوصلشو ندارم _

 .و تنهايي هم من! بيا ديگهبهونه نيار که قبول نمي کنم. نهار نه امير مياد نه ماني! هم ت _

 .نه مريم باهات که تعارف ندارم. حسشو ندارم _

 .مي خواي ناراحتم کني؟ اومديا منتظرم، بـــاي _

 .قطع شد، دوست داشتم تنها باشم و فقط و فقط به برديا فکر کنم تماس

 از ياد توام، پُر از خاطره پُر

 هر شب از نبودت پره چشمام

 قلب من، واست مي زنه اگه

 بي چشمات، دلم مي شکنه اگه

 !تو! با اينکه هنوزم مي ميرم برات خداحافظِ 

 تو، مي سوزونتم اتيش خاطرات خداحافظِ 

 تو، تا قلبم به تنهايي عادت کنه خداحافظِ 

 اشکم به چشمام خيانت کنه تا

 !تو، خداحافِظ تو خداحافظِ 

 !نبود، تنها بري تو قرارمون

 نبود بي تو بمونم قرارمون

 نبود، فاصله باشه قرارمون

 نبود، بي تو بخونم قرارمون

 !تو، با اينکه هنوزم مي ميرم برات خداحافظِ 

 تو، مي سوزونتم اتيش خاطرات خداحافظِ 

 تو، تا قلبم به تنهايي عادت کنه خداحافظِ 

 اشکم به چشمام خيانت کنه تا

 !تو، خداحافِظ تو خداحافظِ 

*** 
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خونه ي نقلي و جمع و جور مريم رسيدم، مريم خودش در رو برام باز کرد، خدمتکار نداشتن و مريم خودش  به
 .همه ي کارها رو مي کرد، زن کدبانو و خيلي زرنگي بود. پيراهني گشاد و زرد رنگ با رو فرشي سفيد پوشيده بود

 :نزديکم شد، بوسم کرد و گفت مريم

 !دلم خيلي برات تنگ شده بود عزيزم _

 .کمرنگي زدم، حرفي نزدم. هر دو روي مبل قرمز رنگي نشستيم لبخند

خب نيلوفر، از ماني تعريف کن، امير که مي گفت حسابي هواي رزا رو داره و بدجوري تو دل ماجدي جا باز  _
 !کرده

 .بودم رزا دوباره داغ دلمو تازه مي کرد. از اين بحثا بيزار اسم

 !نمي خوام درمورد رزا حرف بزنم _

 چطوري ماجدي راضي شد که ماني برگرده سر کارش؟ _

 !مريم اگه مي خواي از اين سواالي بي سر و ته بپرسي ميرم خونه ي خودم! اونجا راحت ترم _

 :جا بلند شدم، مريم جا خورد. بلند شد و دستمو گرفت و گفت از

 !خواستم ناراحتت کنم. بمون اِ ببخشيد خب! نرو، نمي _

 .نه مريم، اصالً از اولشم اشتباه کردم که اومدم. بهتره يه مدت تنها باشم _

 :ناراحت شد، سرشو کج کرد و گفت مريم

 بي معرفت، مي خواي يه زن تنها و پا به ماهو تنها بذاري و بري؟ _

 .شدم شوکه

 چي گفتي؟ مريم؟ تو، تو؟ بارداري؟ _

 .لبخندي زد و سرشو به نشونه ي تأييد تکون داد. خيلي خوشحال شدم و مريمو محکم بغل کردم مريم

 واي قربونت برم من! خيلي خوشحال شدم عزيزم. مبارکه! شيطون چند ماهته؟ _

 :از بغلم بيرون اومد و گفت مريم

 !يه ماهمه _

 :رو شکم مريم کشيدم و گفتم دستي

 ت بلم من! امير آقا فهميد چکار کرد؟قلبون اين ني ني کوشولو _

 :منو رو مبل نشوند و با ذوق گفت مريم

_ 
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نيلوفر نمي دوني چقدر شوکه شد، اصالً فکرشم نمي کردم که با اين همه مشغله ي کاري، خوشحال شه!  واي
ه مي دونستم انقدر نيلوفر از وقتي شنيده داره بابا ميشه هر روز بيست بار زنگ مي زنه و حالمو مي پرسه. اگ

امير هي به زور غذا به خوردم  بسعزيز مي شم زودتر دست به کار مي شدم! نمي بيني چقدر چاق شدم؟ از 
 !ميده، ميگه بچه ي الغر دوست نداره

 :خنديد، گفتم مريم

 !خيلي خوشحال شدم، خاله قربون اين فسقل بشه _

 و بابا کني؟ببينم نيلوفر! تو نمي خواي يه کم بجنبي و ماني _

تو فکر! ماني لياقت بابا شدن رو داشت؟ اصالً به بچه فکر نمي کردم، من به ماني اعتماد نداشتم، تا وقتي  رفتم
رزا و سايه ي شومش رو زندگيم بود محال بود! اما همه ي اين حرفا رو تو دلم نگه داشتم و به مريم چيزي 

 .نگفتم

شد، تلفن زنگ خورد و مريم به سمت تلفن رفت. منم خودمو سرگرم عکس هاي زناي خوشگل روي جلد  عصر
 .مجله کرده بودم و داشتم لباساشونو نگاه مي کردم

 .از چند دقيقه مريم برگشت بعد

 .امير بود، سالم رسوند _

 !مرسي، سالمت باشن _

 !بهش گفتم ماني رو هم براي شام بياره اينجا _

 !نه من ديگه رفع زحمت مي کنم، ميرم خونه _

 باز شروع کردي؟ چرا غريبي مي کني آخه؟ _

 .به خدا غريبي نمي کنم، اگه قرار بر اين بود نهارم نمي اومدم _

 .انقدر لوس نشو؛ ديگه هم ادامه نده _

 .نشد به مريم بگم که من و ماني با هم حرف نمي زنيم، به ناچار قبول کردم روم

 :شد و ماني و امير هم سر رسيدن. همه روي مبل نشستيم و مشغول ميوه خوردن شديم. مريم گفت شب

 خب آقا ماني چه خبر؟ از رزا چه خبر؟ _

 !داشتم کله ي مريمو بکَنَم؛ بگو آخه تو چرا تا ماني و مي بيني ياد رزا ميفتي؟! اه من کم بدبختي دارم؟ دوست

 :ه کرد و آهسته گفتبه اخماي در هم رفتم نگا ماني

 .خبري ازش ندارم _

 :رو به من گفت ماني
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 .هستي از دستت خيلي ناراحته، مي گفت تلفناشو جواب نميدي! به من شکايتتو کرد _

 :تفاوت گفتم بي

 .حوصله ي کسيو ندارم _

 :گفت امير

 !چرا حوصله ندارين؟ اگه دلتنگ ايران هستين بياين اينجا به مريم سر بزنين اونم تنهاست _

 :زدم و گفتم لبخندي

 .باشه مرسي، راستي بابا شدنتونم تبريک ميگم؛ وقتي مريم بهم گفت خيلي خوشحال شدم _

 :ي به شونه ي امير زد و گفتتشکر کرد، ماني که مشخص بود از باردار بودن مريم چيزي خبر نداشته دست امير

 .اي بي معرفت چرا به من خبر ندادي؟ مبارکه بابا کوچولو، مبارکه مريم خانوم _

 .آهسته تشکر کرد مريم

 .شب شد و من و ماني به خونه اومديم، ماري کت ماني و ازش گرفت آخر

 .حقو بهش داد خوش به حال امير، هميشه عاشق اين بود که بابا بشه، مريم باالخره اين _

 :منظور حرف ميزد. خيلي سرد گفتم با

 .امير لياقت بابا شدن رو داره _

 :برم تو اتاق که ماني محکم مچ دستمو گرفت و منو به سمت خودش کشوند و گفت خواستم

 منظورت چيه؟ منظورت اينه که من لياقت بابا شدن رو ندارم؟ _

 :پررويي تو چشماش زل زدم و گفتم با

خودت چي فکر مي کني؟ به نظر تو کسي که غير از زنش، با زن ديگه اي ارتباط داشته باشه لياقت داره پدر  _
 بشه؟

بار دوم طعم سيلي مانيو چشيدم.خيلي دردم اومد، دستاش واقعاً سنگين بود. ريزش خونو از دماغم روي  براي
بريزم. اشکام بي صدا روي گونم ريخت، طعم  بلوزم حس مي کردم. ديگه ياد گرفته بودم آروم و بي صدا اشک

 .شور خون و اشک قاطي شد و توي دهنم مي رفت

سمت دستشويي رفتم و چند مشت آب به صورتم پاشيدم. حالم خيلي بد بود، از دستشويي که بيرون اومدم  به
رو بينيم فشار  ماري يه دستمال آغشته به بتادين بهم داد. از دماغم داشت خون مي اومد، دستمال و محکم

دادم و سرمو باال گرفتم، ماني روبروي پنجره و پشت به من وايساده بود و دستاشو تو جيب جين آبي رنگش 
 .فرو برده بود

 :از پله ها باال ميرفتم که صداي محزون مانيو شنيدم داشتم
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 ...نيلوفر من _

 .نمي خوام بشنوم _

 !دارم باهات حرف مي زنم _

 مونده؟مگه حرفي هم  _

 .من حرف دارم _

 :داشت نگام مي کرد، تموم بغض و خشممو تو صدام جمع کردم و گفتم ماني

نمي خوام به حرفاي مسخرت گوش بدم، کتک زدن رو از بابات ياد گرفتي؟ کجاي فرهنگ خانوادگيت نوشته  _
 .که بايد رو زن دست بلند کني؟ دستات هرز رفته ماني

 :که خيلي شرمنده بود آهسته گفت ماني

نمي خواستم اينطوري بشه به خدا، اما، اما تو با اون حرفات خيلي عصبيم کردي. من به تو خيانت نکردم  _
نيلوفر! خيلي بده با يه نفر زير يه سقف زندگي کني اما بهش اعتماد نداشته باشي، حتي قد يه سر سوزن. 

 .مو بگيرم و اون کار رو کردم، متأسفحرفات آتيشم زد، نتونستم جلوي خودم

 :زدم و گفتم پوزخندي

از زندگي با تو همين يه کلمه نصيبم شد؛ متأسفم. هه! ببين ماني! من از تو، از عشقت، از زندگي اي که برام  _
 تو اين خراب شده ساختي حالم به هم مي خوره، مي فهمي؟

 !وب مي دونستم اين حرفم چقدر آتيشش زده، حقش بودسرعت به سمت اتاقم رفتم و در رو قفل کردم. خ با

با صداي جيک جيک گنجشک هاي روي کاج، از خواب بيدار شدم. خودمو تو آينه ي قدي نگاه کردم. جاي  صبح
 .سيلي ماني کبود شده بود و چند خط قرمز که جاي انگشتاش بود روي گونه ي سمت راستم هويدا بود

 !و گرفت. من چقدر بدبخت بودم! چي فکر مي کردم و چي شدديدن قيافم بغض گلوم از

مي کردم وقتي زن ماني شم فقط عشق مي بينم و زندگي عاشقونه نه اين وضع! چند تقه به در زده شد و  فکر
 .ماري داخل اتاق شد، سالم بلند بااليي بهم داد و لبخند پهني رو لباش نشست

ينيش نزديک بود ذوق مرگ بشم اما خيلي آروم و با صدايي ضعيف بهش اينکه از اين حرکات غير قابل پيش ب با
سالم دادم. وقتي اوضاع بدمو ديد لبخند رو لباش ماسيد و با غم بهم نگاه کرد، نگراني و ناراحتيو تو چشماي 

 .ترين اتفاقات زندگيم با خبر بود يقهوه اي رنگش به خوبي مي ديدم، هر چي بود همدمم بود و از خصوص

 .خانوم، صبحونه آمادست _

نگام مي کرد. خيلي به اين نگاه ها و محبت ها نياز داشتم اما بغضمو فرو بردم و نگاش کردم. ماري هم  مهربون
 .خيلي زود از اتاقم خارج شد؛ ميل به چيزي نداشتم و لب به صبحونه نزدم. روي مبل نشستم
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به ماني فکر مي کردم. واقعاً اين همون ماني عاشق پيشه بود؟ چقدر دوران خوشي و عاشقونمون کوتاه  داشتم
 !بود! بيشتر از زخم صورتم، زخم روي قلبم درد مي کرد،غرورم له شده بود

 :صدام کرد ماري

 !خانوم، خانوم _

 .تو چشماش موج مي زد نگراني

 چيه؟ چي شده؟ _

 .زنگ زدناز، از بيمارستان  _

 خب؟! چي شده؟ _

 :نگام کرد و با بغض گفت ماري

 .آقا بيمارستانن، حالشون به هم خورده بردنشون بيمارستان _

اينکه تا حد مرگ از دست ماني دلخور بودم اما؛ نه، اون تنها تکيه گاه من بود. نبايد از کنارش بي تفاوت مي  با
 .گذشتم. نه، اين از من بر نمي اومد

 .راه ماري به بيمارستان رفتيمهم به

سست شده بود. دوست نداشتم باليي سر ماني بياد، ماري وقتي حالمو ديد زير بازومو گرفت و کمک کرد  پاهام
 .تا راه برم. امير رو ديدم، امير نزديکم شد

 سالم، خوبين نيلوفر خانوم؟ _

 ماني کجاست؟ _

 :د و گفتبا تعجب به جاي سيلي روي صورتم نگاه کر  امير

 کار مانيه؟ _

 اميرآقا فقط بگين ماني کجاست؟ _

 :دستشو پشت گردنش کشيد و گفت امير

فشارش افتاده بوده پايين، نگران نباشيد خوبه، سرم بهش وصل کردن. شما خودتون خوبين؟ جاي سيلي  _
 ماني رو صورتتون خيلي کبود شده، دردم داره؟

کشيدم، مي دونستم که مي تونم مثل نريمان به امير اعتماد کنم، سرمو پايين انداختم. امير با حرص  خجالت
 :گفت
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نمي دونم کي تو مغزش چي پُر کرده که به هيچ صراطي مستقيم نيست! نمي دونم ماجدي چه وعده، وعيدي  _
ام مهميد. بارها سر همين موضوع با ماني بهش داده که انقدر هواي رزا رو داره، باور کنيد مثل خواهر نداشتم بر 

 .دعوام شده اما گوشش بدهکار نيست. شما در جريان کاراش هستين؟ به من که چيزي نميگه

 :صندلي نشستم. ماري گفت روي

 !االن وقت اين سواال نيست، خانوم حالش خوب نيست _

 .حرفي نزد و سکوت کرد امير

 مي تونم مانيو ببينم؟ _

 .ه اينجا دوست و آشنا زياد دارم. تا يه ربع ديگه مي برمتون تا ببينيشخوشبختان _

 چطوري حالش بد شد؟ _

صبح که اومد بيمارستان هي مي گفت که سردرد و حالت تهوع داره اما من زياد جدي نگرفتم، فکر مي کردم  _
ش افتاده، منم رسوندمش مال خستگيِ اين چند روز اخيره. اما وقتي رفتم تو اتاقش ديدم بيهوش کف اتاق

 !بيمارستان

 ماجدي هم مي دونست ماني حالش بد شده؟ _

 !مجبور شدم بهش بگم، مي دونم دوست نداشتين اون بدونه _

نگفتم، باالخره براي ديدن ماني، من و امير به اتاقي رفتيم. بيمارستان مجهز و تميزي بود، نمي دونم چرا  چيزي
 !بيمارستان خودشون مانيو نبرده بودن، شايد امير دوست نداشته زير دين ماجدي باشن

 .چشماشو بسته بود، سرش باند پيچي شده بود. دلم براش مي سوخت، بغض کردم ماني

 ر آقا؟ چرا سرشو بستن؟امي _

گفتم که افتاده بود کف زمين، سرش خورده بوده به لبه ي ميزش! خوشبختانه ضربه ي جدي نخورده، فقط  _
 .چند تا بخيه خورده. نگران نباشيد، خدا خيلي بهش رحم کرد

 !تخت ماني شدم. صورتش زرد و بي حال بود، لباش ترک خورده بود و صورتي کمرنگ شده بود نزديک

 !من ميرم پيش ماري، کارتون تموم شد بياين بيرون _

 :رفت. دستاي سرد مانيو گرفتم و آهسته صداش کردم امير

 ماني؟ ماني؟ _

 .آروم آروم چشماشو باز کرد، چشماي يشمي رنگ خوشگلش خيلي بي حال و خسته بود ماني

ه ي سفيد رو، رو سرش کشيد و با صورت کبود و ورم کردم نگاه کرد، اشک تو چشماش جمع شد، ملحف به
 :بغض گفت
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 .چرا اومدي اينجا؟ هــوم؟ اومدي شرمندم کني؟ شرمنده ي کاري که باهات کردم. برو نيلوفر، برو _

 :بغض گفتم با

تو شوهر مني ماني! هر کاري کني باهام، باز شوهرمي! تکيه گاهم تو اين کشور غريب تويي! من جز تو کسيو  _
 !نمي خوام يه تار مو از سرت کم شه مانياينجا ندارم. 

 .ملحفه رو از رو سرش کنار زد، اشکاش رو گونه هاش بود ماني

 اين حرفا رو جدي زدي؟ يا براي دلخوش کردنم گفتي؟ _

 !من براي دلخوشي کسي حرف الکي نمي زنم _

 !ديشب گفتي ازم متنفري _

 :شدم و با پشت دستم اشکاشو پاک کردم و گفتم خم

صورتمو ببين! روم نمي شه از خونه بيام بيرون، ببين چه باليي سرم آوردي؟ خب اون وقت توقع داري حرفاي  _
 عاشقونه بهت بزنم؟

 :با ناراحتي گفت ماني

دستم بشکنه! ببخشيد نيلوفر، به خدا اصالً نمي خواستم روت دست بلند کنم. به خدا شب تا صبح تو اتاقم  _
ح از گريه خيس خيس بود! روم نمي شد بيام ازت خداحافظي کنم. صبح اومدم تو اتاق، گريه کردم، بالشم صب

! من با تو چکار کرده بودم؟! حالم يوارباالي سرت! وقتي ديدم صورتت کبود شده کم مونده بود سرمو بکوبم به د
 .خيلي بد بود

 :سرشو پايين انداخت، صورتشو نوازش کردم و گفتم ماني

 ، بهتري ماني؟اشکالي نداره _

 :با عشق نگام کرد. محبت و مهربوني تو چشماش موج مي زد، لبخند پهني زد و گفت ماني

 !االن که پيشمي خيلي خوبم، خيلي _

 :اينکه جو رو عوض کنم گفتم بخاطر

 !چت شده بود يهو؟ من که تاحاال دکتر رو تخت بيمارستان نديده بودم _

 :خنديد و گفت ماني

 .حاال ببين _

 :ناراحت نگام کرد و آهسته گفت ماني

 خيلي درد مي کنه؟ _
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 :جاي سيلي رو صورتم اشاره کرد. لبخند زورکي اي زدم و گفتم به

 !نه بابا، خوب شد ديگه! از قديم گفتن زن و شوهر دعوا کنن ابلهان باور _

ختر کينه اي نبودم! اما واقعيتش اين بود که اينکه ديشب خيلي اذيت شده بودم اما مانيو بخشيده بودم. د با
 .هيچ عالقه اي تو خودم نسبت به ماني حس نمي کردم

 :نگام کرد و گفت ماني

 .بوسم کن تا بفهمم دوستم داري _

 :گفتم

 .اِ، االن؟ بذار بريم خونه بعد، االن يهو ديدي يکي اومد _

 .نه ديگه قبول نيست، داري بهونه مياري؛ بـــدو _

 .چشماشو بست و لباشو غنچه کرد. خندم گرفته بود، درست عين پسر بچه هاي شيطون شده بود ماني

شدم رو صورتش؛ اول خوب اجزاي صورتشو نگاه کردم، خيلي جذاب بود. هر چي بود مرد زندگي من بود!  خم
 !شوهر من

 .اِ نيلوفر داري چيکار مي کني؟ زود باش ديگه دهنم آب افتاد _

و لبامو گذاشتم رو لباش، ماني لباشو رو لبام تکون داد و خواست دهنشو باز کنه که فوري لبامو کشيدم  خنديدم
 :و گفتم

 !خب ديگه من ميرم بيرون، تا سرمت تموم شه _

 .با لبخند بدرقم کرد، نزديک امير شدم ماني

 .حالش خوبه؛ سرمش تموم شه مي برمش خونه، بايد استراحت کنه. نمي ذارم بره بيمارستان _

 .کار خوبي مي کنيد _

همين لحظه چشمم به ماجدي و رزا افتاد که از دور داشتن مي اومدن. دست رزا دسته گل بزرگي بود و دامن  تو
و با لبخند نزديک ما شد، با ماجدي و رزا دست  کوتاه و تاب سرمه اي رنگي پوشيده بود! ماجدي امير رو ديد

 .دادم

 :رو به امير گفت ماجدي

 !ماني کجاست؟ رزا نگرانش بود، اومديم ببينيمش _

 :گفت امير

 !حالش خوبه، به زحمت افتادين. من که بهتون تلفني گفتم زحمت نکشيد بيايد، حالش خوبه _
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 :گفت رزا

 .اتاقشو نشون بده _

آمرانه ي رزا دلگير شده بود اما با دست اتاق مانيو نشون داد. رزا و ماجدي وارد اتاق ماني شدن.  از لحن امير
 :امير رو به من گفت

 !بهتره شمام برين، تنها نباشن بهتره _

 ...اما، من _

 !مي دونم با ديدن رزا کنار ماني اذيت مي شين اما؛ بهتره برين _

 .کردم. الي در اتاق باز بود، داشتم وارد اتاق مي شدم که صداي قهقهه ي رزا باعث شد يه لحظه بايستم قبول

 .رژ صورتي رزا روي لپ ماني خودنمايي مي کرد. حالت تهوع بازم اذيتم مي کرد جاي

 :گفت رزا

 خوبي؟وقتي... بابا... گفت امير آوردتت... بيمارستان... خيلي نگرانت شدم... االن  _

 .رو گرفتم تا مانع افتادنم بشه، به سر جام برگشتم. ماري نزديکم شد و بازومو گرفت ديوار

 .حالتون خوبه؟ چرا انقدر خودتو اذيت مي کني؟ اينجا اينجور چيزا عاديه! انقدر خودتونو ناراحت نکنين _

ژ رزا رو روي صورتش مي ديدم. تا مي ماري نگاه کردم، علت ناراحتيمو فهميده بود. بار دومي بود که جاي ر به
 .خواستم دلمو باهاش صاف کنم نمي شد

 .بلند شو مادام، مي ريم خونه _

 پس آقا چي؟ _

 :زدم و گفتم پوزخندي

 .نترس، انقدر خاطرخواه داره که نمي ذارن تنها باشه، بريم _

 .محکم و قاطع حرف زدم که ماري مخالفتي نکرد. از امير خدافظي کردم و به سمت خونه رفتم انقدر

از خودم و حماقتام به هم مي خورد. به اتاق رفتم و در رو بستم. بعد از نيم ساعت، صداي بوق ماشين از  حالم
ي و رزا و ماني از ماشين پياده تو حياط اومد؛ از پنجره به حياط نگاه کردم. ماشين ماجدي تو حياط بود و ماجد

 .شدن

 .زير بغل مانيو گرفته بود؛ خيلي عصبي بودم رزا

 :رزا مي اومد صداي
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ماني مواظب خودت باش، زنگ مي زنم هر روز حالتو مي پرسم. چند روزي بمون خونه و استراحت کن؛ الزم  _
 !نيست بياي بيمارستان، سعي کن زود خوب شي. من ميرم. باي

 :لبخند بهش زد. ماجدي و رزا رفتن. صداي ماني بعد از دقايقي شنيده شد ماني

نيلوفر، نيلوفر؛ يعني اونقدي برات ارزش نداشتم که وايسي با هم بيايم؟ جلوي رزا و ماجدي خيلي ضايع شدم  _
 .نيلوفر

 :ماريو شنيدم صداي

 .خانوم قرص خوردن و خوابيدن _

 .وشحال شدم وگرنه بازم دعوا راه مي افتاداينکه ماري نجاتم داده بود خ از

تمام مدتي که ماني خونه بود و استراحت مي کرد، رزا مرتب يا زنگ مي زد يا حضوري مي اومد و حال مانيو  در
 .مي پرسيد

 .ياد گرفته بودم به حضور رزا بي تفاوت باشم! عادت کرده بودم سرد باشم ديگه

*** 

 .ماه به سختي گذشت يک

ن يه ماه ، خيلي کم حرف و منزوي شده بودم. تنها همدمم ماري بود و فقط اون بود که باعث مي شد اي تو
لبخند بزنم. ماري هم ازم حمايت مي کرد و باهام مهربون شده بود. خيلي نرم باهام حرف مي زد و معلوم بود 

شد . واقعاً بهش نياز داشتم. مي  سکه اونم به من و حضورم عادت کرده و يه رشته ي محبت بين من و ماري ح
مريمم کم و بيش بهم سر مي زد. من بيشتر مي رفتم ديدنش، از ايران و خانوادم هيچ خبري نداشتم، از ترس 
اينکه مبادا از ازدواج برديا خبري به گوشم برسه هيچ كدوم تماسا رو جواب نمي دادم، دوس داشتم تو بي خبري 

 !کرده روسيباشم تا اينکه بشنوم برديا ع

بود. حول و حوش ساعت ده، ماني هنوز نيومده بود. برامم زياد مهم نبود. از ماري خواستم که ميز رو  شب
بچينه. ماري خوشبختانه نپرسيد که منتظر ماني مي مونيم يا نه؟ بعد از صرف شام، حدود ساعت يازده بود که 

 .ارد شد. يه جعبه شيريني هم دستش بوددر خونه باز شد، ماني با چهره اي خندان و دسته گلي خوشگل و

 .سالم بر خانوم صبور و نازم _

 :حرفاي عاشقونه ي ماني بيزار شده بودم، خيلي سرد سالم کوتاهي دادم. ماني اخم کرد و گفت از

 اينجوري از شوهرت استقبال مي کني؟ يه بوسي، آغوشي، چيزي؟ _

 االن يه ماهه همين بوده، چي شد اون وقتا اعتراضي نداشتي؟ _

 .نزديکم شد، دسته گلو رو ميز گذاشت، شيريني رو هم داد به ماري تا بچينه تو ديس ماني

 .بداخالق نشو ديگه نيلوفر، باالخره حقمو گرفتم. امشب مي خوام جشن بگيريم و شاد باشيم _
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و روي ميز گذاشت و رفت. ماني جلوي پام زانو زد، زل زد تو چشام و با ديس شيريني سر رسيد، ديس ماري
 :گفت

مي دونم تو اين مدت خيلي اذيت شدي نيلوفرم؛ مي دونم که رابطه ي منو رزا رو با هر سختي اي که بود  _
با تحمل کردي، اما ديگه تموم شد. قول مي دم تک تک روزايي رو که زجر کشيدي و اذيت شدي رو جبران کنم. 

. از فردام ميرم بيمارستان مجهز و دمپولي که اون ايراني بابت طرحم بهم داد کل سهام بيمارستان ماجديو خري
توپ قديري، همون ايراني که طرحمو قبول کرد و مي شم مدير بخش! تموم آرزوهام داره به حقيقت مي پيونده 

 .خيلي مرسينيلوفر! همشم مديون تو و حمايتاتم. خيلي بهت مديونم، مرسي، 

 :خونسردي و دلخوريمو ديد دستامو گرفت و گفت وقتي

تو که نمي خواي بهترين شب عمرمو تلخ کني؟ مي خواي؟ از فردا هر زخمي که هردومون از رزا و ماجدي  _
خورديم رو، دو برابرشو سرشون خالي مي کنم. ماجديو جلوي همه مي شکنم. فقط بشين و تماشا کن که 

 .ي کنمباهاشون چکار م

 با بيمارستان ماجدي چكار مي کني؟ _

 همشو قراره يه نفر يه جا ازم بخره، پولشم واريز مي کنه به حسابم تو دبي! نيلوفر؛ خوشحال نشدي؟ _

 .فقط از اين خوشحالم که ديگه مجبور نيستم حضور رزا رو تحمل کنم _

به من و عشقم شک کني. نشونت مي دم که از اين به بعد فقط خوشي مي کنيم. نمي ذارم ديگه ذره اي  _
 .چقدر دوستت دارم و عاشقتم

 :ديس شيرينيو به سمتم گرفت و گفت ماني

 .حاال هم به خاطر اين موفقيت دهنتو شيرين کن _

 :کردم و گفتم بغض

 فکر کردي با يه شيريني، تلخيِ اين يه ماهي که گذشت از يادم مي ره؟ آره؟ _

 :با ناراحتي نگام کرد و گفت ماني

 !من که گفتم جبران مي کنم. من مجبور بودم، ببخشيد، به خدا ديگه تموم شد _

 :اينکه ديگه اسم رزا رو نمي شنيدم خيلي خوشحال بودم. دلم براي ماني سوخت، لبخندي زدم و گفتم از

 .حاال دهنتو شيرين کن _

 .گذاشت گازي زدم و ادامشو ماني با لذت خورد لبخند پهني زد و شيريني اي تو دهنم ماني

 :با شيطنت نگام کرد و گفت ماني

 .خب، حاال بوسم کن. بــدو _
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 :داشت نگامون مي کرد. اولين بار بود لبخندشو مي ديدم، خيلي خوشحال بود. گفتم ماري

 !اِ ماني! زشته _

 :ماري اشاره کردم؛ ماني خنديد و گفت به

 !خودمونه! بدو بهونه قبول نيستبابا، ماري از  _

 .دونستم ماني ول کن نيست، واسه همين لبمو جلو آوردم و صورتشو نرم بوسيدم مي

پيله نکرد که حتماً بايد لبمو بوس کني و منم نفس راحتي کشيدم. اون شب دوباره اعتماد از دست  خوشبختانه
 .رفتمو به ماني پيدا کردم

*** 

به بيمارستان دکتر قديري مي رفت و سهام کل بيمارستان ماجدي رو هم فروخته بود. از ماجدي و رزا هيچ  ماني
 .خبري نداشتم. از خوشحاليم واسه شب، ترتيب يه جشن کوچولو و دو نفره رو با ماني دادم

ي خوشگي درست و ماري بادکنک هاي قرمز و صورتي رنگي به سقف آويزان کرديم. ماري کيک شکالتي خيل من
کرد و داخل فر قرار داد. پيراهن کوتاه قرمز رنگي پوشيدم، تا زانوم بود و فقط دو بند نازک داشت و از پشت باز 

 .خيلي خوشگل شده بودم م،بود. آرايش غليظي کردم و تل کاموايي قرمز رنگي البالي موهام زد

ام بود. به پيشنهاد من قيمه درست کرده بود؛ منتظر اومدن ماني بودم، ماري هم مشغول چيدن تدارکات ش من
 !هر چند يه کمم بهش تقلب رسوندم و کلي هم سر به سرش گذاشتم

 .تلويزيون مي ديدم که زنگ آيفون به صدا در اومد داشتم

 کيه؟ _

 .نمي اومد، گوشيو سر جاش گذاشتم صدا

 .اد، ماري من مي رم ببينم کيهاه، صد بار به ماني گفتم اين آيفونو درست کن. اصالً صدا نمي _

 .رو شونم گذاشتم و به سمت در رفتم شنلي

رو باز کردم؛ با کمال تعجب رزا رو ديدم. برخالف هميشه هيچ آرايشي نداشت و يه لباس ساده با جين آبي  در
 .پوشيده بود. موهاشو ساده، باال بسته بود

 بفرماييد؟ _

 :عصبي بود با صداي بلند گفت رزا

 !به سالمتي عروسيه؟ خوشگل کردي _

 به شما مربوطه؟ _

 فکر کردي خيلي زرنگي اره؟ تو و اون شوهر خيلي زرنگت؟ _
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 .ببين خانوم، اصالً حوصله ي چرت و پرتاتو ندارم. يا ميگي حرف اصليت چيه يا برو که اعصاب ندارم _

 :هل داد و با خشم گفتدر رو روش ببندم که پاشو گذاشت الي در و در رو محکم  خواستم

اون شوهرت فکر کرده کيه؟ فکر کرده مي تونه من و پدرمو آواره کنه و بعد بره پي زندگيش، اون بيمارستان  _
 .حاصل زحمتاي شبونه ي دَديمه! ماني نمي تونه همه ي اينا رو دود کنه

ت نمي کشيدي تشريف بياري اين حرفا رو مي تونستي بري بيمارستان و به ماني بگي، اين همه راهو زحم _
 اينجا؟

که متوجه کنايه ي من شده بود اومد جلو، دو تا بند پيراهنمو محکم گرفت و منو چسبوند به در حياط و با  رزا
 :خشم گفت

 !خوب گوش کن ببين چي ميگم؟ من نمي ذارم... آب خوش از گلوي تو و... ماني پايين بره _

 :و از دستاش بيرون کشيدم و گفتمرو هل دادم عقب و بند پيراهنم رزا

 !گمشو برو بيرون، دختره ي لجن _

 :به شکمش اشاره کرد و گفت رزا

 .حق اين بچه رو ازتون مي گيرم _

 منظورت چيه؟ بچه ي تو به من و ماني چه مربوطه؟ _

 :خنده ي وقيحانه اي کرد و گفت رزا

فکر کردي اون سه روزي که اون شوهر باوفات با من تنها بود مثل دو تا بچه ي خوب، کنار هم نشستيم و  _
دست به من نزده؟ نه خير خانوم ساده ي احمق! من از شوهرت حاملم. حق اين بچه رو از ماني مي گيرم، نمي 

 .نزني انقدر ذارم کاري که با من کرد پنهان بمونه. توام بهتره سنگ شوهرتو به سينه

 .يه نگاه پر از سرزنش بهم انداخت و رفت رزا

 :که شکستم. به معناي واقعي شکستم، روي کاشي هاي کف حياط نشستم. داد زدم آخ

نه، نه اين امکان نداره، ماني به من خيانت نمي کنه، نه دروغه! دروغــــــــه! واي نه، طاقت اين يکيو ندارم  _
 .، مي ميرماصالً، واي نــــــــه

به شدت جاري بود. قلبم درد مي کرد. از جا بلند شدم و تلو تلو خوران به سمت سالن رفتم. با ديدن  اشکام
 .بادکنک ها و گالي رز توي گلدان، داغ دلم تازه شد. از اين همه حماقتم بدم اومد

ري با وحشت به سمتم سمت گل ها رفتم و با گلدونش پرت کردم تو حياط. صداي خرد شدنش اومد، ما به
 :اومد

 چي شده؟ کي بود دم در؟ _
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 :سمت کيکي که ماري مشغول تزيين بود رفتم و کيکو پرت کردم کف آشپزخونه و با گريه گفتم به

 !چيو جشن بگيريم؟ خيانت مانيو؟ حماقت و سادگيِ منو؟ نمي خوام ديگه اين زندگيو، بسمه مادام، بسمه _

تم و زار زدم. ديگه حتي غرورمم جلوي ماري برام مهم نبود. ماري کنارم نشست و پارکتاي کف سالن نشس روي
 .با مهربوني سرمو بغل کرد. خيلي دوسش داشتم، خيلي به اين دلدارياش نياز داشتم

 چرا با خودت اين کار رو مي کني نيلوفر؟ چي شده؟ _

 :بار بود اسم منو بدون پسوند صدا مي کرد، ذوق کردم. در ميان هق هق گريه گفتم اولين

تو مي دوني من چي کشيدم مادام. مي دوني نه؟ تو مي دوني خيانت يعني چي؟ مي دوني زير يه سقف با يه  _
هام له شد. آدم زندگي کني اما بعد بفهمي اوني نيست که ميگه يعني چي؟ هر چي رويا داشتم خراب شد؛ آرزو

و عاشقي مي زد. نمي تونم اينو  شقماني بهم خيانت کرده مادام. باور مي کني؟ ماني اي که اونقدر دم از ع
تحمل کنم مادام، نمي تونم. دلم از اين کشور لعنتي خونه! بايد برم، برم کشور خودم. اينجا جاي من نيست. 

 .من از جنس اينا نيستم

 :و چمدونمو جمع کردم ماري با ناراحتي نگام کرد و گفت از آغوش ماري جدا کردم خودمو

 کجا مي رين؟ به آقا چي بگم؟ _

 :ي چمدونو گرفتم و گفتم دسته

براي ماني مهم نيست که من کجام! اما بهش بگو مي رم خونه ي مريم! بگو نياد دنبالم. تا چند روز ديگه بليت  _
 .مي گيرم و برمي گردم ايران، خداحافظ

 .بغل ماري گريه کردم و به سمت خونه ي مريم رفتم تو

زل زده بود به چشاي گريون و چمدونم. آب قند برام آورده بود با رنگ پريده نگام مي کرد. منتظر بود براش  مريم
 .توضيح بدم

 !من مي خوام برگردم ايران. به امير آقا بگو اگه براش زحمتي نيست برام بليت بگيره _

 :از آب قند خوردم. مريم گفتقلوپ  يه

 چي شده مگه؟ با ماني دعوات شده؟ _

 !منو ببخش که اينطوري مزاحمت شدم مريم، اما باور کن تو اين کشور کوفتي جاييو نداشتم که برم _

 اين حرفا چيه مي زني؟ مگه اومدي خونه ي غريبه؟ بگو چي شده؟ دعواتون شده؟ _

 .جاري بود اشکام

ندفعه ديگه دعوايي در کار نيست. کار بيخ پيدا کرده، بحث خيانت وسطه! نمي تونم ديگه باهاش نه مريم، اي _
زندگي کنم. اگه تاحاال هم اين همه سختي و غربتو تحمل کردم واسه اين بود که حس مي کردم ماني بهم 

 !وفاداره. اما االن دليلي نداره بازم مثل احمقا اينجا بمونم
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 از چي حرف مي زني نيلوفر؟ ماني بهت خيانت کرده؟ _

ماني سياه بختم کرد. پشت کرد به هر چيزي که بينمون بود. رزا امروز اومده بود دم در خونه! مي دوني بهم  _
چي گفت؟ بهم گفت از ماني حامله اس! مي شنوي مريم؟ از ماني! از شوهر من! از مرد زندگيم! از کسي که 

شبم بوده. اون به من خيانت کرد.  هرباهاش اومدم اين خراب شده و حرفاي عاشقونش الاليي  االن چند ماهه
به مني که همه جوره پاش وايساده بودم. دارم دق مي کنم مريم! طاقتشو ندارم. نمي دوني چي کشيدم وقتي 

 .پام گريه کرد رزا با وقاحت گفت از ماني حامله اس. له شدم مريم، خرد شدم. مريم بغلم کرد و پا به

*** 

اونجا موندم. ساعت نه بود که امير اومد. هر چند با ديدن من و قيافه ي درهم و چشماي قرمزم خيلي  شبو
 :شوکه شد، اما به روم نياورد و با روي باز ازم استقبال کرد. امير گفت

 .ام بيارمماني خبر داشت شما اينجايين؟ مريم خوب زودتر به من مي گفتي مانيو همر  _

 :آهسته گفت مريم

 .نيلوفر با ماني دعواش شده. مي خواد برگرده ايران _

 :شوکه شد و رو به من گفت امير

 چرا؟ مگه چي شده؟ ماني کاري کرده؟ _

پايين انداختم. خجالت مي کشيدم بگم. مريم کارمو راحت کرد و هر چي ازم شنيده بود رو به امير گفت.  سرمو
 :اي مريم تموم شد و گفتامير وقتي حرف

بهش تهمت زدن. باور نکنين نيلوفر خانوم. دروغه همش! من مانيو مي شناسم، همچين آدمي نيست. اون  _
عاشق شماست، مثل جونش دوستتون داره. من به ماني ايمان دارم ، هر غلطي کنه اين يه کار رو عمراً بکنه! 

 کنه؟ه ازش متنفره اون کار رو اون از رزا متنفر بود، چطور مي تونه با کسي ک

من ديگه به ماني و کاراش و حرفاش اعتماد ندارم. حتي اگه همه ي حرفاي رزا دروغ باشه بازم ديگه نمي مونم.  _
خسته شدم از بس خبراي ناگوار شنيدم و تحمل کردم. منم آدمم، صبرم حدي داره، نمي تونم با کسي زير يه 

 .درموردش ميگه! نه نمي تونم يترسو داشته باشم که کي مياد و چسقف زندگي کنم که هر لحظه اين 

 :گفت مريم

 .امير، بايد با ماني حرف بزني، بايد بدونه رزا چي گفته _

 :جا بلند شدم و گفتم از

 .مريم اگه اجازه بدي من برم تو يه اتاقي استراحت کنم، سردرد دارم _

 :به طرف کابينت رفت و قرصي درآورد و گفت مريم

 .اينو بخور و بخواب عزيزم _
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خوردم و به اتاق خواب مريم و امير با اصرار مريم رفتم. اتاق دنج و پُر نوري بود. ديواراش صورتي کمرنگ  قرصو
ق گونه ي مريمو بود، به قاب عکس مريم و امير که روي ميز توالت مريم خودنمايي مي کرد زل زدم؛ امير با عش

 .امير خيلي دوستش داشت د،مي بوسيد و مريم ريز مي خنديد. يه لحظه به مريم حسوديم ش

حسرت روي تختخواب سفيد رنگ مريم و امير دراز کشيدم. چهره ي ماني يه لحظه هم از ذهنم دور نمي شد.  با
د! ساعت از دوازده شب هم ماني اي که اونقدر مهربون بود، باورش براي منم سخت بود، خيلي سخت بو

صداي داد و بيداد مانيو  يقيگذشته بود و من حسابي بي خواب شده بودم. صداي مکرر آيفون اومد. بعد از دقا
از تو حياط شنيدم. خوشبختانه پنجره ي اتاق خواب خيلي به حياط نزديک بود و راحت مي شد صداها رو بشنوم. 

 .پرده رو کنار زدم، ماني خيلي عصبي بود

 .ماني آروم باش، االن حالش خوب نيست. حرفاي رزا داغونش کرده ، بذار يه کم استراحت کنه و آروم شه _

 :پر از بغض و خشمگين ماني اومد صداي

تو براي خودت چي داري ميگي امير؟ بهم تهمت بيجا زدن مي فهمي اينو؟ به من انگ خيانت زدن، نمي تونم  _
 .اباي بي شرفش هر غلطي دوست داشتن با منو زندگيم بکنن و زنمو ازم بگيرنساکت بشينم تا رزا و اون ب

مي دونم چي ميگي ماني جان؛ به خدا درکت مي کنم. به خدا من به نيلوفر گفتم که بهت تهمت زدن و کار تو  _
 !نيست

 .عاقل باش، االن وقتش نيست ماني! نيلوفر بايد تنها باشه، بايد خوب فکر کنه اما

امير، من خونه ي بدون نيلوفر رو نمي خوام. بايد بفهمه بهم تهمت زدن و من با اون عفريته هيچ کاري  نه _
نکردم و هيچ رابطه اي باهاش نداشتم. درسته اذيتش کردم و تو اين يه ماه خيلي از دستم خون دل خورد اما 

اه دارم مجازات مي شم. من کاري گن يبهش قول دادم که جبران کنم. قول شرف دادم؛ حقم اين نيست امير، ب
 .نکردم با رزا، من به اون دختره ي نمک به حروم، دست نزدم. بايد نيلوفر رو ببينم

 :بازوي ماني و گرفت و گفت امير

 .االن وقتش نيست پسر! قرص خورده خوابيده _

 :ماني پر از بغض شد صداي

 .خيلي ناراحت بود؟ الهي من بميرم _

 !بهش حق بده، خيلي اذيت شده _

 :امير رو کنار زد و داخل خونه شد ماني

 !بايد ببينمش _

 .رو بستم و روي تخت دراز کشيدم، پتو رو روي سرم کشيدم. نمي خواستم با ماني روبرو شم پنجره

 .اتاق با صداي قيژ باز شد در
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زدن! مي بيني له شدنمو! مي بيني خرد شدنمو! نيلوفرم، خانومم، بيداري عمرم؟ مي بيني چه تهمتايي بهم  _
 نيلوفر جواب نميدي؟ اين يعني برم بميرم؟ يعني همه راست ميگن و منم که فقط دروغ ميگم ديگه اره؟

 :رو کنار زدم و گفتم پتو

 .نمي خوام توضيح ها و توجيهاتتو بشنوم آقاي ماني پرور؛ برو بيرون _

 :شده بود، خيلي ناراحت و غمگين بود. يه لحظه قلبم لرزيد. با خشم گفتمچراغو روشن کرد. چشاش قرمز  ماني

از اولشم لياقت منو نداشتي. منو آوردي اينجا تا راحت هر غلطي دوست داشتي بکني و کسي ازت نپرسه چرا؟  _
 !همين فردا برمي گردم ايران و تو هر غلطي دوست داري بکن. ديگه آزادي

ينيش از خشم و عصبانيت باز و بسته مي شد؛ منو از رو تخت بلند کرد و چسبوند عصبي شد. پره هاي ب ماني
 :به ديوار و در حاليکه رگاي پيشونيش بيرون زده بود گفت

تو خيلي غلط مي کني بري ايران؟ تو زن مني؛ خود سر شدي. حق نداري منو بذاري و بري. از اولشم منو  _
که به زور تحملم مي کني. منتظر يه بهونه بودي تا منو بذاري و دوست نداشتي؛ خر که نيستم، مي فهميدم 

من با اون دختره ي بي همه  کهبري، حاالم که مفت مفت بهونه امده دستت! اما من نمي ذارم، بايد بفهمي 
 !چيز، هيچ کاري نکردم و پاک پاکم

منو ابله فرض کردي؟ آره؟ رزا رو سه روز بردي هتل و هيچ کاري باهاش نکردي؟ من خرم؟ گوشام مخمليه؟  _
 بچه گير آوردي؟ چطور تونستي راضيش کني که برگردي سر کارت؟ چند شب باهاش حال کردي؟

ا بزنه، اما نزد! دستشو باال آورد؛ مي خواست بزنه، چشامو بستم و خودمو براي بار سوم آماده کردم ت ماني
چشامو باز کردم دستش تو هوا مونده بود. با خشم نگام مي کرد، زيادي تند رفته بودم. ماني دستشو پشت 

 .گردنش گذاشت و به سمت پنجره رفت

پيش پيش قضاوت نکن نيلوفر، تو حق نداري حرفاي ديگرانو به اين راحتي قبول کني. به خدا، به اون کسي  _
ه رزا دست نزدم. پول مي خواست که با دوستاش چند روزي بره آنتاليا! ماجدي حسابشو که مي پرستي من ب

. من اون پولو بهش دادم؛ دمسدود کرده بود و بهش پول نمي داد؛ سر يه موضوعي با هم دعواشون شده بو
دم؛ اما بايد اونم قول داد با ماجدي حرف بزنه. به خدا راست گفتم نيلوفر، نمي خواستم بدوني به رزا باج دا

بهت مي گفتم. زودتر بايد مي دونستي. اما من خر فکر مي کردم اونقدري بهم اعتماد داري که حرفاي رزا رو به 
زود قضاوت مي کني. داري نامردي مي کني. من خيلي دوستت دارم بي  يمن ترجيح ندي! نيلوفر به خدا دار 

ز اين زندگيِ کوفتي اي، سهم مني! من تا حاال به جز معرفت! خيلي! تو تموم هستي و زندگيِ مني! تو حق من ا
 .تو به هيچ دختري دست نزدم

 :نزديکم شد و کمرمو گرفت. مثل جن زده ها ازش دور شدم و گفتم ماني

 !به من دست نزن، برو بيرون _

 .تو حق نداري با من اينکارو کني نيلوفر، حق نداري _
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هه به سازت رقصيدم، حاال مي خوام براي خودم زندگي کنم و کاريو کنم من هر کاري دلم بخواد مي کنم. يه ما _
 .که دوست دارم

 .امشب بايد پيشم باشي، بايد بهم بفهموني که دوستم داري و حرفاي رزا رو باور نداري _

 !من ديگه يه لحظه هم پيشت نمي مونم _

 :مچ دستمو با خشم گرفت و کشيد سمت خودش و گفت ماني

 !نيست! تو زن مني، آماده شو مي ريم خونه دست تو _

 .کاري کردم نتونستم مچ دستمو از تو دستاش جدا کنم هر

 .ولم کن ماني، نميام تو اون خراب شده، ولم کن، اونجا خونه ي من نيست _

 :صداي فريادهام امير و مريم سررسيدن، امير با زحمت مچ دستمو از دست ماني جدا کرد و بهش گفت با

 .ديوونه شدي ماني؟! اين کارا چيه؟ عاقل باش، تنهاش بذار، بذار آروم باشه _

 :داد زد ماني

 !منو داره بيگناه مجازات مي کنه امير! نمي ذارم. من اين کاره رزا رو تالفي مي کنم. بشين ببين نيلوفر _

 .بودبا خشم رفت، خيلي دلم براش مي سوخت، امشب خرد شد. اما حق منم اين ن ماني

 هجدهم فصل

نيلوفر! ماري تماس گرفت، گفت که سريع بري خونه، مي گفت ماني زده به سرش. رزا رو آورده خونه و دعوا  _
 .راه انداخته

 :خوردم، رو به مريم گفتم جا

 جدي ميگي؟ يعني چي آخه؟ رزا رو چرا آورده؟ _

 .چيز ديگه اي نگفت _

 .من برم خونه؛ ببينم چه خبره _

 .مي خواي باهات بيام _

 .نه خودم برم بهتره _

جمع کردم، صورت مريمو بوسيدم و به سمت خونه رفتم. مي دونستم ماني بزنه به سرش هر کاري  چمدونمو
ممکنه بکنه. به خونه رسيدم، در باز بود، شوکه شدم. داخل شدم، در هالو باز کردم و پشت ديوار پنهان شدم. 

شده بود، همش اشک مي  کبودته بودن. ماني عصبي بود و داد مي زد. صورت رزا رزا و ماني رو مبل نشس
 :ريخت. ماني از جا بلند شد فرياد زد
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 حق نداشتي با من اون کار رو کني عوضي. نه تو نه اون پدر نامردت! با زندگيِ من چکار کردي لعنتي؟ _

خيلي عصبي بود، صورتش از خشم قرمز شده بود و دکمه هاي بااليي پيرهنش باز بود .قيافش و موهاش  ماني
 .خيلي نامرتب و ژوليده بود. تو اين يه هفته اي که نديده بودمش ته ريش گذاشته بود كه شديد بهش مي اومد

مي توني گم و گور شي تا نتونم  يه هفتس نيلوفر رو نديدم. دنبالش نرفتم چون دنبال تو بودم، فکر کردي _
پيدات کنم؟ آره؟ فکر کردي مي توني يه زِر زري کني و بعد راحت بذاري و بري؟ يه زري زدي وايميسادي سر 
حرفت! چرا ديگه فرار کردي عوضي؟ غلط اضافي کردي رزا؛ حقتو مي ذارم کف دستت، نشونت مي دم اون روي 

 !ديگمو

 :با اشک گفت رزا

اني، ولم کن. بذار برم، حاضرم جلو نيلوفرم بگم که دروغ گفتم، ميگم که بهم دستم نزدي. ميگم غلط کردم م _
که کلي تو اين مدت خواستم وسوسه ات کنم که با من باشي اما نشد و نتونستم. ميگم که تو پاکي و چقدر 

 .منيلوفر رو دوست داري. به جون هر کي دوست داري ميگم بهش، بذار برم. خواهش مي کن

 :هيستيريک خنديد و گفت ماني

 بذارم بري؟ تازه پيدات کردم، کجا بري؟ _

دکمه ي پاييني پيرهنشو باز كرد و پيراهنشو در آورد و پرت کرد رو مبل، سينه ي صاف و سفيدش کامالً  ماني
 .نمايان بود

مگه نگفتي که تو اون سه روز از من حامله شدي، مي خوام به دروغات رنگ حقيقت بدم. مي خوام کاري کنم  _
 .که يه بار تو عمرت به خودت ببالي که راست گفتي

 :به سمت رزا رفت، دستاشو محکم گرفت. تنم يخ کرد. ماني ديوونه شده بود! رزا جيغ زد ماني

 !امــــاني، ولم کن، تو رو خد _

 :داد زد ماني

تو خدا رو مي شناسي دختره ي هرزه؟ تو اگه خدا و پيغمبر حاليت بود که با من و زنم و زندگيم اينکار رو نمي  _
 .کردي

 .به سمت لباساي رزا حمله کرد داشت لباساشو پاره مي کرد ماني

 .چيه؟ چرا مي ترسي؟ براي تو که مسئله اي نيست. تا حاال صد نفر باهات حال کردن _

 .رزا رو بلند کرد و پرتش کرد کف سالن، لباساش پاره شده بود و نصف بيشتر بدنش معلوم بود ماني،

 .بهت حالي مي کنم که بد بازي اي رو با من و زندگيم شروع کردي رزا، حاليت مي کنم _

 !کم لگدي به شکم رزا زد. ناله ي رزا رو شنيدم، ديوانه داشت مي کشتشمح ماني

 !وحشي _
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 .خفه خون بگير رزا. تازه اين اولشه! باباتو به عزات مي شونم _

وضع خرابه و اگه بازم مي ايتسادم و نگاه مي کردم ممکن بود ماني باليي سر رزا بياره. چمدونمو همونجا  ديدم
ي که مي خواست لگد ديگه اي به رزا بزنه رفتم و بازوي مانيو محکم کشيدم. به چشمام گذاشتم و به سمت مان

 .خيره شد، چشماي يشمي رنگش قرمز شده بود

 .کشتيش رواني، ولش کن ديگه _

از رزا فاصله گرفت. ازدماغ رزا خون مي اومد و از درد شکم به خودش مي پيچيد. رفتم سمتش، زير بازوشو  ماني
 :مکش کردم تا روي مبل بشينه. خيلي درد داشت و حالش بد بود. رو به ماني با خشم گفتمگرفتم و ک

تو خجالت نکشيدي ماني؟ تو که اينطوري نبودي. اينطوري مي خواي بيگناهيتو ثابت کني؟ آره؟ که اين بالها  _
 رو سر اين بيچاره بياري؟

 :دستي تو خرمن موهاش کشيد و گفت ماني

 !و زندگيم نيستي؛ يه هفته اس که ندارمت. حتي يه خبرم ازم نگرفتي که ماني زنده اس يا مردهيه هفته اس ت _

 !خواستي وحشي نشم؟ ببين سرم چي آوردي! همشم تقصير اين دختره ي هرزه ي بي آبروئه مي

 :اخم گفتم با

 آب دربياد ماني؟ پيراهنتو بپوش، يعني اگه من نمي اومدم واقعاً کاري مي کردي که حرفش درست از _

 :پيرهنشو پوشيد و گفت ماني

_ 

مي خواستم بترسونمش. من هيچ تمايلي به رزا نداشتم و ندارم. هيچ کششي بهش ندارم، ازش بيزارم.  فقط
اون يه دختره ي هرزس! زر بيخودي زده، اون اصالً حامله نيست. تا حاالم با خيليا رابطه داشته. پدرشو به 

 .عزاش مي شونم

 :خواست به رزا حمله کنه که مانع شدم و داد زدم ماني

 .بسه ديگه ماني، تمومش کن _

 :در حاليکه خودشو پشت من قايم مي کرد با ترس و ناله گفت رزا

نذار منو بزنه نيلوفر، پدرم زندونه. ور شکست شد و طلبکارا ازش شکايت کردن. االن چند روزه زندونه. ماني  _
رو از بابام گرفت، بابامم سکته نذاشت حتي يه قرونم به بابام از اون بيمارستان چيزي برسه. با نامردي همه 

. من جايي برا موندن ندارم، دو بار خواستم دکرد، اما بعد مرخص شد و کردنش تو زندون. خونمونم مصادره ش
خودکشي کنم اما نشد. حق با مانيه، من، من دروغ گفتم. ماني با من هيچ کاري نکرد. هميشه عاشق تو بود 

 .نيلوفر، راست ميگم

 :من چسبيده بود. دلم براش سوخت. ازش متنفر نبودم، موهاشو نوازش کردم. رو به ماني گفتماز ترس به  رزا
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 !رزا تا هر وقت جايي براي موندن پيدا کنه، اينجا مي مونه _

 :با تعجب گفت ماني

 زده به سرت؟ اين همون دختريه که زندگيمونو سياه کرد. يادت رفته چه باليي سرمون آورد؟ _

 :گفتم

 !همشو يادمه، اما االن اون کسيو نداره. پشيمونه! چي از اين مهم تر _

با چشايي گرد شده بهم زل زده بود، باورش نمي شد اين حرفو زده باشم. راستش خودمم تعجب کرده بودم  رزا
ديگه  که اين حرفو زدم، مني که به خون رزا تشنه بودم حاال ازش مي خواستم اينجا بمونه. شايد چون به ماني

 :گفت جباعتماد داشتم و دلمم از طرفي براي رزا شديد مي سوخت. ماني با تع

 مطمئني مي خواي رزا فعالً اينجا بمونه؟ _

 .آره، تا هر وقت يه خونه براش اجاره کني اينجا مي مونه _

 اوکي، هر جور تو بخواي. نيلوفر؟ _

 !بلکردم، بازم شده بود همون مانيه خوب و مهربون ق نگاش

 بله؟ _

 :شد؛ جلوي پام زانو زد و دستامو گرفت و گفت نزديکم

تو اين يه هفته که نبودي داغون بودم نيلوفر، هيچي برام مهم نبود. زندگيم خيلي تلخ و پوچ بود. من بي تو  _
 .هيچيو نمي خوام نيلوفر

م تو اتاقش بود، ماني ازش تونستم بهش لبخند بزنم. ماني هم لبخندي زد و از خونه خارج شد. مادا فقط
خواسته بود بره تو اتاقش و در رو ببنده. وقتي ماني رفت مادامم بيرون اومد و منو بغل کرد. معلوم بود مادام 

از درد به خودش مي پيچيد.  اشتهم دلش حسابي برام تنگ شده. رزا گوشه ي مبل نشسته بود و هنوزم د
 :دستشو گرفتم و گفتم

 درد داري؟ _

 :رد و گفتک اخم

 .مهم نيست _

 .پاشو بريم بهت لباس بدم بپوشي. لباسات پاره شدن _

حرفي بزنه و بلندش کردم. ناله ش از درد بلند شد، تموم بدنش کبود شده بود و درد مي کرد، اما با  نذاشتم
ه رنگ نارنجي از هر زحمتي بود به اتاق خواب خودم و ماني بردمش! در کمدمو باز کردم و بلوز، شلوار راحتي ب

 :توش درآوردم و رو تخت انداختم. رو به رزا گفتم
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 .اينا رو بپوش _

 :با نفرت به لباسا نگاه کرد و گفت رزا

 !از رنگ نارنجي متنفرم. نمي پوشم _

دونستم اخالقش خيلي بده و ممکن نيست باهام راه بياد. خيلي پررو بود، به جاي اينکه من از دستش  مي
 :عصبي باشم اون برام ناز مي کرد! لبخندي زدم و گفتم

 .به نظر من که به پوستت خيلي نارنجي مياد _

اومد ولش کنم به امون خدا! اتاق خارج شدم تا راحت لباسو بپوشه. خيلي عنق و گستاخ بود اما دلم نمي  از
 .مادام مشغول درست کردن شام بود. از حضورم خوشحال بود و همش لبخند مي زد

از چند دقيقه، رزا اومد. لباسا درست اندازه ي بدنش بود خيلي به اندام خوش ترکيبش مي اومد. صورتش  بعد
شه. ماني، بيچاره رو خيلي داغون کرده کبود بود و موهاشو ريخته بود تو صورتش که زياد کبودياش معلوم نبا

 :بود. چند خط قرمز رنگم روي بازوهاش نمايان بود. گفتم

 .درد داري؟ به مادام مي گم رو زخمات يخ بذاره _

 :کنارم نشست و گفت رزا

 !شوهرت خيلي وحشيه _

 :لبخند گفتم با

 يد قدرشو بدونم، يادته؟اما اوال اين نظر رو نداشتي، مي گفتي يه مرد فوق العادس و با _

 :سکوت کرد، گفتم رزا

ببين رزا؛ ماني غيرتيه، خيليم غيرتيه. هر چيزي که اسمش روش باشه براش مهمه و تا پاي جونش ازش  _
حمايت مي کنه. تو درست دست گذاشتي روي چيزي که براي ماني خيلي مهمه. ماني خيلي مهربونه، اما نبايد 

کردم که به ماني اونجوري  شتباهمي کردي. من حتي مي خواستم برگردم ايران. منم ابا غرورش و زندگيش باز ي 
که بايد، اعتماد نداشتم. اشتباه کردم که حرفاي تو رو باور کردم، اما حرفاي مانيو نخواستم بشنوم. رزا با حرص 

 :گفت

 !من نمي دونم چي توي تو ديده که انقدر دوستت داره و حاضر نيست هيچ جوري ولت کنه _

اين حرف رزا، خيلي خوشم اومد. اگر چه خودمم مي دونستم چيزي نداشتم که ماني انقدر عاشقم بود حتي  از
ورد و رو زخماي رزا شايد اگه من جاي ماني بودم، همون اولش قيد زندگي با خودمو مي زدم. مادام چند تا يخ آ

 .گذاشت

 :رو بهم گفت رزا

 مانيو دوست داري؟ _
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 تو چي فکر مي کني؟ _

هيچ کس به اندازه ي من مانيو دوست نداره. از اولشم دوست داشتم به دستش بيارم و مطمئن بودم که  _
 .باالخره خام زيبايي ها و دلبريام ميشه، اما نشد

 ردي؟دوستش داشتي و اين قدر اذيتش ک _

هر چي سرش اومد حقش بود، اونم منو خيلي اذيت کرد. تو اون سه روزي که هتل بوديم، هر کاري کردم که  _
وسوسه ش کنم اما نشد. لباساي لختي پوشيدم جلوش، اما معلوم بود چشم و دل سيره و عقده اي نيست. 

رام نميشه. مي دونست  ترفنديا هيچ خيلي بهم برخورد، با خودم گفتم حتماً نيلوفر اونقدري سيرش کرده که ب
اگه بخواد من راحت خودمو در اختيارش مي ذارم و به احدي هيچ حرفي نمي زنم اما نکرد! حتي شبا هم جاي 
خوابشو ازم جدا مي کرد و مي گفت اينطوري راحت تره. بهت دروغ گفتم که ازش باردارم تا از زندگيش بري و 

من تو رو اليق عشق ماني نمي دونستم. به نظر من تو در حد ماني  ،ي کردممن صاحبش بشم. اما بازم اشتباه م
نبودي و قدرشو نمي دونستي. اون هميشه عاشقونه دوستت داشت اما تو، گاهي حس مي کردم به زور تحملش 

 .مي کني

 !تابلو بودم که رزا هم فهميده بود هيچ عشقي به ماني ندارم چقدر

 يست مي خواي چيکار کني؟از اين به بعد که بابات ن _

مگه بابام وقتي بود چکار مي کرد برام؟ بابام فقط با زناي جور واجور و جلف سر و کار داشت و سرش گرم اونا  _
بود. اصالً حواسش به من و کارام نبود. بابام از اينکه مي ديد من به ماني عالقمند شدم خوشحال بود و همه 

ي مانيو داشته باشه. دوست داشت  جذبهيد چون دوست داشت دومادش کار مي کرد تا به دستش بيارم، شا
 .ماني بشه دومادش تا با هم اون بيمارستانو اداره کنن. نمي دونست اون هيچ وقت زنشو ول نمي کنه

 :اين همه عشق و وفاداري ماني خجالت کشيدم. چقدربراي عشق ماني، کوچيک بودم! با ذوق گفتم از

 شن کوچولو امشب بگيريم؟رزا، موافقي يه ج _

 جشن؟ _

آره ديگه، اون شبي که اومدي و اون حرفا رو بهم زدي جشن من و ماني خراب شد. االن بهترين موقع براي  _
 .جبران كردنشه

 .حرفي نزد. به ماري گفتم که کيک شکالتي درست کنه، خودمم به اتاقم رفتم و پيراهني صورتي رنگ پوشيدم رزا

غليظي کردم. دوست داشتم امشب از رزا خوشگل تر باشم و مطمئن بودم با قيافه اي که ماني براش  ارايش
 !!درست کرده بود صد در صد ازش خوشگل ترم

امشب از رزا خوشگل تر بودم. آي حال کردم ماني اون کبوديا رو تو صورت رزا انداخته بود، دست گلش درد  يه
 !که از رزا ناز ترم! آخ جــوننکنه. يه امشب به خودم مي بالم 

پام کردم و به هال رفتم، از اون چيزي که جلوم مي ديدم کفم بريد. رزا صورتشو خيلي خوشگل و  صندالمو
ماهرانه آرايش کرده بود و با پنکيک تا حدي از کبوديه صورتش کم کرده بود. موهاي لخت و بلوندشو باال جمع 
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صورت کج، ريخته بود. خيلي خوشگل شده بود. اصالً فکر نمي کردم کرده بود و يه دستشو روي صورتش به 
بتونه با اون قيافه هم انقدر خوشگل باشه، خيلي ضايع شدم. لعنت به من که اون لباسا رو بهش 
دادم.بيشعــــــور ، خيلي بهش ميومدن و کمر باريکش حسابي تو ديد بود! رزا حتي با صورت کبودم زيبا بود. 

به بي خيالي زدم و گفتم به خودم که مهم مانيه که اسيز  ودموت و ديگه به خودم نمي باليدم. خخيلي لجم گرف
 :زيباييه رزا نشده. ايــش! رزا بهم نگاه کرد و گفت

 !توام خوشگليا، البته اگه به خودت برسي _

ي من فقط زماني بهم زد، لجم گرفت. دختره ي بيشعـــــــور، مي خواست حرص منو دربياره. يعن پوزخندي
 :خوشگل بودم که به خودم مي رسيدم؟ ديد ناراحت شدم با لبخند گفت

 .صورتي خيلي بهت مياد _

 !ندادم. حتماً اينو گفت تا از دلم دربياره، حيف که مهمونمي، بيشعـــــــور جوابشو

 .کيکو درست کرده بود و داشت با قطعات موز و توت فرنگي تزيينش مي کرد مادام

سررسيد. از ديدن من که به خودم رسيده بودم لبخند پهني زد و شاخه گلي که دستش بود رو به طرفم  ماني
 :گرفت و گفت

 .تقديم با عشق! به خانوم خوشگل خودم _

گفت خوشگل يه جوري شدم، حس کردم که جلوي چشماي ماني فقط من خوشگلم و حتي به رزا نيم  وقتي
 :دنيا بود. لبخند پهني زدم و گلو ازش گرفتم و گفتم نگاهم نکرد و همين برام يه

 !مرسي _

عشق نگام کرد و نگاش سر خورد رو لبام. مي دونستم چي مي خواد، اما دوست نداشتم جلوي رزا، نه خوب  با
 .نبود

 :جلو آورد دستمو گذاشتم رو لباش و آهسته گفتم صورتشو

 !االن نه، ايشاا... آخر شب _

به ماني چشمکي زدم، ماني خيلي خوشحال شد و برام بوسي از راه دور پرت کرد. ماري کيکو رو ميز چيد.  بعد
 :همه دور ميز نشستيم. ماني گفت

 واي چيکار کرده، ببينش، اوه اوه عجب کيکي! نيلوفر نمي خواي بگي که کيک کار خودته؟ _

 :اخم مصنوعي گفتم با

 وز ياد نگرفتم غذاهاي خوشمزه درست کنم؟مي خواي به روم بياري که هن _

 :خنديد و گفت ماني
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الزم به گفتن نيست. خودت مي دوني شما خونه ي من، فقط يه بار خدا قبول کنه فسنجون درست کردي که  _
 !اونم با حمايتاي ماري، درست از آب دراومد

درست کردن بلد بودم، اما هيچ رغبتي  و ماني و رزا بلند خنديدن، منم لبخندي زدم. راست مي گفت. غذا ماري
 براي

کردن نداشتم. حداقل تو خونه ي خاله، براي کسي غذا درست کردم که خيلي دوسش داشتم اما اينجا؛  درست
 !بهتر بود همون ماري غذا درست کنه و ماني هم فکر کنه من اصالً غذا بلد نيستم درست کنم

 :گفت ماني

 ه؟حاال اين جشن به چه مناسبت _

 :گفتم

 !بخشش، بايد منو ببخشي که بهت شک کردم و نشناختمت ماني _

 :دستامو گرفت و با مهربوني گفت ماني

 .من که ازت گله اي نداشتم _

 :اي که براي ماني تو اون جشني که خراب شده بود خريده بودم و رو ميز گذاشتم و گفتم هديه

 .اين مال توئه، قابلتو نداره _

 :ماني از خوشحالي برق زد و گفت چشماي

 .واي مرسي خانومم _

به هديه حمله كرد و بازش کرد.يه پيراهن چارخونه دار سفيد و سبز کاهويي بود؛ ماني خيلي خوشش اومد  ماني
 :و با خوشحالي گفت

 .واي نيلو خيلي خوشگله _

 :که از پيراهن خيلي خوشش اومده بود با ذوق گفت رزا

 .فکر کنم خيلي بهت مياد برو بپوشش، _

اينکه رزا از دست ماني ناراحت نبود و بازم باهاش راحت بود اين بار ناراحت نشدم. ماني بدون حرف به اتاق  از
رفت تا لباسو بپوشه. مادام مشغول تقسيم کيک بود. بعد از لحظاتي ماني اومد، خيلي خيلي بهش ميومد. 

 :نشون مي داد. رزا با ذوق گفت اشگل مانيو خيلي جالب و زيبپيراهن جذب بود و اندام ورزشکاري و خو

 .واي خيلي بهت مياد، عاليه _

 :با عشق نگام کرد و گفت ماني

 !سليقه ي نيلوفرم تکه _
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 .بهش زدم، خوشحال بودم كه هنوزم انقدر دوستم داشت. شب زيبايي بود.خيلي زيبا لبخندي

*** 

 به خونه ي جديدي که ماني براش اجاره کرده بود رفت. نه تشکري کرد نه حتي دوستانه بغلم کرد، هر چند رزا

اصالً انتظارشو نداشتم. همين که رفت و از شرش راحت شدم يه دنيا شاد بودم. باالخره بعد از چند ماه  ازش
 .به هستي زنگ زدم

 بله؟ _

 .سالم دخترکم _

درد، نيلو خيلي عوضــــي هستي، درد بگيري نيلوفر، دق کردم از نگراني. باور کن ديگه  سالم و مرض، سالم و _
داشتم چمدونمو مي بستم بيام اونجا ببينم چه مرگت شده. به مانيم که زنگ مي زدم مثل آدم جواب نمي داد. 

 کدوم گوري بودي که جواب تماسا رو نمي دادي؟

 .سرم شلوغ بود به خدا اوه، اوه چه خشن شدي هستي! بابا خب _

 انقدر سرت شلوغ بود که دستاي قَلَم ُشدت نمي تونست يه زنگ بزنه اينجا؟ _

 !اي بابا، هستي خيلي بي ادب شدي، يادم باشه به نريمان سفارشتو بکنم که يه کم ادبت کنه _

 .مزه نريز، اگه بدوني چقدر از دستت عصبي بودم _

 و بچش چه خبر؟ قربونت برم ببخشيد، از ژينوس _

 .خبري نيست، مي گذرونه ديگه _

 با نريمان خوش مي گذره؟ _

 !خيلي، جاي شما خالي _

 :خنديدم و گفتم بلند

 !حتماً شبا جاي منو وسط خودت و نريمان خالي کن. مديوني اگه جامو پُر کنيا _

 .برو بمير، وسط ما جا نيست. اصالً جاتم خالي نيست _

 .خنديدم دوباره

 مــرض، تو چه غلطي مي کني اونجا؟ خير سرت مامان نشدي؟ _

 .باز تو پيله کردي به من؟ نه خيالت راحت _

 .مثل اينکه من خودم بايد دست به کار شم، از تو آبي گرم نمي شه _

 اِ، تو و نريمان دلتون بچه مي خواد حاال پيله کردي رو من؟ _
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 .حسرت بابا شدن بميرهدلم برا داداشم مي سوزه که بايد تو  _

 .دلت برا شوهر خودت بسوزه، ماني حسرتي نداره _

 !پس هنوز مانيو نشناختي. انقدر تو داره که بروز نميده، راستي بهار و پارسام هفته ي قبل ازدواج کردن _

 .مبارکه، پس باالخره طلسمش شکسته شد _

 .آره ديگه _

 از برديا چه خبر؟ _

 !خبري ازش ندارم. اما بنفشه و خاله پري حسابي بهش پيله کردن که بايد عروسي کنه اما انگار برديا مخالفه _

 .راحتي کشيدم نفس

 خب هستي جون، کاري نداري؟ _

 .اوي نيلو نذاري دو ماه ديگه بزنگيا، عوضي نگرانت ميشم _

 .امانم سالم برسون، بايباشه بابا زود به زود زنگ مي زنم بهت، به نريمان و م _

 !اوکي، حتما. به ماني سالم برسون باي _

*** 

به سال جديد نمونده بود. نزديک يک سالي مي شد که کانادا بودم. کنار ماني بودم اما، دلم، روحم پيش  چيزي
 .يکي ديگه بود. خيلي سخت بود! خيلي

اغ داشتم چيدم. سکه، سيب، سنجد، سماق، هفت سين و با سليقه و ذوقي عجيب که کمتر از خودم سر  سفره
 .سير، سبزه نداشتيم و به جاش سرکه گذاشتم. سنبلم گذاشتم و هفت سين کامل شد

 .سفره ي قلمکاري شده همه رو چيدم و همه دور سفره نشستيم رو

سفره  سالي بود که دور سفره خانوادم حضور نداشتن. اولين سال بود که از دست شوخياي نريمان سر اولين
و دعاهاي مامان و قاب عکس نوار مشکي بابا محروم بودم. بغض کردم اما بخاطر اينکه مانيو ناراحت نکنم اشک 

 .نريختم

 :و جک از ديدن سفره خيلي خوشحال بودن و ذوق داشتن. ماري گفت ماري

 !خوشگله من اين آداب و رسوم ايرانيا رو خيلي دوست دارم. خيلي برام جالبه، اين سفره خيلي _

 :هم حرف ماري و تاييد کرد و گفت جک

 .ما تو هتل خيلي از اين چيزا ديديم اما اولين باره که سفره اي به اين زيبايي مي بينيم _

 :بهم زل زد و گفت ماني
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همسرم، امسال اولين ساليه که کنار هم، سال جديد و جشن مي گيريم و من کنار خودم دارمت! خيلي از  _
 .اينکه دارمت خوشحالم و به خودم مي بالم

 !مرسي ماني، خيلي مرسي _

درميومد اگه ميگفتم منم خوشحالم! لحظه ي تحويل سال خيلي دعا کردم. قرار بود هر وقت سال تحويل  جونم
 .هستي بهم زنگ بزنهشد 

شنيدن صداي زنگ تلفن همه فهميدن سال تحويل شده و جک و ماري دست زدن. ماني گوشي و برداشت  با
 .و زد روي آيفن

 الو، مزاحم خودتي؟ _

 .خيلي بيشعوري ماني، تقصير منه که زنگ زدم سال نو رو تبريک بگم، لياقت نداري _

 :خنديد و گفت ماني

 .کوچولو! مرسي عزيزم، عيدت تو و اون شوهرتم مبارکآخـــي خواهر  _

 :نريمان اومد صداي

اوي ماني مي زنم از وسط نصفت ميکنم، بار آخرت باشه زن نازمو ناراحت مي کني، معلومه حسابي اون زن  _
 !بيشعـــورت کشوندتت سمت خودشا

 :گفتم بلند

 .اين، خواهر خودتم هستخيلي غريبه نوازي نريمان، حاال خوبه زن بيشعـــور  _

 :بلند خنديد و گفت نريمان

 اوه اوه، چرا نگفتي صدامو اون نيلوفرم مي شنوه؟ _

 :گفت هستي

 .نيلو، ايشاا... سال بعد با بچه و نوه و نتيجه و نديده دور هم جمع شين _

 :خنده گفتم با

 .اوه چه خبره. ما خيلي همت کنيم همون بچه رو جفت و جور کنيم _

 :گفت ماني

 هستي عيد و از طرف من و نيلوفر به همه تبريک بگو؛ االن اونجا کيا هستين؟ _

 :گفت هستي

 ...همه هستن. نيلوفر، مامان پروانه مي خواد باهات حرف بزنه از من خداحافظ، گوشي _
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ه به زور مجبورم مامان تو گوشم پيچيد، خيلي دلم براش تنگ شده بود. حتي براي غرغراش، حتي با اينک صداي
 .کرده بود بيام اينجا. اما دوستش داشتم و خيلي دلم براش تنگ شده بود

 .الو نيلوفرم؛ خوبي ماماني؟ عيدت مبارک دخترم _

 :گلومو گرفت با صدايي لرزان گفتم بغض

 سالم مامانم، قربونتون برم. عيد شمام مبارک. خوبين؟ _

 :شد و گفتمتوجه صداي لرزان و پر از بغضم  مامان

گريه نکن مادر، لحظه ي تحو.يل سال شگون نداره. چي مي خواي بهتر از اين؟ شوهر به اون ماهي داري.  _
 .دلت براي چي تنگ ميشه؟ ما به يادتيم هميشه

 :فرو بردم. ماني گفت بغضمو

 .مامان عيدتون مبارک _

 :گفت مامان

 !مرسي ماني جان، عيد توام مبارک پسرم. هواي نيلوفر رو داشته باش، يه کمي لوسه _

 :خنديد، ماني هم خنديد و گفت مامان

 .آخ حرف دل منو زدين _

 :از کلي ابراز دلتنگي تماس قطع شد. ماني از جيب پيراهنش بسته اي و درآورد به سمتم گرفت و گفت بعد

 .اينم عيديه خانومم _

 .مرسي ماني _

چند دالرم به جک و ماري عيدي داد و خيلي خوشحال شدن. مانيو بوسيدم و ازش تشکر کردم ماني هم  ماني
 .لبخند زد

*** 

ماه گذشت. کم کم داشتم به محله و کوچه و خيابونا و مردماش عادت مي کردم، اما بازم احساس غريبي  يک
ير ميومد خونه و من از اين بابت خيلي ناراحت بودم. يه شب تا ودلتنگي راحتم نمي ذاشت. ماني شبا خيلي د

ساعت يك و نيم ماني  االخرهساعت يك بيدار موندم؛ ماني هنوز نيومده بود. ماري و جک خواب بودن. ب
 :سررسيد. خيلي خسته و آشفته به نظر مي رسيد. جلو رفتم

 .سالم ماني _

 :با تعجب نگام کرد و گفت ماني

 سالم، تو بيداري تا حاال؟ _
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 خسته نباشي، کجا بودي؟ _

 .کجا مي خواي باشم؟ بيمارستان بودم _

 .گرفتم و به جالباسي آويزون کردم. ماني رو مبل نشست و عينکشو درآورد و گوشه ي چشاشو فشار داد کتشو

 ساعتو ديدي؟ تا حاال بيمارستان بودي؟ _

 :رد و گفتبا بي حوصلگي کراواتشو شل ک ماني

 .گير داديا! حاال خوبه حال و روزمو مي بيني، خستم _

 .شدم. ليواني شربت براش آوردم، ماني همشو يهو سر کشيد دلخور

 !مردم از خستگي، آخ _

 تو بيمارستان چيکار مي کني تا االن؟ _

 :زل زد تو چشام و گفت ماني

 ان چيکار مي کنن؟مواد مي کشم. حرفا ميزني نيلوفر، همه تو بيمارست _

 !اما مريم مي گفت امير ساعت نه خونه است _

 .خب خونه است به من چه؟ من رئيس بخشم، امير يه متخصصه معموليه. من بايد تا نصفه شب بمونم اونجا _

 .ميشه نموني؟ من تنهام، هميشه شام و تنها مي خورم. نهارام که نيستي _

اصالً مي فهمي چي ميگي نيلوفر؟ من واسه اين کار خيلي سختي کشيدم، حاال بگم من استعفا ميدم تا برم  _
 .خونه و با همسرم نهار و شام بخورم؟ عقلت سر جاشه؟ قديري به من اعتماد کامل داره

يکار؟ من فقط ماني مؤدب باش، هر چي به دهنت مياد ميگي! اصالً به جهنم نيا خونه. تو رو مي خوام چ _
 !موندم که چرا ازدواج کردم؟ اگه قرار بود روز و شب تنها تو خونه باشم خوب مجرد مي موندم ديگه

 خواهشاً دوباره شروع نکن. اصالً اعصاب ندارم. حاال که ازدواج کردي! مي خواي چيکار کني؟ _

 :طرز حرف زدنش لجم گرفت. داد زدم از

ي اينطوري باهام حرف بزني. خيالت راحته که من اينجا تنهام و هر باليي سرم اگه ايران بودم جرئت نمي کرد _
 بياري

 .مجبورم تحمل کنم هم

صداتو نبر باال. خسته شدم از دستت، از بس ناز کشيدم ديوونه شدم! تو اين يه سالي که گذشت خيلي به  _
. بريدم. هر کاري دوست داري بکن، جونم نق زدي، خيلي غرغراتو تحمل کردم، بس کن ديگه! ديگه خسته شدم

! بذار رک بهت بگم، من تازه اينجا يرانديگه کاري به کارت ندارم. اصالً اگه دلت براي خانوادت تنگ شده برگرد ا
کارم جفت و جور شده و نمي تونم شايد تا ده سال ديگه برگردم ايران، حاال ميل خودته. حسابي فکراتو بکن. 
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استه هام بشي و همش بگي که من نذاشتم برگردي ايران. اگه مي خواي بري ايران دوس ندارم حروم من و خو
 .گيرم برو ايران ميکافيه بهم بگي يه بليت برات 

 :اينکه انقدر راحت از رفتنم حرف ميزد لجم گرفت و گفتم از

 !اگه طالق بخوام چي؟_

 :کنترلشو از دست داد و داد زد ماني

ته؟ تو اين مدت از برگ گل بهت نازک تر گفتم؟ من که همه جوره دوست داشتم طالق بخواي؟ مگه دست خود_
و عاشقت بودم! چرا انقدر بي انصافي دختر؟ اما تو چيکار کردي؟ تو يه بارم بهم نگفتي عاشقمي و مي ميري 

 .برام

ات از رو هيچ وقت منو دوست نداشتي. من نفهم نيستم، از روزي که اسمت رفت تو شناسنامم فقط محبت تو
دلسوزي بوده و االنم هست، نه بيشتر! فقط دلت برام مي سوزه و از رو ترحم بهم محبت مي کني. حاالم ديگه 

 ...سد راهت نمي شم نيلوفر. هر کاري دوست داري بکن، هر کاري! حتي، حتي اگه

فتم ايران جايي تو ايران حرفشو ادامه نداد و با خشم به اتاق رفت و در رو محکم بست. وا رفتم، اگه مي ر  ماني
نداشتم. خوب مي دونستم که اسم طالقم مامانمو چقدر عصبي مي کنه و شايد باليي سرش بياد. ماني مي 

 .ياورددونست محبتام از رو دلسوزيه!! طفلي، چقدر تو دار بود که به روم نم

 ايران و کالً از سرم دور کردم. من جايي اونجا نداشتم. کسي منتظرم نبود. بهتره بگم کسي بدون ماني فکر

 .نمي کشيد انتظارمو

*** 

شد، به آشپزخونه رفتم. ماني داشت با کمال خونسردي چاييشو بهم مي زد. سالمي دادم، ماري جواب  صبح
 :ريخت. ماني نگام کرد و گفت داد؛ اما ماني ساکت بود. ماري برام ليواني چاي

 فکراتو کردي؟ بگم جک برات بليت بگيره؟ يا مي موني؟ _

 :با تعجب نگام کرد و گفت ماري

 خانوم جايي مي خواين برين؟ _

 :داد زد ماني

 .ماري يه دقيقه حرف نزن. نيلوفر جواب منو بده؟ زود _

مي کردم. چه جوابي داشتم بهش بدم؟ بگم چي؟ بگم  سکوت کرد. با لقمه اي که گرفته بودم داشتم بازي ماري
چون کسي تو ايران منتظرم نيست مي مونم؟ اينطوري خيلي تحقير مي شدم. ماني وقتي سکوتمو ديد با خشم 

 :گفت

 شنيدي چي گفتم؟ _
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 :حرفي نزدم. ماني داد زد بازم

 !هميشه خوب بلدي چطوري داغونم کني. لعنتي _

 .بلند شد و بي خداحافظي رفتبا سرعت از جاش  ماني

 :گفت ماري

 چي شده خانوم؟ قراره کجا برين؟ _

 :بغض گفتم با

 .قرار بود برم ايران، اما ديگه نمي رم _

 :برم که ماري دستمو گرفت و گفت خواستم

 .چرا آقا رو عذاب مي دين؟ حقش نيست _

داشتم براي اولين بار درد تو دلمو بگم و راحت شم. خيلي حرفام تو دلم سنگيني مي کرد. در حاليکه  دوست
 :اشکام جاري بود گفتم

تو مي دوني با کسي زندگي کني که ذره اي بهش حس نداري يعني چي؟ من يک ساله تو کشور غريب، با  _
ش نداشتم و ندارم. فقط يه تکيه گاه بود. چاره کسي زير يه سقف دارم زندگي مي کنم که بعنوان همسر قبول

خر، منِ احمق! يه نفر  منِ اي نداشتم، چون کسي تو ايران منتظرم نيست. مجبورم بسازم و تحمل کنم. من؛ 
ديگه تو دلمه! اما، اما اون، اونم منو دوست داشت. مطمئنم، حسم بهم دروغ نمي گه. اما، نه من و نه اون هيچ 

نزديم. هردومون اسير يه غرور مسخره شديم. وقتي به هم مي رسيديم از پشِت يه نقاب  کدوممون هيچ حرفي
تو قالب يه شخصيت ديگه. اما وقتي از هم دور بوديم، دلمون  رفتيمدروغي و الکي با هم حرف مي زديم و مي 

ه. خواستم براي هم ضعف مي رفت. به خاطر اينکه غرورمو شکوند زن ماني شدم. مي خواستم غرورم حفظ ش
خوردش کنم. خواستم بهش بگم که برام مهم نيست و من راحت مي تونم بقيه رو عاشقم کنم. مي خواستم 

خيلي عاشق دارم. اما، اما غلط اضافي کردم، خودمو فقط گول زدم مادام. ديگه نديدمش.  هبهش ثابت کنم ک
ت بدون خدافظي و با کلي حسرت و غم حتي تو مراسم عقد و عروسيمم نيومد. حتي تو فرودگاهم نيومد. گذاش

و بهم مي گفت که  ومداز ايران برم. بعداً فهميدم که تو فرودگاه بوده . اگه غرورشو مي ذاشت کنار و راحت مي
دوستم داره من؛ من هيچوقت زن ماني نمي شدم و پامو تو اين خراب شده نمي ذاشتم. اما نگفت، اسير 

. اگه غرورشو مي ذاشت کنار االن من کنارش بودم و ماني هم انقدر غرورش شد. غرورشو به من ترجيح داد
 .عذاب نمي کشيد

حق داره يه زندگيه خوب داشته باشه، حق داره يه زن داشته باشه که با عشق منتظرش بمونه تا بياد  ماني
م خوشبخت خونه و بعدشم کلي با هم عشق بازي کنن. اما من، من اين حقو از ماني گرفتم. نه گذاشتم خود

 رو؟ فاشم نه اون خوشبخت شه. تو چه مي دوني من چي مي گم؟ اصالً مي فهمي اين حر 

 .مبل نشستم. ماري نزديکم شد و سرمو بغل کرد. منم تو بغلش بيشتر زار زدم رو
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منم خيلي سختي کشيدم نيلوفر. فکر نکن که فقط تو زجر کشيدي تو زندگيت. منم تو قلبم دردايي دارم که  _
 .ره کم کم نابودم مي کنهدا

از رو سينش بلند کردم. حس کردم اونم نياز داره که با يکي درد و دل کنه. خودمو مشتاق نشون دادم تا  سرمو
 :ادامه بده. ماري آه عميقي کشيد و گفت

 دو سالم بود که مامانم مرد. سرطان داشت و نتونست زياد زنده بمونه، بابام پول نداشت و نتونست پول _
درمونشو بده. خيلي تنها و بي کس بودم. باباي بيچارمم هر شب و هر روز سر کار بود، خيلي کم مي ديدمش. 

 خيلي محتاج

. به زور دلمونو سير مي کرديم، تا اينکه چهارده سالم شد. بابام يه رئيسي داشت که خيلي پولدار و هيز بوديم
 .بود

ن و منو ديد، از فرداش مدام به بابام پيشنهاد مي داد که اگه که اسمش راشل بود يه روز اومد خونمو رئيسش
دخترتو به عقد من دربياري تا هفت نسلتو حمايت مي کنم و نمي ذارم ديگه طعم فقر رو بچشي. بابام قبول 

 شد. کليه هاش از کار افتاده بود و بايد ترنکرد و انقدر کار کرد تا دو سال بعد کالً زمين گير شد و وضع ما بد
مرتب دياليز مي شد اما پولي نداشتيم. کم کم به پيشنهاد راشل فکر کردم درست بود که سي سالي ازم بزرگتر 
بود و خيلي هم قيافه ي چندش آوري داشت، اما من فقط به بابام فکر مي کردم که نميره. نشستم سر سفره 

 .دمعقد و زن قانونيه راشل ش

اينکه اصالً راضي نبودم اما مجبور بودم قبول کنم. راشل مرد تنوع طلب و هرزه اي بود. دودماه از ازدواجمون  با
 گذشت

ديگه خرج بابامو نداد. هي غر مي زد که به اون چه که خرج يه پيرمرد لب گوريو بده و از اين حرفا. فقط اوايل  که
خرجشو مي داد. خيلي ناراحت بودم و قايمکي به دور از چشم  که داشت از من لذت مي برد و باهام حال مي کرد

 راشل،

 .رفتم خونمون و براي بابا ميوه و گوشت مي بردم و براش غذا درست مي کردم و ميومدم خونه ي راشل مي

در روز راشل تعقيبم کرد و ديد که براي بابام غذا مي برم. حسابي کتکم زد و با کمربند افتاد به جونم. اونق يه
 منو زد

 .از هوش رفتم. بابام که اوضاعمو ديد همونجا سکته کرد و مرد که

 :اي اشک، از گوشه ي چشماي ماري جاري شد. خيلي متاثر شدم. ماري آب دهنشو قورت داد و ادامه داد قطره

تو خونه اش از فرداي مرگ بابام، تحقيرا و سرزنشاي راشل شروع شد. تازه شده بودم بيست ساله، اما انقدر  _
کار مي کردم که عين يه زن چهل ساله شده بودم. راشل با تموم وقاحت زن دوم گرفت و من شدم کلفت 

 .خودشو زنش

غذا درست مي کردم و ظرف مي شستم که زن دومشم باورش نمي شد که من زن اول راشل باشم. راشل  انقدر
رفتارش با من خيلي زشت و تحقيرآميز بود. به پدرم فحش مي داد و هميشه منت مي ذاشت سرم که اون بوده 
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اون خونه نداد. روزاي خيلي  از منکه منو از بدبختي و آوارگي نجات داده. خونه ي بابامو فروخت و يه قرونم به 
 .سختي بود. خيلي سخت

دوم راشل يه زن قد بلند و زيبا بود. اسمش ويکتوريا بود. خيلي پولدار بود و راشل عين سگ ازش حساب  زن
 .مي برد

اينکه ويکتوريا براي راشل بچه به دنيا آورد. کارام دوبرابر شده بود، کلفت بچشونم شده بودم. به راما،  تا
شون خيلي عادت کرده بودم، بچه ي بانمکي بود. يه شب که راشل و ويکتوريا رفتن مهموني، تصميم گرفتم پسر 

. پوشک راما رو عوض کردم و نداشتماز خونه ي راشل فرار کنم. خيلي عذاب کشيده بودم و ديگه طاقتشو 
ويکتوريا رو که حق من خوابوندمش. شيشه شيرشم باالي سرش گذاشتم. چمدونمو برداشتم و پول و طالهاي 

 .بود رو تو چمدون جا دادم و از خونه ي راشل فرار کردم

خيابونا داشتم بي هدف پرسه مي زدم که کنار يه خونه نشستم. از سرما داشتم مي لرزيدم که ديدم پتويي  تو
 روم کشيده شد. سرمو باال بردم، مرديو ديدم که مهربون نگام مي کرد، بهم گفت چرا اينجام؟

بهش گفتم جاييو براي موند ندارم. در خونشو باز کرد و منو به خونه اش برد. خيلي بهم محبت کرد. از  منم
فرداش بهم پيشنهاد داد که برم تو هتلي که اونم بعنوان مسخدم کار مي کنه کار کنم. با خوشحالي قبول کردم، 

 .هر چي بود از آوارگي بهتر بود

 اون مرد کي بود؟ _

خيلي بهم محبت کرد. آخرشم بهم پيشنهاد ازدواج داد و منم که واقعاً عاشقش شده بودم جواب  جک بود. _
 .مثبت بهش دادم. جک پرورشگاهي بود و از بچگي رو پاي خودش وايساده بود. خيلي مرد مهربون و خوبيه

 چرا بچه دار نشدين؟ _

مشکل از جک بود. نمي تونست بچه دار شه. اما من يه لحظه هم از عشقش سرد نشدم. اون همه جوره  _
 .حمايتم کرد و باهام بود، منم با مشکلش کنار اومدم

 :زدم و گفتم لبخندي

 .خوشحالم که انقدر دوستش داري مادام _

 نم تو رو دوست داره؟نيلوفر؟ اون کسي که گفتي تو ايرانه و دوستش داري، مطمئني او _

نمي دونم. نتونستم بفهمم. اما مطمئنم بي عالقه نبود، برديا اونقدر مغرور بود که حرف دلشو نمي شد از تو  _
 .چشماش خوند

 پس چرا داري زندگيتو فداي کسي مي کني که نمي دوني دوستت داره يا نه؟ _

 .من عاشق برديام. نمي تونم فراموشش کنم _

 ني چي؟ اون حق نداره که عاشقش باشي؟پس آقا ما _

 .ماني بد شانسي آورد که من زنش شدم _
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 باالخره که چي؟ _

 .نمي دونم. االن يه ساله تو سرنوشتم دخالتي نکردم و گذاشتم هر چي مي خواد بشه، بشه _

ه چي قراره بشه و چه غمگين نگام کرد، واقعاً نمي دونستم چه باليي قرار بود سرم بياد. نمي دونستم آيند ماري
 .چيزي داره انتظارمو مي کشه

 عاشق ماني مي شدم. شايدم برديا، برديا يعني دوباره وارد زندگيم مي شد؟ اما چطوري؟ شايد

 ...کجا و من کجا؟ شايد روزي برسه که؛ شايد اون

 نوزدهم فصل

 !خانوم، من فارسي فقط متوجه ميشم، اصالً نفهميدم چي گفتين _

نگاهي بهم انداخت،گوشي تلفنو برداشت و با شخصي که پشت خط بود صحبت کرد و گوشيو سر جاش  دکتر
گذاشت .اوف، کاش به پيشنهاد ماني فکر مي کردم و هر چه زودتر يه کالس زبان اسممو مينوشتم. بعد از چند 

دکتر چند کالمي حرف زد بعد دقيقه، دختر جوان و تقريباً قد کوتاهي با موهاي مشکي و بلند داخل اتاق شد .با 
 :مقابلم نشست و گفت

 .اگه موافق باشين من حرفاي دکتر رو براتون ترجمه مي کنم _

اينکه باالخره يه همزبون پيدا کردم خيلي خوشحال شدم، مُردم از بس با يه مشت زبون نفهم همکالم شدم!  از
ن بيشتر شبيه نسخه نوشتن پزشکا تو ايران بود، لبخند پهني زدم. دکتر رو به دختر حرفايي زد، حرفاش براي م

 به همون اندازه نامفهموم

 :گنگ، اما دختر نگام کرد و با لبخند گفت و

 !دکتر ميگن بهتون تبريک بگم، شما باردارين _

 .لحظه حس کردم اشتباه شنيدم يا دختره داره باز انگيليسي صحبت مي کنه يه

 : چي گفتين؟گفتم

 :و گفت لبخندي زد دختر

 .فکر کنم فارسي گفتم! گفتم که شما باردارين! مبارکه _

سردي رو پيشونيم نشست. ماتم برد! واي خدايا، کي اين اتفاق افتاد آخه، اي بابا، من که حواسم به همه  عرق
 !چيز بود. من، من نمي خواستم االن، واي

 .نه اين امکان نداره، حتماً اشتباهي شده_

 :راي دکتر ترجمه کرد. دکتر لبخند مليحي زد و چيزايي گفت، دختر رو کرد به من و گفتجمله منو ب دختر
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دکتر ميگن، ذوق زدگيه شما رو درک ميکنن، ايشون ميگن يه سري توصيه هست که بايد تو اين نه ماه رعايت  _
 .کنين تا بچتونو سالم و سالمت به دنيا بيارين

حرف مي زد و من تو عالم خودم بودم. نه من نبايد االن حامله ميشدم! آخه چطوري اين اتفاق افتاد؟  دختر
بدبختي من تمومي نداشت! اصالً آمادگيِ مادر شدنو نداشتم. يک ماهي مي شد که فقط يه بار با ماني رابطه 

د روزي مي شد که حالت تهوع داشتم داشتم .اما همون يه بارم انقدر شديد بود که؛ مطمئنم مال همونه! اه! چن
و بي اشتها شده بودم. فکر مي کردم افسردگي گرفتم و زياد چيز مهمي نيست اما اشتباه مي کردم، باالخره امروز 
بود که با اصراراي مکرر ماني و ماري اومدم آزمايش بدم. نبايد حامله مي شدم، من و ماني زندگيمون به يه تار 

 همو بسته بود و هر لحظ

قطع شدنش وجود داشت. االن وقت حامله شدنم نبود! حکمت اين حامله شدن چي بود که من نمي  احتمال
 !دونستم

ي آزمايشو تا خونه صد بار نگاه کردم، حالم خيلي بد بود؛ انقدر زل زدم به کلمات برگه که تک تکشو حفظ  برگه
 :با روي باز، نزديکم شد و گفت شده بودم. دکمه ي آيفنو فشار دادم، در برام باز شد .ماري

 چي شد خانوم؟ جواب آزمايشتون چي شد؟ _

 :مبل نشستم و کيفمو گوشه اي پرت کردم .ماري نزديکم نشست و با نگراني پرسيد رو

 حالت خوبه نيلوفر؟ طوري شده؟ _

 ميشه برام يه ليوان آب بياري؟ _

 .تلفن رفتماز جا بلند شد و رفت. تلفن زنگ خورد، به سمت  ماري

 الو؟_

 .الو نيلوفر، سالم عزيزم_

 مريم تويي؟ سالم، خوبي؟_

 مرسي خوبم، چه خبرا؟_

 .خبري نيست_

 .زنگ زدم براي شام دعوتت کنم _

 !نه مرسي، باشه يه وقت ديگه _

 وا، تعارف مي کني؟ چه فرقي مي کنه؟ جايي مي خواي بري؟ _

 نه بابا، کجا دارم برم؟_

 پس بهونه نيار، منتظرتم. فقط زودتر بيا آنا رو نگه دار باشه؟ _
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 راستي يادم رفت حال اون عسل خاله رو بپرسم، خوبه؟_

 !اونم خوبه، دلش برا عمو مانيش تنگ شده. نمي دوني چقدر بهونشو مي گيره، خيلي به ماني عادت کرده_

 .قربونش برم_

_ ً  .اومديا، منتظرتم. فعال

_ ً  .، خداحافظباشه حتما

 .گذاشتم، ماري ليوان آبو به دستم داد، يه نفس ليوانو سر کشيدم گوشيو

 نيلوفر خوبي؟_

 .خوبم، نگران نباش_

 دکتر چي گفت؟_

 :بغض گفتم با

 !من حامله م _

 :شاديو تو چشماي ماري ديدم، با خوشحالي بغلم کرد و گفت برق

 !واي جدي مي گي نيلوفر؟ اين که ناراحتي نداره، مبارکه عزيزم، خيلي مبارکه_

 !نه مادام، من خوشحال نيستم. من و ماني اصالً حس نمي کنيم که زن و شوهريم، حاال با وجود اين بچه_

 !اي بابا، اتفاقاً شايد با اومدن اين بچه، مهر و محبتتون به هم بيشتر شه_

 ين بچه رو پس بزنه چي؟اگه ماني، منو ا_

 .اين حرفا چيه؟ آقا ماني عاشق بچه اس! نديدين با دختر امير آقا، چقدر جوره و چقدر قربون صدقش مي ره_

 .نزدم، راست مي گفت، ماني عاشق آنا بود و هميشه باهاش بازي مي کرد حرفي

 کي به آقا ماني مي گين؟ _

 نمي خوام فعالً بهش بگم؟ _

 .داره بدونه واسه چي؟ حق_

 .تو اينکارو بکن مادام_

 !اما، آخه، چرا من؟_

 .تو بگي بهتره، شام خونه ي مريم دعوتيم، از اونجا برگشتيم به ماني بگو_

 !باشه _
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ي آزمايشو برداشتم و به اتاق خوابمون رفتم، برگه رو روي ميز ارايشم گذاشتم. يادم مياد وقتي نگار، سرِ  برگه
تينا حامله بود نزديک بود از خوشحالي بيهوش شه، پس چرا من خوشحال نبودم؟! هيچ ذوقي تو خودم نمي 

ظر بودم ماني بياد تا با هم ديدم. مطمئن بودم ماني هم خوشحال نمي شه. شب شد، من حاضر بودم و منت
 .بريم خونه ي مريم! باالخره ماني رسيد

 نيلوفر آماده اي؟_

 :اتاقم بيرون اومدم و سالم دادم، خيلي سرد و کوتاه جوابمو داد و وقتي ديد آمادم رو به ماري گفت از

 .ما ممکنه دير بيايم، تو بخواب. ما رفتيم خداحافظ_

 :گفت ماري

 .باشين، خداحافظمواظب خودتون  _

ماشين ماني شدم. صورت ماني، خيلي خسته و ناراحت بود. خيلي وقت بود با هم همين طوري بوديم و  سوار
رابطمون خيلي سرد بود. از واکنش ماني، بعد از شنيدن حامله بودنم خيلي مي ترسيدم، هيچ حرفي بينمون رد 

به ماني مي دادم. تو اين  قولم گرفت، هر چند حو بدل نشد. حتي يادش رفت بپرسه رفتم دکتر چي شد؟! د
 .مدتي که گذشت، خيلي عذابش داده بودم و به ندرت پيش مي اومد برم اتاق خواب، بخوابم

 .خونه ي امير رسيديم، با استقبال گرم و صميميِ امير و مريم وارد خونه شديم به

و تپل مپلي بود و خيلي شبيه امير بود! فقط  کوچولو روي فرش بود و داشت دست و پا مي زد، دختر سفيد آنا
 :چشماش به مريم رفته بود .ماني با دين آنا، بغلش کرد و با خنده گفت

 .سالم سالم، دختر زشت! چطوري تو فسقلي؟ جيگيليِ عمو، آخ که چقدر دل عمو برات پر مي زد _

ش مي اومد و تو بغلش نق نمي زد .امير يه بوس آب دار از لپ آنا کرد و آنا خنديد. خيلي از ماني خوش ماني
 :لپ آنا رو آروم کشيد و گفت

 !نفس باباشه _

 :خنديد و گفت ماني

 !اوه اوه، يکي اين امير رو بگيره _

 :گفت مريم

 !تو رو خدا مي بينيد آقا ماني؟ آنا شده هووي من _

 :خنديد و گفت امير

 !ماهه هم حسودي مي کني مريم؟ تو که عشقمي مريمم 4به نوزاد  _

لبخندي زد..ماني حسابي گرم بازي کردن با آنا بود، يه لحظه حس کردم اگه بچه ي خودشم باشه انقدر  مريم
 خوشحال مي شه و قربون صدقش ميره؟
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 :گفت مريم

حته! تا صداتونو مي شنوه چشماشو مي چرخونه آقا ماني! آنا هم خيلي به شما عادت کرده، بغلتون خيلي را _
 !و تا شما رو مي بينه مي خنده

 :لپ آنا رو بوسيد و گفت ماني

 !عمو قربونش بره، من که عاشقشم، فسقل من _

 :گفت امير

 !ماني جان! حواست باشه که خانوما حسودن! مواظب باش نيلوفر خانوم دلخور نشه ازت _

 :رم با آنا نشون ميداد گفتدر حاليکه خودشو سرگ ماني

 !نيلوفر رو کالً از ليست خانوما جدا کن، اصوالً نيلوفر هيچ حساسيتي به من نداره _

 .لحنش يه دلخوري و غم خفيفي حس مي شد. دلم لرزيد تو

 :گفت مريم

امير زيادي شلوغش مي کنه! از وقتي بياد خونه، يه ريز قربون صدقه ي دخترش مي ره، ديگه زن کيلويي چنده!  -
 !وقت نمي کنه به من برسه

 :گفت امير

 !بي انصاف نباش مريم! من که فداي تو مي شم هر شب _

گير آورده بودن. حاال هي  بحث و شوخياي بي مزه و لوس مريم و امير خيلي عصبي شده بودم، اونام وقت از
 !قربون صدقه ي هم برن و دل منو آب کنن! ايــش، خب شب تنهايين و وقت دارين براي اينجور کارا ديگه

تماشاي ماني و لوس شدناي آنا بودم، ماني با شوق و ذوق با آنا بازي مي کرد و براش ادا در مي آورد و آنا  محو
هم که خيلي خوشش اومده بود مي خنديد و با ماني بازي مي کرد، ديدن اين صحنه ها بهم اميد مي داد که 

 !د، خوشحال شهح نماني هنوزم بچه دوست داره و ممکنه از اومدن بچه ي خودشم تا اي

 :با شوخي بچه رو از بغل ماني جدا کرد و گفت امير

 !بده من ببينم عسل باباشو! توام عقده ي بابا شدن داري ماني !خب دست به کار شو پسر _

 :با حسرت نگام کرد. مريم گفت ماني

رسونه، من که مطمئنم نيلوفر بايد به فکر باشه، هم خودش از تنهايي درمياد هم آقا مانيو به آرزوش مي  _
 !بچتون خيلي ناز مي شه

 :خيلي سرد گفت ماني

 !نيلوفر نمي تونه منو به آرزوم برسونه! من بايد هميشه تو حسرت بمونم، عادت کردم _
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آتيش گرفت، چي به روز ماني آورده بودم؟ دو سالي از اقامت ما تو کانادا گذشته بود، تو اين دو سال خيلي  دلم
 !مانيو زجر دادم. بغض راه گلومو گرفت، چقدر بي رحم شده بودم من! چطور دلم مي اومد با ماني اينکار رو کنم؟

هنوزم داشتم مانيو با سرد بودنم آزار مي دادم ها مثل برق و باد گذشته بود. دو سال گذشته بود و من  روز
 ..خيلي دلم شکست، حالم از خودم داشت بهم مي خورد

*** 

 !خونه رسيديم، طبق قرارمون ماري رو مبل منتظرمون بود به

 :با ديدن ماري گفت ماني

 تو نخوابيدي؟ _

 :گفت ماري

 نه خوابم نبرد. آقا، خوش گذشت؟ _

 :فتکتشو درآورد و گ ماني

 !بد نبود، ماري تو آنا رو ديدي؟ خيلي ماهه _

 :لبخندي زد و گفت ماري

 !بله ديدم، ايشاا... بچه ي خودتون _

 :پوزخندي زد و با لحن پر از تمسخري گفت ماني

 !...ايشاا _

سمت اتاق خواب رفتم و لباسامو عوض کردم، چشمم به برگه ي آزمايش که رو ميز آرايش بود خورد. جلوي  به
 :آينه ي ميز آرايشم وايسادم و دستمو رو شکمم کشيدم و گفتم

ني ني من چرا اومدي آخه؟! من کم بدبختم؟ تو رو کجاي دلم جا بدم آخه؟ اومدي بدبختيِ مامانتو ببيني؟ تو _
 !عشق ناب و پر شور نيستي عزيزکم! بين من و بابات هيچ عشقي وجود نداره حاصل يه

 .همين لحظه در اتاق با شدت باز شد، ماني وارد اتاق شد در

 :صدايي لرزان و پر از بغض گفت با

 تو حامله اي؟ نه؟ _

 :عد به من زل زد و گفتکردم، عصبي بود. نگاش به برگه ي آزمايش افتاد، برگه رو برداشت و نگاه کرد، ب نگاش

 !چرا به من نگفتي؟ آخرين نفر بايد بدونم؟ ماري بايد خبر پدرشدنمو بهم بگه؟ _

 :لکنت گقتم با
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 ...من، من، مي خواستم بهت بگم؛ ولي، راستش _

 !نيلوفر! تو داري منو مي كشي! دوست داشتم اين خبر رو خودت بهم بگي نه ماري _

 :الي توش موج مي زد. نزديکم شد، خنديد و گفتچشماش نگاه کردم، خوشح به

نيلوفر من خيلي خوشحالم، خيلي زياد، باورم نميشه که چند ماه ديگه، بچه ي خودمو تو بغلم مي گيرم و  _
قربون صدقه اش مي رم. ديگه حسرت پدر شدن رو نمي خورم و اميرم نمي تونه پز آنا رو بهم بده. دارم مي 

 !مرسي دي،نيلوفر، مرسي عشقم، مرسي که منو به آرزوم رسونميرم از خوشحالي. واي 

نزديکم شد و کمرمو محکم گرفت و لباي داغ و سوزانشو روي لبام گذاشت و بوسه ي نرمي روي لبم گذاشت.  ماني
 .لباشو جدا کرد و زل زد تو چشمام

 خوشحال شدي؟ _

 :اخم کرد و گفت ماني

 توقع داشتي خوشحال نشم؟ _

 :دستشو رو شکمم کشيد و گفت ماني

 !اين بهترين هديه ايه که بهم دادي نيلوفرم _

خوشحاليِ ماني به وجد اومدم، باورم نمي شد که انقدر خوشحال بشه. به خياالت و فکرايي که تو سرم در  از
 .مورد ماني مي کردم لبخندي زدم

و خوب بخوري. مي خوام بچم قوي و محکم  حق نداري کاري کني که خسته شي. از فردا بايد غذاهاي مقوي _
باشه !هر چي هوس کردي کافيه لب تر کني، برات جور مي کنم! خوردن نوشابه، چيپس، پفک و هله هوله، کالً 

 !شير تازه هم بايد بخوري نتعطيل! فقط بايد گوشت و ميوه و سبزيجات تازه بخوري، هر روز سه تا ليوا

 :تمادامه بده و با خنده گف نذاشتم

باشه، باشه، از دکتر زنان و زايمان بيشتر توصيه مي کني. چشم، همشو مو به مو انجام ميدم. فقط ماني بايد  _
 قول بدي که شبا زود بياي خونه! باشه؟

 !ما چاکرتم هستيم خانوم، چشم هر چي شما بگيد. الهي قربونت برم من_

انقدر ذوق کنه، مثل پسر بچه ها خوشحالي مي کرد و هي دوباره لبمو بوسيد. اصالً فکرشم نمي کردم که  ماني
اينور و اونور مي پريد .اون شب بعد از يک ماه، جاي خوابمون مشترک شد و پيش هم خوابيديم. اين اولين 

 .جرقه ي آشتي و دوستي بين من و ماني بود! داشتم کم کم از اومدن بچه خوشحال مي شدم

*** 

 .و داغ ماني چشامو باز کردم. ماني باالي سرم وايساده بود و زل زده بود بهمشد، با بوسه ي نرم  صبح

 .آخــي! ماماني بيدار شد _
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 .لــوس! بيدارم کردي _

 !معذرت خانومي! دلم نيومد از زن و بچم خداحافظي نکنم و برم _

 نهار مياي؟ _

 !با سر ميام، از اين به بعد هر روز و هر شب بند دلتم _

 .من که از خدامه _

 !قربونت برم _

 :کراواتشو سفت کرد و گفت ماني

 ديگه سفارش نکنم! حسابي مواظب خودت و فسقل من باش! توصيه هامو که يادته؟ _

 !ماني اگه دوباره بگي خودمو حلق آويز مي کنم _

 :با خنده گفت ماني

 .شما خيلي بي جا مي کني. خب ديگه من ميرم خداحافظ عزيزم _

 !به سالمت، مواظب خودت باش _

برام چشمکي زد و رفت. خداييش بي انصافي بود اگه مي گفتم که ماني با اومدن بچه، مهربون شده بود.  ماني
اون هميشه مهربون بود، اگرم تو اين چند ماه سرد بود فقط و فقط مقصر من بودم و خودخواهيام، وگرنه ماني 

خوشحالي نزديکم شد و صورتمو بوسيد.  ام و به سمت آشپزخونه رفتم. ماري ببي تقصير بود! موهامو مرتب کرد
 :عاشق اين مهربونياش بودم، نگاهي به ميز انداختم و گفتم

 !اوه، چه خبره اينجا؟ قراره من بترکم؟ _

 :خنديد و گفت ماري

 .همش سفارشِ آقا مانيه، به من سپردن تا همشو نخورين نذارم برين _

 :خنده نشستم و گفتم با

 !اوه اوه، پس کارم در اومده امروز! خدايا خودت کمک کن _

 :اي خامه و عسل برداشتم و درحاليکه به زور تو دهنم جاش مي دادم رو به ماري گفتم لقمه

مادام! اصالً فکرشم نمي کردم که ماني انقدر خوشحال شه! نمي دوني ديشب، با چه حسرتي آنا رو بغل مي  _
 .رد و بوسش مي کرد. يه لحظه دلم خواست همون جا بهش بگم داره بابا ميشهک

من که بهتون گفتم خوشحال ميشه! همه ي مردا، عاشق بچه ان! از وقتي جک فهميده که شما باردارين  _
 .خيلي خوشحاله، انگار داره بچه ي خودش به دنيا مياد
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ولد بچه ي من و ماني، اونام سرشون گرم ميشد .بعد از زدم، جک و ماري هم عاشق بچه بودن و با ت لبخندي
خوردن صبحونه ي مفصل به سمت تلفن رفتم، از بس خورده بودم داشتم مي ترکيدم. حاال اين روز اول بود، 

 .خدا اين نه ماهو بخير کنه. حتماً تا نه ماه ديگه بشکه مي شدم

 الو؟ هستي چطوري دخترکم؟ _

 سالمتو خوردي نيلوفر؟ _

 اِوا، حول شدم يادم رفت. سالم عزيزم، خوبي؟ _

 سالم، مرسي خوبم، تو چطوري؟ ماني خوبه؟ _

 هم من خوبم هم ماني، اون وروجک عمه چطوره؟ _

 !بچه ي منو ميگي يا بچه ي ژينوس؟ _

 !خب ديوونه، منظورم هر دوتونه ديگه_

 !آرتينِ من که حالش خوبه خوبه _

اوه اوه، حاال هيچي نشده اسمم براش انتخاب کرده! هستي خجالت بکش بابا، هنوز دو ماه مونده به دنيا  _
 .بياد

خجالت نداره! از وقتي فهميديم بچه پسره! من و نريمان کلي اسم براش رديف کرديم و آخرشم اين اسمو  _
 .انتخاب کرديم

 اسم خوشگليه! از روژان، بچه ي نيما چه خبر؟ _

 .اونم خوبه، فقط طفلي خيلي ضعيفه و وزنش کمه! عکسشو که برات ايميل کردم _

 آره ديدمش! عمه قربونش بره، نيما خيلي خوشحاله نه؟ _

وا، چرا خوشحال نباشه؟ روژان االن نزديک يک سالشه. مامان پروانه که ديوونشه! از صبح تا شب پيش مامان  _
 ل زناي فاميل حامله شدن! ببينم تو باز از خودت عرضه نشون ندادي؟پروانه اس! امسال عجب سالي بود. ک

 .بچه ي من و ماني که به دنيا اومد _

 غلط کردي. جون من، خبري نيست؟ _

 .ديوونه، از همتون دارم سبقت مي گيرم _

 اِ نيلو مي ميري جدي باشي؟ _

 !جونِ هستي حاملم _

 راست مي گي؟ بگو جون نريمان؟ _



 

 
386 

 . نريمان راست مي گمجونِ  _

 اَي بيشعـــور پس چرا بروز نميدي عوضي؟ _

 .تازه ديروز فهميدم _

 واي؛ خيلي خوشحال شدم. باالخره طلسمش شکست. ايـــول، ماني فهميد چيکار کرد؟ _

 .واي هستي، از ديشب سر منو برده از بس سفارش کرده که به خودم برسم و خودمو تقويت کنم _

بَده به فکر زن و بچشه؟! نريمانم همين طور بود، از بس بهم شير و ماست داده خوردم که اگه آرتين به دنيا  _
 !بياد مطمئنم وقتي اسم شير و لبنيات بياد عُق مي زنم

 خيلي چاق شدي هستي آره؟ _

ندازم نيست، گاهي شک اوه حسابي! روم نميشه از خونه بيام بيرون. از بس چاق شدم هيچ کدوم از لباسام ا _
 !مي کنم که اون لباسا مال من بوده باشه

 .ايشاا... بچه به سالمتي به دنيا مياد _

 .مرسي عزيزم _

 .به بقيه سالم برسون، خداحافظ _

 .از طرف من به ماني تبريک بگو، مي بوسمت خداحافظ _

زده بودم به ديوار اتاقم. االن ديگه يک سمت اتاق خواب رفتم، عکس روژانو که هستي برام فرستاده بود،  به
سالش شده بود. خيلي ضعيف و الغر بود، اما قيافش خيلي شبيه ژينوس بود. چشماش ناز بود و قيافه ي تو 

 .دل برويي داشت

*** 

گذشت، پسر هستي هم به دنيا اومده بود. خبر سالمتي خودش و پسرشو از نريمان گرفتم. نريمان  چندماه
خيلي ذوق زده بود، دلم نيومد زياد اذيتش کنم و بهش تبريک گفتم. تو اين چند ماه، از بس ماني به خوردم 

هر روز بيست بار زنگ مي  داشت وميوه و شير داده بود، اسم ميوه و شير هم حالمو خراب مي کرد. خيلي هوام
زد و حالمو مي پرسيد و سفارشاي الزمو بهم مي کرد. زندگيمون خيلي بهتر از دو سال پيش شده بود. بيشتر با 
هم بوديم و هواي همو بيشتر داشتيم، اما باز هم عشقي به همخونه ام نداشتم. اسم مانيو بيشتر مي شد 

بار بيشتر عاشق نمي شدم، يعني اگه خودمم مي کشتم نمي  يه بودهمخونه گذاشت تا شوهر! خصلت من اين 
تونستم مانيو به جاي برديا تو قلبم جا بدم. خيليم اذيت مي شدم، اما چاره اي نبود. حداقلش اين بود که هر 
روز مرتب به خودم تلقين مي کردم که ماني شوهرمه و دوستش دارم و زندگيم خيلي خوبه. کم کم وزنم سنگين 

لباسام واقعاً اندازم نمي شد. کت و شلواري که زمان ازدواجمون ماني برام خريده بود حتي يه آستينشم مي شد و 
اندازم نبود. ماري وقتي وضعو ديد چند تا پيراهن گشاد و آزاد برام دوخت که خيلي خوشحال شدم و کلي بوسش 

وقتي شنيده بود باردارم خيلي بهم زنگ  از مانکردم. حسابي راحتم کرده بود و تو پيراهنا خيلي راحت بودم. ما
 .مي زد و سفارشات اونم کنار سفارشات ماني اجرا مي شد
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 :شب من و ماني کنار هم روي مبل نشسته بوديم. ماني گفت يه

اتاق باالييو مرتب مي کنيم براي دخترمون. ميگم بيان يه رنگ شاد به در و ديواراش بزنن. دوست دارم دخترمون  _
و خوشي بزرگ بشه. آخ که چقدر دوست دارم روزي برسه که بغلش کنم و اون دستاي کوچولوشو  تو آرامش

 !ببوسم

 :شور و شوق مانيو مي ديدم خيلي خوشحال مي شدم.با خنده گفتم وقتي

 .هيچ مي دوني تو خيلي عجولي ماني! هنوز دو ماهي مونده _

 .حاال کجاشو ديدي؟ براش اسمم انتخاب کردم _

 عاً؟! حاال چه اسمي انتخاب کردي؟واق _

 :عينکشو جابه جا کرد زل زد تو چشام و با لبخند گفت ماني

 !شايلين _

 .واي، چه اسم قشنگي _

تو بيمارستان يه مريضي داشتم؛ يه دختر دوازده ساله بود، اسمش شايلين بود. وقتي اسمشو شنيدم خيلي  _
لم مي خواست بچمون دختر باشه تا اين اسمو روش بذارم، وقتي خوشم اومد، دختر ناز و خوشگلي بود. خيلي د

 رفتي سونوگرافي و فهميدي که بچه دختره خيلي خوشحال شدم، بال درآوردم نيلوفر! تو اسمي انتخاب نکردي؟

 :تا اسم دختر تو ذهنم بود، اما نخواستم مانيو ناراحت کنم. لبخند زدم و گفتم چند

 !سم قشنگيهنه عزيزم، شايلين خيلي ا _

 :با عشق نگام کرد و دستشو رو شکمم گذاشت و گفت ماني

 !شايلين کوچولوي من _

پهني زدم، عاشق اين ذوق هاي کودکانه ي ماني بودم. خيلي بهم انرژي مي داد و باعث مي شد سنگين  لبخند
 .شدنمو راحت تر کنه

فرداي همون روز اتاق کناري اتاق خواب من و ماني، آماده شد براي شايلين کوچولو! رنگ اتاق، آب فيروزه اي  از
 .انتخاب شد. ماني دو تا طراح دکوراسيون انگليسي پيدا کرد و کل اتاقش، به سليقه ي اونا چيده شد

اني اين طوري دوست داشت منم چند دوست داشتم من و ماني، با هم اتاق بچمونو بچينيم، اما چون م هر
مخالفتي نکردم. وقتي اتا قو کامل شده ديدم خيلي ذوق کردم. ست اتاق خوابش، سفيد و سبز بود که خيلي 

 .به رنگ اتاقش مي اومد

رنگ ها و گاهي تضادايي که به کار رفته بود بي نظير بود! از سقف اتاق عروسکاي خوشگلي آويزون بود  ترکيب
 .که رنگ همشون با رنگ ست اتاق خوابش هماهنگي داشت
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کم داشت ماه هاي آخر هم سپري مي شد . من و ماني انتظار به دنيا اومدن شايلين کوچولومونو مي  کم
هم به من سرايت کرده بود و ديگه آدم سرد سابق نبودم، لباساي شايلينو هر روز کشيديم. ذوق و شوق ماني 

از تو کمدش در مي آوردم، بوشون مي کردم و دوباره تا مي کردم و سر جاش مي ذاشتم. لباساش خيلي کوچولو 
ي شد و و ناز بود. وقتي لگد زدنا و حرکت کردناش تو شکممو حس مي کردم حس خيلي خيلي خوبي بهم القا م

 .به زندگي اميدوار مي شدم

*** 

روز عصر، نشسته بودم و داشتم آلوچه مي خوردم، خيلي هوس کرده بودم. ماري هم داشت چند تا ژاکت  يه
زمستوني براي شايلين مي بافت که رنگ کامواش خيلي ناز و شاد بود. داشتم تلويزيون مي ديدم که زنگ آيفون 

باز کرد. بعد از چند ثانيه، مريم که  شمت آيفون رفت و خبر داد که مريمه. در رو برابه صدا دراومد. ماري به س
 .آنا تو بغلش بود سررسيد

 .سالم مريمي _

 سالم عزيزم، خوبي؟ اوضاعت چطوره؟ _

 :شدم و آنا رو از مريم گرفتم و بوسه اي تو صورتش کاشتم و گفتم بلند

 .من که خوبم _

 :به آنا گفتم رو

 چطوري وروجک خاله؟ _

 :رو مبل نشست و گفت مريم

 .امروز و فرداست که راحت شي _

 !آره واقعاً، نمي تونم يه قدم بردارم از بس سنگين شدم. انگار يه وزنه ي صد کيلويي بهم وصله _

 .نيلوفر بذار به دنيا بياد انقدر مهرش به دلت ميفته که اين سختياشو به جون مي خري _

 :آنا نگاه کرد، اخمي کرد و گفت به مريم

 .اي، بازم که آب دهنتو ريختي رو لباست ماماني! بيا بريم برم پاکت کنم _

رو به مريم دادم. مريم به سمت دستشويي رفت، بلند شدم تا کانال تلويزيون رو عوض کنم که زير شکمم  آنا
 .خيلي تير کشيد و همونجا وايسادم و جيغ خفيفي کشيدم

 .مم، مــــادام، آخآي شک _

 :دست از بافتن برداشت و به سمتم اومد ماري

 چي شده نيلوفر؟ خوبي؟ _
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 :به سرعت به سمتم اومد و آنا رو روي زمين گذاشت. روي زمين نشستم. ناله کردم و گفتم مريم

 .آخ دارم از درد مي ميرم _

 :گفت مريم

 .حتماً وقتش شده، ماري پاشو زنگ بزن به اورژانس _

درد زياد نزديک بود بيهوش شم. نمي دونم چرا حس مي کردم همه دارن کاراشونو اسلوموشن انجام ميدن.  از
ماري به اورژانس زنگ زد تا آمبوالنس بفرستن. نتونستم درد رو طاقت بيارم و بيهوش شدم. تو بيهوشي يه 

 .چيزايي مي شنيدم

معلوم نيست بچه زنده بمونه! دعا کنين مادرش سالم بمونه، بند ناف دور گردنش گره خورده، وضعيت خيلي  _
 .سختي داره

داغ شد و دوباره خوابم برد. با دردي که زير شکمم حس کردم چشمامو باز کردم. ماني سرشو روي تختم  چشمام
 .گذاشته بود و انگار خوابيده بود

 .بيمارستان بودم و لباساي سبز رنگي به تنم کرده بودندستم سرُم بود،  يه

 !ماني؟ _

 .آروم سرشو بلند کرد و چشماشو ماليد. چشماش خيلي قرمز شده بود ماني

 چرا اينجا خوابيدي؟ ساعت چنده؟ _

 :چشماشو ماليد و گفت ماني

 .شبه خيلي خسته بودم، نفهميدم کي خوابم برد. خوبي؟ درد نداري؟ ساعتم دوازده _

بچم افتادم، دستمو رو شکمم کشيدم. چرا ديگه حسش نمي کردم!! انگار جاي خاليشو تو شکمم حس مي  ياد
 :کردم، انگار خيلي سبک شده بودم. ياد حرفايي که تو بيهوشي شنيده بودم افتادم، بغض کردم و گفتم

 بَچَم کو ماني؟ به دنيا اومد؟ _

 .زدنگام کرد، اشک تو چشماش حلقه  ماني

 :ديوونه مي شدم، با صداي لرزاني گفتم داشتم

 زنده است؟! ماني زنده است، نه؟ _

 :دستاي يخ کردمو گرفت و لبخندي زد و گفت ماني

 !آره عزيز دلم، دخترمون سالمه _

 راست مي گي نه؟ االن کجاست؟ _
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 .آره فدات شم راست مي گم. االنم تو بخش نوزاداست. االنه که بيارنش بهش شير بدي_

 :راحت شد. در حاليکه اشک تو چشمام بود با ذوق گفتم خيالم

 !ماني تو ديديش؟ _

 :با خوشحالي گفت ماني

اما چشماش رنگ آره نيلوفرم، فتوکپي خودته! هيچيش به من نرفته، البته مريم مي گفت لباش شبيه منه،  _
 !چشماي توئه

داشتم چشماش به ماني بکشه، چشماي من قهوه اي بود، اما چشماي ماني خيلي خاص بود! لبخندي  دوست
 :زدم و گفتم

 !الهي قربونش برم من _

 نيلوفر خودت خوبي؟ _

 .من که خيلي خوبم _

ي گفت شايد يکي از شما دوتا زنده بمونين. خدا تو رو دوباره بهم داد، تولد بچه برات خيلي ضرر داشت. دکتر م _
نمي دوني چقدر دست به دامن خدا شدم تا هر دوتونو با هم سالم به دست آوردم، مريمم طفلي خيلي گريه و 

 .دعا کرد

 مريم االن اينجاست؟ _

 .نه ديگه ديروقت بود، وقتي ديدن حال تو و بچمون خوبه رفتن. طفلکيا خيلي زحمت کشيدن _

 :دستامو آروم نوازش کرد و با لبخند گفت ماني

تو زيباترين و ناز ترين دختر دنيا رو بهم هديه دادي نيلوفرم! بدجوري مهرش به دلم افتاده. فکر نمي کنم يه  _
 !لحظه هم بتونم دوريه شايلين کوچولومونو تحمل کنم

 :کردم و گفتم اخمي

 !خانوماستحاال مي فهمم که مريم راست مي گفت. بچه هووي  _

 :خنديد، گونه مو با نرمي کشيد و گفت ماني

حسود کوچولوي من! تو که قلب مني! اول تو بعد شايلين! اگه تو نبودي که من اين بچه رو نداشتم. باور کن  _
 !اگه مي گفتن بچه رو مي خواي زنده بمونه يا همسرتو، بدون فکر کردن مي گفتم فقط زنم

 :زدم و گفتم لبخندي

 .ني خيلي خوشحالم که بعد از دو سال خوشحال مي بينمتما _

 !من تا تو رو دارم، خوشحالم _
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دستمو نزديک لبش کردو بوسيد. در همين لحظه پرستاري با تخت کوچيکي نزديکمون شد و با خنده  ماني
 .چيزايي گفت که من باز نفهميدم

 :هم لبخندي زد و بهم گفت ماني

 !بي مي کردهميگه بچه گشنشه و بي تا _

بچه رو تو بغلم گذاشت، اي جـــونم! خيلي ناز بود، سفيد بود با چشماي درشت قهوه اي! دست و پاهاش  ماني
 .خيلي کوچولو بود. موهاش خرمايي بود و يه چال کوچولو زير چونش بود

 :ذوق گفتم با

 !اي جـــونم، خيلي نازه ماني! شايلين کوچولوي من _

 :اي از سر عشق رو پيشوني دخترم کاشتم. ماني هم خوشحال شد و دستاي کوچيکشو گرفت و گفت بوسه

 !نيلوفر ببين چه دستاي کوچولويي داره! بابا قربونش بره _

خيلي لطيف و ناز بود. حق با ماني بود، خيلي شبيه من بود. شايلين شباهت عجيب و زيادي به بچگيم  پوستش
 .ود و فتوکپي لباي ماني بود، رنگشم صورتي کمرنگ بودداشت، لباش قلوه اي ب

بغلم کردم و بهش شير دادم. وقتي براي اولين بار شير خورد حس خيلي خوبي بهم دست داد. خيلي  شايلينو
حس خوبي بود، اصالً فکرشم نمي کردم که تو سن بيست و چهار سالگي طعم مادر شدنو بچشم. شايلين خيلي 

عشق به من و شايلين نگاه مي  بارص زياد شير مي خورد. ماني پاهاشو اروم ناز مي کرد و گشنه اش بود و با ح
کرد. باالخره شيرش تموم شد و پرستار دوباره به بخش نوزادا بردش. حس کردم هنوز چيزي نشده دلم براش 

 .يه ذره شده. مهرش خيلي به دلم افتاده بود

خالي از احساس من و ماني شد و با اومدنش گرماي خيلي زيادي طوري شد که شايلين وارد زندگي سرد و  اين
رو به زندگيمون بخشيد. ماني هر کاري مي کرد تا زود به زود بياد خونه و شايلينو ببوسه و بغلش کنه، منم از 

داره خوب ميشه و راضي بودم.  گيمديدن شادي و ذوق و شوق ماني خيلي خوشحال بودم و حس مي کردم زند
يزه و الغر بود، با اينکه خيلي تو اون نه ماه بارداري به خودم مي رسيدم، اما الغر بود. هر ماه مي شايلين ر

بردمش دکتر و به نظر دکتر همه چيزش نرمال و طبيعي بود. ماري و جک هم از اومدن شايلين خيلي خوشحال 
داشت. جک هم مرتب  کرده بود و خيلي بهش مي رسيد و دوستش ادتبودن و ماري حسابي به شايلين ع

 .باهاش بازي مي کرد و بوسش مي کرد

 !شايلين، بچه ي من و برديا بود ديگه چيزي از خدا نمي خواستم، اما هميشه زندگيم پِر از حسرت بود اگه

 بيستم فصل

 الو ماني کجايي تو؟ _

 دارم کيکو مي گيرم، شايلين خونه است؟ _

 .ا وقتي مياد و خونه رو مي بينه ذوق زده شههنوز نيومدن، ماري بردش پارک ت _
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 مريم و امير چي؟ اومدن؟ _

 .مريم اومده، داره کمکم مي کنه خونه رو تزيين کنيم، اما امير آقا گفته يه ساعتي جايي کار داره _

 !باشه پس منم تا يه ساعت ديگه خونه ام _

 .کادوي شايلين يادت نره _

 نه تو ماشين گذاشتمش، نگران نباش. کاري نداري؟ _

 .نه منتظرتم، خداحافظ _

_  ً  .فعال

 .قطع کردم. مريم مشغول زدن بادکنکا به ديواراي خونه بود گوشيو

 نيلو، اون بادکنک قرمزه رو از جلوي پات ميدي؟ _

 .آره _

 .به دست مريم که رو چار پايه بود دادم بادکنکو

 رو خوابوندي؟مريم؟ آنا  _

 .آره، از صبح بيدار بود خيلي خسته بود.. با اجازت رو تخت شايلين خوابوندمش _

 .نه بابا اين چه حرفيه، خاله فداش شه _

 .منتظر بود شايلين بياد با هم بازي کنن، حسابي به هم عادت کردن _

 .آره، شايلينم مرتب بهونه ي آنا رو مي گيره _

 کيک چي شد؟ _

 !ماني مياره، تا يه ساعت ديگه خونه است_

سمت آشپزخونه رفتم، تو شش سالي که گذشته بود هيچ تغييري نکرده بودم، هنوزم همونقدر جوون و  به
 .خوشگل مونده بودم

يخچال سرک کشيدم، همه چيز رو ماري آماده کرده بود. انواع دسر و ساالد تو يخچال بود، رو گاز هم قابلمه  به
 .اد و بزرگي به چشم مي خوردهاي زي

ماني سررسيد. خيلي مرد تر و پر جذبه تر شده بود، شش سالي گذشته بود و چند تار سفيد البالي  باالخره
 .موهاي مشکي و پرپشتش ديده مي شد، اما از جذابيتش يه درصد هم کم نشده بود

 .تش بود. به سمتش رفتمي کيک و يه عالمه فشفشه و دو تا کاله عروسکي مخصوص تولد دس جعبه

 .سالم، خسته نباشي _
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 :لبخند نازي زد و گفت ماني

 .مرسي خانومم، شمام خسته نباشي _

 :به خونه نگاهي انداخت و گفت ماني

 !چيکار کردين! عالي شده، مطمئنم شايلين ببينه خيلي ذوق مي کنه _

 :هم با ماني سالم و احوالپرسي کرد. گفتم مريم

 !مريم خيلي زحمت کشيد، از صبح اينجا داره بهم کمک مي کنه _

 :گفت مريم

 .نه بابا، من کاري نکردم _

 :از مريم تشکر کرد. رو به ماني گفتم ماني

 شمع چهار سالگيو گرفتي؟ يادت که نرفته؟ _

 :بهم چشمکي زد و گفت ماني

 .نه عزيزم، يادم بود. کادوي شايلينم آوردم _

بيدار شده بود، نزديکمون شد، مکاني بوسه اي رو صورتش گذاشت. آنا چشماشو ماليد و با لحن ناز و  آنا
 :کودکانش گفت

 خاله نيلوفر، تفلد کيه؟ _

 :زدم و گفتم لبخندي

 !تولد شايلينه ديگه خاله جون _

 :خوشحال شد و گفت آنا

 !آخ جــون تفلد!! هورا _

 .رو بغل کرد و بوسيدش. شايلين و ماري هم سررسيدن همه رسيدن. امير آنا باالخره

 :دست زديم و با آهنگ خونديم همه

 .تولدت مبارک، تولدت مبارک _

 :با چشاي ناز و درشتش هممونو با تعجب نگاه مي کرد.ماني گفت شايلين

 !بابا قربونت بره، چرا اونجوري نگاه مي کني جوجويي؟ بدو بيا از اين کاله خوشگال بزار سرت، ببين آنا گذاشته _

 :در حاليکه داشت لبه ي مقوايي کالهشو پاره مي کرد گفت آنا
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 !شايلين ببين منم از اينا دالم _

صورتشو بوسيد. کالهو از ماني گرفت و تازه فهميده بود چه خبره، خوشحال شد و بغل ماني پريد و  شايلين
 :نزديک آنا وايساد و رو به آنا گفت

 !آنا، ببين کاله من نالنجيه _

 :گفت آنا

 !مال من خوجل تره..صولتيه _

شايلين از صداي آنا لوس تر و نازک تر بود. حسابي تو اين چهار سال دل من و مانيو به دست آورده بود  صداي
 :وديم. من که دلم براش پر مي زد. ماري گفتو حسابي عاشقش شده ب

 نيلوفر کيکو بيارم؟ _

 :گفتم

 .دستت درد نکنه مادام، بيار _

بزرگي به شکل يه دختر موطاليي با گل سر قرمز رنگ روي ميز گذاشته شد. ماني شمع و فشفشه ها رو  کيک
 .روي کيک چيد

کردن و دست زدن. خوشحاليِ شايلين برام خيلي ارزش  تولدت مبارکو تو دستگاه گذاشتم و بچه ها شادي آهنگ
 .داشت

 :گفت شايلين

 مامان، از شکالتاش بخولم؟ _

 :گفت آنا

 .منم از اون ژله قرمزاش مي خوام _

 :خنديد و گفت امير

 !چقدر شما دوتا وروجک شکمو تشريف دارين. شايلين عمو، اول شمعتو فوت کن بعد ميل کن _

 :يه تاي ابروشو باال انداخت و گفت شايلين

 ميل کنم؟ _

 :خنديد و گفت ماني

بابا امير جان، با بچه ها زير سيکل حرف بزن پسر! شايلين بابايي منظور عمو اينه که اول شمعو فوت کن  _
 !بعدم بخور بخور
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 .و آنا خنديدن شايلين

 .دين. همه دست زدنو آنا با هم شمعو فوت کردن و با کمک ماني کيکو بر  شايلين

 .عکس گرفتيم و ماني کلي ادا درآورد و خيلي خنديديم کلي

از خوردن کيک، نوبت به کادوها شد. من و ماني يه خرس بزرگ صورتي رنگ براي شايلين خريده بوديم.  بعد
ن تو شايلين از ديدن خرس خيلي ذوق کرد و جيغ بنفشي کشيد. اين جيغ بنفششو از من به ارث برده بود. م

 .جيغ بنفش کشيدن استاد بودم

 :درحاليکه دستشو گردن ماني انداخته بود گفت شايلين

 !آخ جــــون، من عاشق خِلَسم _

ِخلَسم عاشق توئه  _لبخندي زد و با لحن با مزه اي که سعي مي کرد شبيه شايلين حرف بزنه گفت:  ماني
 !شيطونک

 :يه عروسک پرنسس بزرگ براي شايلين خريده بود. شايلين خوشحال شد و گفت مريم

 !ملسي خاله مليم، علوسک خوجليه _

 :گونه ي شايلين و کشيد و گفت امير

 !مبارکت باشه نازينينم _

 :هم صورت شايلين و بوسيد و گفت مريم

 !خاله قربون اين حرف زدنت بره _

يبايي بود، مخصوصاً براي شايلين و آنا، چون خيلي ورجه وورجه کردن و شب براي هممون شب خيلي ز اون
 صورتشونو حسابي

 .کردن کثيف

 :از رفتن مهمونا داشتم به ماري براي جمع کردن خونه کمک مي کردم که ماني گفت بعد

 .نيلوفر يه دقيقه بيا، کارت دارم _

 :گفت ماري

 .نيلوفر تو برو، من خودم جمع مي کنم _

 :ماري تشکر کردم و روي مبل کنار ماني نشستم. شايلين مشغول بازي با خرسش بود. ماني گفت زا

 .شايليني بابايي، بيا که يه کادوي ديگه مي خوام بهت بدم _

 .با ذوق اومد و روي پاهاي ماني نشست شايلين
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 چي مي خواي بدي بابايي؟ _

 !با پشت دستش صورت شايلين و ناز کرد و گفت: يه هديه ي خيلي خوب، هم به تو هم به مامان نيلوفر ماني

 :گفتم

 کنجکاوم کردي ماني! حاال هديه ت چي هست؟ _

 :از جيبش سه تا بليت آبي رنگ درآورد و گفت ماني

 !سه روز ديگه مي ريم ايران _

 :گردن ماني حلقه زد و گفتشدم، شايلين جيغ کشيد و دستاشو دور  شوکه

 !آخ جـــون بابا ماني، ايالن اسم پارکه؟ _

 :خنديد و گفت ماني

 .نه عسل بابا! ايران جاييه که مامان بزرگ و بابا بزرگتو مي بيني، عمه ها و خاله ها و داييهاتو مي بيني _

 آخ جون، بچه هم هست اونجا؟ _

 .که مي توني يه عالمه باهاشون بازي کنيآره شايلينم! يه عالمه بچه اونجا هست  _

 آنا هم مي بريم بابايي؟_

 .نه عزيزم، آنا مي مونه پيش مامان و باباش، ما چند هفته ديگه دوباره ميايم پيش آنا _

 .آخ جـــون، هورا _

هنوز تو شوک حرف ماني بودم، اصالً دوست نداشتم برگردم ايران. از ديدن دوباره ي برديا بيم داشتم، واي  من
نه! االن وقتش نبود، االن که داشتم کم کم به زندگيم و ماني عادت مي کردم و داشتم به زندگيم اميدوار مي 

 .شدم، االن وقتش نبود

خيلي سخت بود که دوباره بعد از شش سال باهاش روبرو شم، طاقتشو سال از برديا دور بودم و حاال برام  شش
 .نداشتم

 :چشاشو ريز کرد و گفت ماني

راستي نيلو تو چرا ساکتي؟ خوشحال نشدي؟ فکر مي کردم اگه بفهمي بعد از شش سال مي خواي برگردي  _
 !!ايران خيلي خوشحال مي شي

 :شدم و با تته پته گفتم هول

 !ره، خوشحالم. اما، اما ماني بعدشش سال يه کم برام سختهاون، اونکه آ _

 .باالخره که بايد بري خانوادتو ببيني، چرا سخت؟! يکي دو هفته اي مي ريم و برمي گرديم _
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 چطوري مرخصي گرفتي؟ _

شش  دکتر قديري خيلي کاراي منو قبول داره، هر چي باشه پنج سالي با هم همکاريم. وقتي از امير شنيد که _
 !ساله نرفتيم ايران، بهم مرخصي داد و گفت دو هفته اي برو هم استراحت کن هم خانومتو ببر خانوادشو ببينه

 :گفت شايلين

 بابايي اونجا، شهل بازيم داله؟ _

 :از بغل ماني جدا کردم و گفتم شايلينو

 !امشب خيلي شيطون شديا، وقت خوابه ديگه عزيزم، به بابا شب بخير بگو _

 :اخماشو در هم کرد و گفت شايلين

 .من خوابم نمياد _

 :لبخندي زد و گفت ماني

 !برو وروجکم، برو بخواب. فردا برات از ايران ميگم که چقدر پارک داره _

راضي شده بود. شايلينو تو اتاقش خوابوندم و به اتاق خواب خودم و ماني رفتم. ماني رو تخت دراز  شايلين
 .کشيده بود و آباژور کنارش روشن بود، کنارش دراز کشيدم

 نيلوفر؟ _

 بله؟ _

 حس مي کنم وقتي شنيدي قراره بريم ايران اصالً خوشحال نشدي؟ دوست نداري بريم؟ _

 ً تم ماني فکر کنه دلم براي خانوادم تنگ نشده يا دليل اصليِ خوشحال نشدنمو بدونه. لبخندي دوست نداش اصال
 :زدم و گفتم

نه عزيزم اشتباه مي کني، فقط يه کم شوکه شدم. آخه خيلي يهويي گفتي وگرنه مگه عقلم کمه که خوشحال  _
 نشم؟

اله و عمه هاش آشنا شه، هم براي تو که از اين سفر براي هممون الزمه! هم براي شايلين که با عموها و خ _
 .دلتنگي دربياي و خانوادتو ببيني، هم براي من که دو هفته اي از کارم دور باشم و استراحت کنم

 !حق با توئه _

 راستي نوشينم بچه دار شده؟ _

 !ون باشهاون سري که هستي زنگ زد گفت که نوشين دو قلو به دنيا آورده، االنم فکر کنم هشت ماهش _

 آخي، چه بانمک! هر دوشون پسرن؟ _



 

 
398 

 .نه، يکي پسر و يکيم دختر! سارا و سينا _

 .ايشاا... سالمت باشن هميشه _

 .صبح شد. شايلين هنوز خواب بود، ماني هم صبح زود رفته بود بيمارستان***

 آشپزخونه رفتم. مادام داشت گريه مي کرد، ماتم برد. چي شده بود مگه؟ به

 :نگراني پرسيدم با

 مادام خوبي؟ چرا گريه مي کني؟ اتفاقي افتاده؟ _

 :که تازه متوجه حضور من شده بود با پشت دستش اشکاشو پاک کرد و گفت ماري

 !بشين برات چاي بريزم نيلوفر _

 :خيال حرفش شدم و گفتم بي

 مادام چيزي شده؟ _

 :بغض گفت تو چشام زل زد. اشکاش دوباره راه گرفت و با ماري

مي خواين برين ايران؟ نمي گين من و جک چطوري دوريِ شما رو تحمل کنيم؟ ما االن شش ساله با شما  _
 .زندگي کرديم، خيلي به حضور و بودنتون عادت کرديم نيلوفر

 :! عزيزم، احساساتش قلمبه شده پس! به سمتش رفتم، بوسيدمش و گفتمآخـــي

، قرار نيست بريم که بمونيم. مي ريم و دو هفته اي برمي گرديم .من و ماني الهي من قربون اين اشکات شم _
 و شايلينم خيلي به تو و جک عادت کرديم مادام. قول مي دم زود برگرديم باشه؟

 .انگار قبول کرده بود چون لبخند کمرنگي زد. در همين لحظه صداي شايلينو از پشت سر شنيدم ماري

 کسي نيس به ما صُبونه بده؟ _

 :به سمت شالين رفت، غرق بوسش کرد و گفت ماري

 !بشين برات ميارم عزيزدلم _

 :خنده گفتم با

 !اين حرفا رو از ماني ياد گرفته ها، مثل بزرگترا حرف ميزنه شيطونک _

*** 

ايران، پيشنهاد ماني بود که  روز سفر فرارسيد. به هيچ کدوم از فاميل نگفتيم که داريم مي ريم باالخره
سورپرايزشون کنيم. منم از خدا خواسته قبول کردم. دوست نداشتم يه ايل فاميل بيان فرودگاه و شلوغ کاري 

 .راه بندازن، خوشم نميومد
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بستن چمدونا بودم. ماني از شب قبلش چمدون خودشو بسته بود و خيلي بهم غر زد که انقدر بيخيال  مشغول
خب من هميشه دقيقه نود بودم! اينجوري بيشتر حال مي کردم تا مثل ماني هي مرتب برم و بيام و نباشم .اما 

تا کردن لباساي شايلين و  مشغولفکر کنم چيزي جا گذاشتم و يه عالمه وسيله پر کنم تو چمدون بيچاره !
 .جاسازي کردنشون تو چمدون سرمه اي رنگم شدم

 ً در دير برگردم ايران. اونم درست زماني که هيچ انگيزه اي براي ديدن تهران فکر نمي کردم اينطوري و انق اصال
نداشتم! شش سال پيش دوست داشتم برگردم ايران تا کنار برديا باشم. شايد اميد داشتم که بازم ميشه به 

 برديا برسم و به وصالش اميدوار

ن مشکلي نداشت که بخوايم طالق بگيريم .تازه . اما حاال چي؟ نه، اصالً اميدي نداشتم. من و ماني زندگيموبودم
 !شايلينم حضور داشت و دوست نداشتم بشه بچه ي طالق!! پس يعني هيچ راهي نبود

 !با حرص بيرون فرستادم و سعي کردم حواسمو به کارام معطوف کنم نفسمو

مرتب بوسش مي  پايين رفتم. ماري داشت موهاي مشکي و بلند شايلينو با گل سر خوشگلي مي بست و به
کرد. شايلينم که شديد به ماري وابسته بود اعتراضي نمي کرد و مشغول بازي با عروسکش بود.آژانس اومد. 
ماني چمدونا رو عقب ماشين جا داد، ماري محکم شايلين و بغل کرد و حتي دور از چشم شايلين چند قطره 

تنگ ميشه. بهش دلداري دادم که به زودي اشکم ريخت. منو هم محکم بوسيد و گفت که دلش خيلي برامون 
برمي گرديم و از ماري و جک خدافظي کرديم. خوب مي دونستم که تو مدتي که خونه نبوديم چقدر جاي خاليمون 

 ..ما هستن خوشحال بود کربراي جک و ماري احساس ميشد و از اينکه انقدر به ف

ور و اونور مي پريد به ماني مي گفت کي ميرسيم فرودگاه رسيديم، شايلين خيلي ذوق داشت و مرتب اين به
ايالن !من برعکس ماني و شايلين ، هيچ ذوقي تو خودم نمي ديدم، بي احساس بودم! تو سالن فرودگاه نشسته 

 :بوديم که صداي آشنايي به گوشمون خورد

 !تنها تنها بي معرفتا _

 :عقب، مريم و امير و آنا به سمتمون اومدن .امير گفت برگشتيم

 ماني خيلي نامردي،ذبي خبر داشتي مي رفتي؟ _

 :، امير رو بغل کرد و گفت ماني

 .نخواستم تو زحمت بيفتين، لطف کردين _

 :منو بوسيد و گفت مريم

 .خيلي بهتون عادت کرده بوديم؛ زود برگردين _

 :گفتم

_  ً  حتما

 :شايلين شد و دستاشو گرفت و گفت نزديک آنا
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 ميلي ايالن مي خواي باَلم چي بِخَلي؟ _

 :گفت شايلين

 .چي مي خواي؟ بابا ماني مي گفت اونجا همه چي داله _

 :فکري کرد و گفت آنا

 باَلم ماشين کنتلُل دال مي خَلي؟ _

 از اونايي که مليکا داله؟ دوست دالي؟_

 !آله، ديدي چه قشنگه_

 .نالنجيِ؟آله خيلي قشنگه. باشه باَلت مي خَلم _

خوشحال شد و صورت شايلينو محکم بوسيد. ديگه بايد مي رفتيم، از همشون خدافظي کرديم و رفتيم. بغض  آنا
راه گلومو بسته بود. نمي دونم چه مرگم شده بود! مگه اين من نبودم که مدام غرغر مي کردم و از تنهايي و 

من نبودم که همش نق نق مي کردم که  هه ستوه آورده بودم؟! حاال پس چه مرگم شده بود؟ مگدلتنگي، مانيو ب
برگردم ايران و خون مانيو تو شيشه کرده بودم که برگرديم ايران! پس چرا خوشحال نبودم؟ چرا بغض کرده 

سخت بود؟! اينبارم  بودم؟ چرا مثل وقتي که ماني به زور منو سوار هواپيما کرده بود بازم نفس کشيدن برام
 !اوف قبل؟مجبورم کرده بود؟ مثل دفعه ي 

تو هواپيما نزديک يه دختر هم سن و سالش خودش نشسته بود و حسابي باهاش جور شد. خيلي زود  شايلين
جوش بود، اما زياد با مردا حرف نمي زد. به جز ماني، با مردا راحت نبود و بيشتر با دخترا بازي مي کرد. دخترم 

بگيريم و يه تاکسي بگيريم و بريم خونه  يلل بود !باالخره هواپيما نشست و پياده شديم. تا چمدونا رو تحوعاق
ي ما، يه ساعتي طول کشيد .شايلين خيلي ذوق داشت و مرتب دست مانيو مي کشيد و مي گفت که دوست 

 !داره با بچه ها بازي کنه !ماني هم بوسش مي کرد و ازش مي خواست که صبر کنه

خونه رسيديم. چقدر دلم برا خونمون تنگ شده بود! کوچه ها همون بود، فقط آقاي قادري، همسايه ي  به
بغليمون، خونشو کوبيده بود و يه ساختمون بلند ساخته بود که باعث شده بود يه کم خونه ي ما کم نور جلوه 

اني هم نگرانيو تو چشام خونده بده. در همون رنگ شش سال پيش بود، آبي کمرنگ .خيلي استرس داشتم. م
بود، چون لبخندي بهم زد تا به خودم مسلط باشم، اما لبخندش آرومم نکرد. ماني زنگو فشار داد. صداي نريمان 

 :به گوش رسيد

 !کيه؟ _

 :براش لک زده بود. براي لوده بازياش، براي سر به سر گذاشتناش! ماني صداشو عوض کرد و گفت دلم

 .نه ي ما رو بيارينآقا اين عيدا _

 عيدانه؟! برادر من، پنج ماهي از عيد گذشته ها. نکنه آلزايمر گرفتي داداش؟_

 .نه آقا آلزايمر چيه؟ فردا مگه عيد مبعث نيست؟ بيار عيدانه ي مارو، خدا خيرت بده _
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 :کالفه و عصبيه نريمان اومد صداي

 .بر کردي تا از ملت بيچاره پول بچاپي !اومدم بابا، اومدمعجب آدمي هستيا! تموم عيدا و تولداي اماما رو از  _

 :محکم کوبيده شدن گوشي اومد. خنديدم، ماني گفت صداي

 .اين داداشِ تو، از اولشم خسيس بود! ببين براي چندرغاز چه کفري شده _

 :به شايلين گفتم رو

 اين آقايي که االن مياد دم در، داييته، دايي نريمان، اول بهش سالم بده عزيزم باشه؟ _

باشه اي گفت .صداي قدماي نريمان داشت نزديک مي شد. مدام زير لب غر مي زد. درست نمي فهميدم  شايلين
 .چي ميگه، اما معلوم بود داره غر مي زنه! چقدر خسيس بود اين !در رو باز کرد

 ...آقاآخه _

 !ماسيد تو دهنش، چند بار پلک زد تا ببينه درست ديده يا نه! خندم گرفته بود حرفش

 :با خنده بغلش کرد و گفت ماني

 بابا عيدانه نخواستيم خسيس! اين قيافه چيه به خودت گرفتي؟ _

 :که تازه از شوک دراومده بود محکم ماني و بوسيد و گفت نريمان

 ي گي اينجوري بي خبر مياي من قبضه روح ميشم؟بيشعـــور تو نم _

 :خنده گفتم با

 !واال ما نمي دونستيم شما سال به دوازده ماه خونه ي مامان تِلپ مي شين _

 :از بغل ماني جدا شد، لپمو کشيد و منو تو بغل مردونش جا داد و گفت نريمان

 قربون خواهر زبون درازم بشم من. چطوري تو؟ _

 :و گفتم بوسيدمش

 خوبم، تو چطوري؟ _

 :از بغلم بيرون اومد و گفت نريمان

 .اي، خوبيم _

 :شايلين اومد صداي

 !يکي هم ما لو تحويل بگيله _
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حرفايي ميزد که شک مي کردم همش چهار سالش باشه! نريمان به شايلين نگاه کرد، بوسش کرد و  گاهي
 :بغلش کرد و گفت

 خودمون چطوره؟ خوبي دايي جون؟ بــــــَه خانوم کوچولوي _

 :که از اين همه ابراز عالقه به وجد اومده بود خنديد و گفت شايلين

 !ملسي، خوبم _

 :دوباره بوسيدش.ماني گفت نرميان

 !پسر تعارف نکني يه موقع که بيايم تو ها، ما راحتيم همينجا _

 :که انگار تازه متوجه شده بود که يه ربعي بيرون نگهمون داشته با شرمي که ازش بعيد بود گفت نريمان

 !انقدر ذوق کرده بودم که اصالً يادم رفت. بفرماييد که همه از ديدنتون کُپ مي کنن_

از جلوي در کنار رفت و به کمک ماني براي حمل چمدونا رفت، من و شايلينم جلوتر از اونا وارد حياط  نريمان
 .شديم .واقعاً حياط زير و رو شده بود. بوته هاي گل سرخ، توباغچه خيلي حياطو دل انگيز کرده بودن

ر نکنم و آرامش داشته باشم. رز قرمز توي دماغم بود، حس خيلي خوبي داشتم. تصميم گرفتم به برديا فک بوي
 :نريمان داد زد

 !مامان، هستي، بياين ببينين کيا اومدن _

هال رفتيم. مامان و هستي، با شنيدن صداي نريمان با تعجب به چهار چوب در زل زده بودن تاببينن کيا  به
 !قراره وارد شن و نريمان از ديدن کيا انقدر ذوق کرده بود

واي نيلو خودتي؟ چرا  _ر دو شوکه شدن. هستي به سمتم اومد محکم بغلم کرد و گفت: ما رو ديدن ه وقتي
 .خبر ندادي داري مياي؟ خيلي دلمون براتون تنگ شده بود

هم به سمتون اومد، حسابي غافلگيرشون کرده بوديم. بعد از کلي، اشک و بوس و لبخند، روي مبل  مامان
 :ته بود.مامان گفتنشستيم. شايلين روي پاهاي نريمان نشس

 قربون نوه ي خوشگلم برم من، اسمش چي بود؟ _

 :با لحن با مزه اي گفت شايلين

 !شايلين مادر جون _

 :از هوش باالي شايلين ذوق زده شدن .نريمان آروم بيني کوچيک شايلين و کشيد و گفت همه

 از کجا فهميدي ايشون مادر جون هستين فسقل؟ _

 :گفت شايلين

 .خب، خب عکسشو ديدم. بابا ماني نشونم داده بود _
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مي گفت، با اينکه شايلين فاميلو نديده بود اما آلبوم عکساي عروسيمونو، هر روز ماني به شايلين نشون  راست
 :مي داد و تک تکشونو معرفي مي کرد. اما بازم اين هوشش ستودني بود! شايلين گفت

 دايي نرميمان! شما ني ني دالين؟ _

 :از اشتباه لفظي شايلين خنديديم .نريمان خنديد و گفت همه

من نرم که نيستم آخه، گرمم نيستم. حاال شايد براي هستي باشم، اما نه ديگه به اين غلظتي که تو گفتي  _
 !دايي جان

لبخندي زدم  اينکه نريمان ذره اي فرق نکرده بود و بازم جلوي مامان براش مهم نبود که چي ميگه ناخود آگاه از
.هستي سرخ و سفيد شد. با ابرو و هر چي که تونست به نريمان فهموند که زشته و از اين حرفا نزنه !اما 

 :نريمان لبخندي زد و رو به شايلين گفت

 !واال تقصير من نبوده که اين اسم روم گذاشته شده، بايد يقه ي مادر جونو بگيري _

 !بيدار شد مياد باهات بازي کنه جدا از هر چيزي! آرتين خوابه، حاال

 :گفتم

 !از تورنتو تا اينجا، يه ريز پيله کرده که مي خواد رسيد اينجا با بچه ها بازي کنه _

 :گفت مامان

 !قربون دختر نازم بشم. بذار آرتين بيدار شد باهاش بازي کن _

 :گفت نريمان

 !ا اسم پسرم تقريباً هم وزنهعروس خودميا شايلين جون! قولشو به کسي ندي. اسمتم ب _

 :گفتم

 !عمراً دخترمو به پسرت بدم. بي خودي براي خودت نقشه نکش! عمراً بذارم تو بشي پدر شوهر شايلين _

 :گفت نريمان

اوه اوه چه پزي هم ميده. اصالً برو ببينم کي ميشه شوهر اين دختر زشت و نق نقوت! آرتين من ماهه!  _
باکالس، ناز، پر جذبه! به دخترا محل نمي ذاره که. حاال من خواستم پارتي بازي کنم و اسم دخترتو بزارم تو 

 !ليست، لياقت نداري

 :جوابشو بدم که شايلين گفت خواستم

 وون! آرتين پِسله يا دُختله؟دايي ج _

 .داشت با دکمه ي پيرهن مردونه ي نريمان ور ميرفت شايلين

 :خنديد و گفت نريمان
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راس ميگيا، اصالً از رو اسمش معلوم نيست دختره يا پسره. اما خوشگلم، پسره! ول کن اين دکمه ي بي  _
 !صحابو بچه! کَنديش

 .م بوسه اي رو صورتش کاشتخنديد و دکمه شو ول کرد. نريمان شايلين

 :گفت مامان

اتفاقاً خيلي خوب موقعي اومدين. تازه بنفشه فارغ شده و قراره چند روز آينده يه مهمونيه بزرگ بگيرن و کل  _
 !فاميلم هستن. نيلوفر مي توني همه رو ببيني. نگارم قراره از اصفهان بياد

 .زيارت ميکردم! اوفتند تند زد. پس تا چند روز ديگه برديا رو  قلبم

 :گفت هستي

 .بنفشه يه پسر به دنيا آورده، اما طفلي خيلي عملش سخت بود و کلي درد کشيد _

 :گفتم

 اسم پسرشو چي گذاشتن؟ _

 :با خنده گفت نريمان

بابک. واال مي خواستن بزارن بَبَک! اما خب خاله پري اخطار داد که کارخونه اش کِرماي تقلبي مي داده بيرون  _
 !.فرزامم منصرف شد و اسمشو گذاشت بابک، تا دماغ کارخونه اش بسوزه

 :و گفتم خنديدم

 تو آدم نشدي نريمان؟ چرت و پرت گفتن و ترک نکردي؟ _

 :گفت هستي

 .حرف دل منو زدي! ديوونمون کردهواي نيلو  _

و پرتاشون تمومي نداشت. اما خداييش خوشحال بودم، چمدونمو برداشتم و به اتاقم رفتم .اي جــــونم!  چرت
دلم براش يه ذره شده بود! همه ي وسايل سرجاي اولشون بودن. خيلي تميز و مرتب! معلوم بود که مامان حتي 

يه ذره شده بود. مانتو و شالمو درآوردم و  مز مي کرده. دلم براي جاي جاي اتاقتو نبودنمم ميومده اينجا رو تمي
 .رو تختم نشستم، در همين لحظه شايلين وارد شد

 ماماني! اينجا اتاق شماست؟ _

 آره عزيزم، خوشگله؟_

 :با ذوق همه جا رو نگاه کرد و گفت شايلين

 !آره ماماني، خيلي خوشگله _

 :والتم شد و چشماش رو گل سراي رنگ و وارنگم ثابت موند و بعد گفتنزديک ميز ت شايلين
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 !ماماني جونم_

 :مي شناختم. شديد حريص بود! نذاشتم قربون صدقم بره و با اخم گفتم دخترمو

 !نه شايلين، اونا مال منه و بهتره بهشون فکر نکني _

 :بغض کرد و گفت شايلين

 !اينا خيلي زيادن. يکيشو بده به من، خواهش، تو رو خدا _

 :گفتم

 .نه نميشه. قسم الکي هم نخور _

 :لجش گرفت و پاهاشو محکم زمين کوبيد و گفت شايلين

 !من مي خوام، مي خوامشون _

اتاق شد،  من سر حرفم مونده بودم. نبايد لوسش مي کردم. زيادي همه چيز خوش به حالش بود. ماني وارد اما
 :چمدونشو گوشه ي اتاق گذاشت و گفت

 شايلين چته؟ اتاقو گذاشتي رو سرت؟ _

 :با ناراحتي گفت شايلين

 !بابايي، ببين مامان بهم يه دونه از اين گل سراشو نميده _

 :لبخندي زد و گفت ماني

 !خب دلش نمي خواد بده. نبايد هر چي مي خواي که بهت بدن. دختر بدي نباش _

 :داشت با حالت قهر از اتاق مي رفت بيرون. قبلش گفت شايلين

 !با همتون قهلَم _

 .رفت. ماني لبخندي زد و خودشو رو تختخواب من ولو کرد شايلين

 .آخ که چقدر خسته ام _

 .برو دوش بگير خستگي ات در ميره _

 اول يه چرت مي زنم بعد مي رم. دلت براي اتاقت تنگ شده بود؟ _

 !ه خيليآر  _

 .اين چند روز رو همني جا مي خوابيم _

 :ماني دراز کشيدم و سرمو رو بازواش گذاشتم. ماني موهامو نوازش کرد و گفت کنار
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مي دونم که تو اين شش سال خيلي به خاطرم سختي کشيدي و از خونه و وطنت و خانوادت دورت کردم _
شايلينو دارم و هر کاري مي کنم تا شما دو نفر خوشحال و  عزيزم، اما جبران مي کنم .من تو زندگيم فقط تو و

 .راضي باشين

نمي زد. تا حاالشم هر کاري کرده بود تا من و شايلين خوشبخت باشيم و هيچ کمبودي چه از نظر مادي  بلوف
ي انصافي و چه از نظر روحي نداشته باشيم. ماني تک بود، از هر لحاظ. اما، اما هنوزم عشقم نبود! شايد خيلي ب

 مي کردم، اما دست خودم

. نمي تونستم حسي بهش داشته باشم. فقط بهش نياز داشتم و تکيه گاهم بود، نه بيشتر !بوسش کردم نبود
 :و گفتم

 !تو جبران کردي. ما االن خوشبختيم ماني _

ده نبودم .ماني با به لفظ خوشبخت بودن، پوزخندي زدم! نبودم! واقعاً نبودم! فقط مثل گذشته هم افسر  تودلم
عشق لباشو رو لبام گذاشت. هر وقت خيلي تو عشق غرق مي شد و نمي تونست با زبونش ابراز عالقه کنه و 

! منم همراهيش کردم. داشت دستش ودمبگه که چقدر از بودنم خوشحاله اين کار رو مي کرد. ديگه ياد گرفته ب
 :مي رفت طرف کمرم که در به شدت باز شد و شايلين گفت

 مزاحمم برم؟ _

 .جن زده ها از جا پريدم و لبه ي تخت نشستم مثل

 :خنديد و گفت ماني

 !نه بابايي بيا بغلم، بـــدو _

 :خوشحال بغل ماني پريد .اخم کردم و گفتم شايلين

 !اول هر جا مي خواي بري در بزن _

 :گفت شايلين

 بايد در ميزدم بابايي؟ _

 :خنديد و گفت ماني

 !نه عزيزم، ماماني به فکر خراب کارياشه _

 :به بازوي ماني زدم و گفتم مشتي

 !مــــاني _

 :بهم چشمکي زد و گفت ماني

 !بدو بيا بغلم که دخترت داره جاتو مي گيره ها _
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 :شيطنت آميزي زدم به قلب ماني اشاره کردم و گفت لبخند

 !اينجا که نمي تونه جامو بگيره _

 :با خنده دستمو کشيد و منو تو بغلش کشوند و گفت ماني

 !خوشم مياد مادر و دختر از داشتن زبون زياد به هم رفتين _

 .و شايلين خنديديم من

مهموني فرارسيد. همه رو تک و توک تو مدتي که خونه ي مامان بوديم ديده بودم. خاله پري حسابي عاشق  روز
ود و بهارم که کلي قربون صدقش مي رفت. فقط تنها کسي که نديده بودمش شايلين و شيرين زبونياش شده ب

 .برديا بود !همون کسي که هميشه دير پيداش مي شد. هميشه تأخير داشت

اينبار از نبودش و دير کردنش ناراحت نبودم. نمي خواستم بازم از ماني دلسرد بشم! من تازه داشتم به بودن  اما
بازم، لعنت بهت برديا! حسابي به خودم رسيدم، نمي دونم چم شده بود، اما مطمئن ماني عادت مي کردم .اما 

 !بودم همش بخاطر حضور برديا تو مهمونيه! بازم برديا

پيرهن بلند از جنس ساتن به تنم کردم. رنگ پيرهن زرد جوجه اي بود. خيلي به تنم ميومد و حسابي بدن  يه
اينکه يه بچه هم داشتم اما هنوزم همون تيپاييو که دختر بودم مي  باريک و ظريفمو به نمايش مي ذاشت. با

 !!زدم رو مي زدم! چي گفتم

بزرگ روي کمر پيرهن بود که وسطش نگين بزرگي داشت و نگينيش خيلي برق مي زد .تل مويي طاليي  پاپيوني
ماهنگ با رنگ پيرهنم به البالي موهاي خرمايي رنگم زدم. آرايش ماليم و مليحي کردم و سايه ي زرد رنگي ه

با اتو مو، صاف شالقي کرده  موهاموباالي چشمم زدم. رژلب نارنجي رنگمو رو لبام ماليدم، عالي شده بودم! 
بودم و دور گردنم ريخته بودم. داشتم صندالي سفيد پاشنه ده سانتيمو پام مي کردم که در اتاقم باز شد و ماني 

 :جا خورد. خيلي زود لبخندي زد و گفتوارد شد. يه لحظه از تيپ و آرايشم 

 !واي نيلوفر خيلي خوشگل شدي عزيزم _

 :عشوه گرانه اي زدم و گفتم لبخند

 !مي دونم _

 :سمتم اومد، کمرمو گرفت و گفت به

 !حواست باشه اينطوري خودتو خوشگل مي کني، امشب کار منو يه خورده سخت ميکنيا _

 :بهم زد. منظورشو گرفتم. از بازوش نيشگوني گرفتم و گفتم چشمکي

 !آي آي آي داري باز پررو ميشيا _

 :فشاري به کمرم داد و گفت ماني

 !امشب من کلي باهات کار دارم دلبرم _
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 :کردم و گفتم اخمي

_  ً  !نه ماني، خواهشا

 !مگه ميشه؟ انقدر ناز شدي؛ به جون نيلو نمي تونم ازت بگذرم _

 :نزدم. ماني دستشو از دور کمرم ول کرد و گفت حرفي

 راستي خوشگل خانوم! تيپ من چطوره؟ مي پسندي؟ _

توجهم رو لباسايي که پوشيده بود معطوف شد .يه پليور بادمجوني رنگ پوشيده بود با يه لباس بنفش  تازه
يپشو تکميل کرده بود. خيلي پليورش کمرنگ که زير پليورش خودنمايي مي کرد. شلوار کتان مشکي هم که ديگه ت
بيرون !لبخند رضايت آميزي زدم و  هتنگ بود تا حدي که حس مي کردم االنه که بازوهاي درشت و مردونش بزن

 :گفتم

 !خيلي عاليه! خيلي _

 :خوشش اومد و لبخند پهني زد و گفت ماني

_  ً  !خوشگل تر از شما که عمرا

 شايلين کو؟ _

 !پايين نشسته پيش نريمان! بدو بريم، همه حاضرن _

بازوشو سمتم گرفت. مي دونستم اينکار رو خيلي دوست داره، منم با رضايت بازوشو محکم گرفتم و بعد  ماني
از پوشيدن مانتو و شالي رو سرم، همراه ماني به هال رفتيم. مامان کت و دامني مشکي، با گالي ريز نارنجي و 

پوشيده بود و آرايش غليظي کرده بود!  اهود. هستي هم با ما ميومد، پيرهني آبي آسموني و کوتزرد پوشيده ب
نريمانم کت و شلواري سرمه اي با کراواتي باريک سرمه اي و پيرهني سفيد پوشيده بود. همه حاضر بودن. مامان 

 :گفت

 !بريم ديگه، دير شد _

 :ماشين شديم. نريمان با خنده گفت سوار

_  ً   فاميل ما، همه چيزشون با هم هماهنگه! بخوان ازدواج کنن همه با هم بسيجکال

شن و دختراي ترشيده و پسراي عالف و بي عارشونو به عقد يه بدبختي درميارن، اگرم تصميم بگيرن بچه  مي
زن و فِرت بيارن همه با هم بي خيال تنظيم خانواده و فرزند کمتر، زندگي بهتر م يشن و جوجه کشي راه ميندا

 ً  ... اون موقع هم فِرت بچه ميدن به مملکت! خدا به داد مردن و مرگ و مير برسه، حتما

 :نذاشت نريمان ادامه بده با تشر گفت مامان

 !زبونتو گاز بگير بچه! خدا نکنه کسي بميره _

 :کنار آرتين نشسته بود رو بهش گفت شايلين
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 کنم؟آترين، ميشه ماشينتو به منم بدي بازي  _

 :اخمي کرد و گفت آرتين

 !نه نميشه -

 .و لوچه ي شايلين آويزون شد لب

 چاِل نمي دي؟ _

 !چون مال منه! به تو نمي دمش _

 !اگه بدي منم علوسکمو مي دم باهاش بازي کنيا _

 !مگه من دخترم که با عروسک بازي کنم؟ من پسرم، پسرا با ماشين بازي مي کنن _

آرتين خيلي سرد و خشک بود. من دقت کرده بودم تو مدتي که خونه ي مامان بوديم و آرتينم اونجا بود  اخالق
اصالً روي خوش به شايلين نشون نمي داد و خيلي خشک و بد باهاش حرف مي زد. اين اخالقاش و سردياش 

 !منو ياد برديا مينداخت

 ً کم زجر کشيدم؟ حتي االنشم دارم مي کشم! شايلين دوست نداشتم سرنوشت شايلينم مثل من بشه! من  اصال
 :رو به ماني گفت

 بابايي، پسال علوسک دوست ندارن؟ _

 :خنديد و گفت ماني

 !واال من که تا هفت سالگي سر هستيو شيره مي ماليدم و با عروسکاش خاله بازي مي کردم _

 :قهقهه زد و گفت نريمان

 !نيلوفر حيف شد تو از اولشم مشکل داشتي ماني خان! _

 :گفت شايلين

 !آرتين ميگه، پسال فقط با ماشين بازي مي کنن _

 :گفت هستي

 !خب عزيزم، آرتين کالً عروسک دوست نداره. اما پسرا همه اينجوري نيستن عمه فدات شه _

 :آهسته در گوشم گفت هستي

 !نمي دونم آرتين به کي رفته؟ خيلي سرد و بد اخالق شده. هيچ دختريو محل نمي ذاره _

 :زدم و گفتم پوزخندي

 .منو ياد يکي ميندازه _
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 :با تعجب گفت هستي

 !ياد کي؟ _

 .آوردن اسمشم تنمو مي لرزوند. سکوت کردم، هستي هم ديگه ادامه نداد حتي

 !ي خونه ي بزرگ و دنجي بودخونه ي پدر فرزام رسيديم. خيل به

 .کل فاميل احوالپرسي کردم. هر چند چشم نداشتم بعضياشونو ببينم و فقط به لبخندي اکتفا مي کردم با

بنفشه شدم، صورتشو بوسيدم. بابک تو قنداقي پيچيده شده بود، به قنداقش پالکي به اسمش و يه  نزديک
 :م و گفتمآويزون بود. صورت بابکو نرم بوسيد "وان يکاد"

 !چه پسر نازي داري بنفشه _

 :لبخندي زد و گفت بنفشه

 .هر چي هست از دختر آتيش پاره ي تو که نازتر نيست! کل فاميلو عاشق خودش کرده _

با بنفشه بود. تو رفت و آمدايي که تک و توک برخي از فاميل به خونه ي مامان داشتن و سر و زبون شايلينو  حق
 !عاشقش شده بودن. حتي خاله پري دم در شايلي و ديدو بغلش کرد و بردش پيش خودشديده بودن حشابي 

 :گفت بهار

 !من مي ذارم وقتي حامله م يشم که اين پسر کوچولوي بنفشه از چشم مامان بيفته _

 :گفت مامان

 .بابک هيچ وقت از چشم من نميفته _

 :با اخم با مزه اي گفت بهار

 .اوکي، پس منم کالً قيد بچه دار شدنو مي زنم _

 :گفت پارسا

نه قبول نيست. تو که نمي خواي من با ديدن اين همه بچه ي قد و نيم قد اطرافم، عقده اي شم بهار؟ مي  _
 خواي؟

 :دلبرانه خنديد و بازوي پارسا رو گرفت و گفت بهار

 !نه عزيزم، يه کارايي کردم _

 .ار، گل انداخت. اين دختر شرم و حيا حاليش نمي شد. خاله هم براش عادي شده بودمن به جاي به صورت

 .آشنايي گوشمو نوازش کرد صداي

 !اسمت چيه وروجک که انقده زبون داري؟ _
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 !اسم من شايلينه _

 چه اسم قشنگي! اسم مامان و بابات چيه؟ _

 !مامان نيلوفر و بابا ماني _

به سمت صدا برگردوندم. واي خدايـــــــا! نه، اين امکان نداشت. درست مي ديدم! اشتباه نمي کردم!  سرمو
چشماي توسي رنگ خوشگلش همون بود. قلبم گرومپ گرومپ تو سينم مي کوبيد. کل بدنم داشت تو آتيش 

بود. البته نه  مي سوخت .بعد از شش سال! چقدر تغيير کرده بود. از شش سال پيش خيلي الغر تر شده
 ...اونقدي که بشه مثل نردبون اما خب

مردونه و پهنش کمي الغر شده بود! اما هنوزم همون جذابيتو داشت. کت اسپورت ذغالي رنگ و جين  هيکل
ذغاليش عجيب بهش مي اومد و منو ديوونه کرده بود! موهاش يه کم بلند شده بود و يه دستش رو پيشونيش 

من نبود .گرم تعريف با شايلين بود. با دختر من! اوه! پاهام سست بود، به زور وايساده  افتاده بود. حواسش به
 .بودم. تو چشماش غمو به خوبي مي ديدم

 خانوم خوشگل! دوستم پيدا کردي ؟_

 :و هما نزديک شايلين شدن، شايلين به اون دوتا اشاره کرد و گفت روژان

 !اينا دوستامن _

سي کرد، روژانم به برديا سالم داد. برديا جواب هردوشونو با مهربوني اي که ازش اصالً سراغ با برديا احوالپر  هما
 :نداشتم داد. شايلين گفت

 اسم شما چيه؟ _

 :لبخندي زد و دستاي شايلينو گرفت و گفت برديا

 !برديا _

 :لبخندي زد و گفت شايلين

 !چه اسم قشنگي! عمو بعضيا _

شايلين خنديدن، اما نه من لبخندي زدم نه برديا! انگار برديا هم به فکر بعضيا گفتناي  و روژان از اشتباه هما
 :من افتاده بود .هما گفت

 !شايلين، بعضيا نه، برديا _

 !همين لحظه، نگاه برديا رو من ثابت موند. داشتم مي مردم. قلبم درد گرفت. آخ برديا در

 ...با تو چه زيباست عشق من زندگي

 !ها با تو چه خوبه، روح من لحظه
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 ...روزاي عمرم با توأم بهترين

 !با من بمون، اي عشق من امشبو

 …تا با هم باشيم، عشقو احساس بکنيم بيا

 ...يک شب آخره اسممو صدا کني براي

 ...من مال توئه، روح من مال توئه قلب

 !يه شبه آخر، دستامو لمس بکني براي

 شق منبا تو چه زيباست ع زندگي

 !ها با تو چه خوبه، روح من لحظه

 ...روزاي عمرم با توأم بهترين

 !با من بمون، اي عشق من امشبو

گلومو گرفته بود. چرا اين جوري شده بودم! چرا تسليم نگاه ها و چشماي ناز برديا شده بودم !من ديگه  بغض
اما مگه من مانيو انتخاب کرده بودم؟ همه  شوهر داشتم. نه، نه اين کارم درست نبود! اين يعني خيانت! اما،

دادنش !عشق من برديا بود، االنم  زورکيبهم تحميلش کردن! نه، ماني انتخاب من نبود، عشق من نبود، بهم 
 !هست. اين حقم نبود

 :شايلين اومد صداي

 !يمماماني، به عمو برديا سالم نمي دين؟ شما هميشه مي گفتين هر کيو ديديم بايد سالم کن _

شايلينم وقت گير آورده بودا! دستاي برديا مي لرزيد، لرزششو خيلي خوب حس مي کردم .برديا پوزخندي  اين
 :براي به دست آوردن تمرکزش زد و گفت

 !عمو جون، مامانت منو کسي حساب نمي کنه _

خواستم يه امشب ناراحتش کنم؛ به خودم قول داده بودم بهش محبت کنم تا وقتي برگشتم کانادا، خودمو  نمي
 .لعنت نکنم که کوتاهي کردم و بازم تو حسرت باشم

 :به زور زدم و گفتم لبخندي

 !سالم برديا _

! حتي با سردياش !سردياشو جوابمو نداد. همون برديا بود، هموني که دل منو مي لرزوند، حتي با اخماش برديا
 !بيشتر از محبتاي ماني دوست داشتم

 :گفت شايلين

 ماماني، من با عمو برديا بِلَم بابکو ببينم؟ _
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 :گفتم

 .نه، اذيت مي کني _

 :اخم کرد، برديا گفت شايلين

 !مي برمت _

بود که خوشش اومده بود و مدام شادي کرد و خودشو تو بغل برديا جا داد. بعد از ماني از دومين مردي  شايلين
 خودشو بهش مي چسبوند. ببين برديا، هم دل منو بردي هم دل دختر کوچولومو! تو چي داري لعنتي!؟

 .شايلينو بغل کرد و از کنارم رد شد و به سمت بنفشه و بابک رفت. هما و روژانم دنبالشون رفتن برديا

من جاي شايلين بودم و محبتاي برديا رو مي ديدم. هميشه تو حسرت عشقش بودم! حسرت لبخندش  کاش
 ..نفسمو با صدا بيرون دادم

 :نزديکم شد و با لبخند گفت ماني

 .به دخترت خيلي داره خوش مي گذره ها _

امو اينجا نمي ذاشتم. کم شايلين و برديا نگاه کردم. برديا حرف مي زد و شايلينم مي خنديد. کاش امشب پ به
عذاب مي کشيدم؟ تينا هم پيش هما بود. خيلي بزرگ شده بود، اما با اينکه شش سال منو نديده بود اما يه 

. کالس پنجم بود! چقدر همه بزرگ ودشذره هم از عالقش به من کم نشده بود. ديگه خانومي شده بود براي خ
 .شده بودن !نگار نزديکم بود

 ين کانادا؟کي برمي گرد _

 :به سمت شايلين رفت. گفتم ماني

 هفته ي ديگه، شما کي مي رين اصفهان؟ _

 !ما که فردا مي ريم، هم بخاطر مدرسه ي تينا هم بخاطر کار مهران _

 !آها _

مامان خيلي تو اين مدتي که ايران بودين به شايلين و شيطنتا و زبون بازياش عادت کرده. فکر کنم براش  _
 .ز شما خيلي سخت باشهدوري ا

 .براي منم خيلي سخته! با اومدنم به ايران، داغ دلم تازه شد_

 .مي گفتم، با ديدن برديا دوست داشتم داد بزنم که ديگه نمي خوام برگردم کانادا! اه راست

 .کنار هستي و آرتين رفتم. آرتين گوشه اي ساکت نشسته بود و اخماش تو هم بود به

 مي ري با بچه ها بازي کني؟آرتين عمه! ن _

 :خيلي سرد گفت آرتين



 

 
414 

 .نه _

 .چرا عزيزم؟ برو با بچه ها بازي کن_

 !نمي رم، من بچه نيستم_

 الهي قربونت برم، شايلين چند بار اومد دنبالت چرا باهاش نرفتي تو حياط بازي کني؟ _

 :با حرص گفت آرتين

 !از شالين خوشم نمياد، خيلي لوس و بي مزست _

 :با اخم گفت هستي

 !آرتـــــيِِِِِِِِِِِن! اين چه طرز حرف زدن با عمه جونته _

 !با عصبانيت رفت. اوه اوه، اين در آينده چي مي شه! با اين اخالقش آرتين

 :با غم نگام کرد و گفت هستي

 .نمي دونم چيکارش کنم _

 .س هستي. بزرگ بشه خيلي اذيت مي شهببرش پيش روانشنا _

 .مي دونم از چي ناراحته _

 از چي؟ _

 !نيلو من حاملم_

 .شدم شوکه

 .جدي مي گي؟ بابا ايول، چه بي خبر _

 .هــــيس چه خبرته؟ اينبار منو نريمان راضي نبوديم، ناخواسته بود_

 !اين حرفا چيه؟ نا شکري نکن. ايشاا... قدمش خيره_

 .فهميده من باردارم، از اين ناراحته که يکي بياد و جاشو بگيره _

 تو و نريمان بهش محبت کنين يادش ميره، چند ماهت هست حاال؟ _

 :با اخم گفت هستي

 .وقت گير آورديا، مي گم خوشحال نيستم _

ه خبر مي شد !بچه ها بوسيدم. من که خيليم خوشحال بودم، اوه اوه، از اين به بعد خونه ي مامان چ صورتشو
 !از سر و کولش همين االنم باال مي رفتن
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رو چهره ي جذاب و ناز برديا ثابت موند. خيلي جلف شدي نيلوفر! از شوهر و بچتم اصالً خجالت نکش  نگام
ً کلي خودمو لعنت مي کردم. برديا حق من بود! و  خب !اگه نگاش نمي کردم، وقتي برمي گشتم کانادا حتما

 .هست

سال بود نديده بودمش. کم نبود، خيلي دلم براش پر مي زد، حاال کنارم بود. اما مثل هميشه دور! خيليم  شش
 .دور

 .صدام کرد. به سمتش رفتم، بهار درست کنار برديا وايساده بود بهار

 جونم؟ _

 کي برمي گردين کانادا؟ _

 ..برديا نگاه کردم، انگار اونم مشتاق بود که ببينه جوابم چي به

 !هفته ي ديگه _

 چه زود؟ _

 .به ماني همش دو هفته مرخصي دادن _

 ديگه نمياين ايران؟ _

 :بغض گفتم با

 .معلوم نيست _

 :غمگين نگام کرد. بخاطر اينکه اشکم نريزه بحثو عوض کردم و گفتم بهار

 ؟از يلدا چه خبر _

 !داره با شوهرش تو ايتاليا پوالي داييو دود مي کنه و حال دنيا رو مي کنه _

 بچه دار نشده؟_

 !نه گمون نکنم. يلدا از بچه بيزاره، يادت نيست هميشه مي گفت بچه عمر آدمو تلف مي کنه _

 !يادمه، اما فکر ميک ردم شوهرش بهش زوره _

 :پوزخندي زد و گفت بهار

 !يلدا شر تر از اون شوهر بيچارشه _

 از دايي چه خبر؟ امشب نيست؟ _
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نه رفته مشهد، طفلي خيلي تنها شده. مامانو خاله خيلي باهاش حرف زدن تا ازدواج کنه و از تنهايي دربياد  _
ت. از يلدا اما مرغ دايي يه پا داره. هميشه ميگه هيچ کس نمي تونه جاي فروغو برام بگيره! دلم براي دايي سوخ

 !دخترش هاهيچ شانسي نياورده بود. اون از زن ايتالياييش اينم از تن

 !راستي نيلو، اين وروجکت خيلي نازه ها _

 :به شايلين که بغل برديا بود اشاره کرد. خنديدم و گفتم بهار

 !به من رفته ديگه _

 :رو به شايلين کرد و گفت بهار

 ست داري يا باباتو؟شايلين خاله، مامانتو بيشتر دو _

 :فکر کردي و گفت شايلين

 !باباتو _

 .و بهار و برديا پقي زديم زير خنده من

 :گفت برديا

 .حالت جا اومد بهار خانوم؟ تا تو باشي سواالي شخصي از بچه نپرسي _

د و بهار هنوز متوجه اشتباهش نشده بود و داشت با تعجب نگامون مي کرد .پارسا، بهار رو صدا کر  شايلين
 .رفت. من موندم و برديا و شايلين! بايد شايلينم مي فرستادم بره

 .شايلين برو با بچه ها بازي کن ماماني _

 :اخم کرد و گفت شايلين

 .نمي خوام، مي خوام با عمو برديا بازي کنم. اونا لو دوس ندالم _

 :گفت برديا

 چرا دوسشون نداري؟ _

 :گفت شايلين

 !بهم ميگن کوچولو _

 :خنديد و گفت برديا

 !خب کوچولويي ديگه _

 :گفت شايلين

 !نه خيرم، من بُزلگم، قدم سه متره _
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 :حرف شايلين منو برديا با هم خنديديم .شايلين اخم کرد و گفت از

 مَسخلم مي کنين؟ _

 :گفتم

 !آخه عزيزم، سه متر يعني تا سقف _

 .نگاهي به سقف کرد و خنديد شايلين

 :پوزخند زد و گفت برديا

 !خوشم مياد مادر و دختر از زبون کم نميارن _

اين االن تعريف بود؟ نه بابا، برديا اصالً بلد نبود تعريفو با کدوم ت مي نويسن. پس البد داشت تيکه مي  خب
 :پروند ديگه !آهي کشيدم و با غم گفتم

 !يران از ديدنم خوشحال مي شي. حداقل بعنوان پسر خالمفکر مي کردم برگردم ا _

با چشمايي گرد شده نگام کرد. انتظار اين حرفا رو از من نداشت. خودمم نفهميدم چطوري اين حرفو زدم،  برديا
 !اما پشيمون نبودم

 !منم فکر مي کردم ازت متنفر شدم تو اين شش سال_

 چرا ازديدنم خوشحال نشدي؟ _

 :و با صدا بيرون داد و گفتنفسش برديا

 !قرار بود وقتي ديدمت ازت متنفر شم. قرار بود تموم تالشمو بکنم تا نبينمت. اما نشد _

 چرا انقدر از من بدت مياد؟ _

 .بدجوري تو گلوم گير کرده بود. اگه برديا حرفي مي زد که دلم بشکنه قطعاً اون وسط زار مي زدم بغض

 :اش مي کرد رفت .برديا گفتبه سمت هما که صد شايلين

 !من از کسي بدم نمياد _

 نه تو مراسم عقدم بودي نه تو عروسيم. اسم اينو چي بذارم؟ _

 .شانس تو بود که نبودم. کار پيش اومد _

 :چشماي توسي برديا زل زدم و با حرص گفتم تو

دروغ ميگي! هميشه دروغ ميگي. هميشه تو چشمات مي خوندم که دلت با زبونت يکي نيست! هميشه پنهون  _
 !کردي حرف تو دلتو

 !نه، من دروغ نمي گم. هر چي بوده گفتم، حرف ناگفته اي نمونده _
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 چرا وقتي داشتم مي رفتم کانادا برا بدرقم نيومدي فرودگاه؟ _

 .دم وگرنه حتماً مي اومدمتهران نبودم، شهرستان بو_

بهش زدم. من که مي دونستم اومده بوده آقاي زرنگ! اما اگه به روش مياوردم مطمئن بودم که قبول  پوزخندي
نمي کرد و هزار تا دليل مياورد که نبوده و اينا همه توهمات منه! پس چه لزومي داشت بگم؟ چرا غرورشو کنار 

 نمي ذاشت؟ انقدر براش مهم بود؟

 بيست و يکم لفص

 چي ميگي تو ماني؟ مي خواي منو شايلينو ول کني به امون خدا و بري؟ _

 :کالفه نگام کرد و گفت ماني

 .اي بابا نيلوفر! تو چرا اين طوري مي کني؟ ميگم نمي رم که بمونم. ميرم دبي حسابمو خالي کنم _

 واسه چي مي خواي حسابتو خالي کني؟_

يري پيشنهاد داده باهاش تو يه پروژه شريک شم. منم فکر کردم ديدم واسه چي پولم بهت که گفتم! دکتر قد _
بي استفاده تو بانک هاي دبي بمونه. مجبورم چند روزي برم اونجا و حسابمو خالي کنم.. مي دوني که سهام 

 !بيمارستان ماجديو فروختم و پولشو ريختم به حساب دبي

 :لحن پر بغضي گفتم با

 نمي خوام بري، مي فهمي؟ _

 :عصبي شد، صداشو برد باال و گفت ماني

دِ آخه تو نمي فهمي. نمي رم براي خوشگذروني و عالفي که؛ مي رم پوالمو بکشم بيرون .سه روزه برگشتم. به  _
 محض اينکه برگشتم سه تا بليت مي گيرم برمي گرديم کانادا، باشه؟

 .حظه شايلين سررسيدکردم و حرفي نزدم. در همين ل اخم

 بابايي، روژان مي خواد با دايي نيما بره پارک. منم باهاشون برم؟ _

 :گفت ماني

 .برو اما اذيت نکنيا شايلين. از دايي نيما ميپرسم _

 !با خوشحالي صورت مانيو بوسيد و رفت. منم که اينجا حکم شلغمو داشتم! واال شايلين

 :زل زد بهم و گفت ماني

 !ري نميشه ها، بايد اخماتو وا کني. تا لبخند نزني نمي رماينطو _

 !خب نرو بهتر _
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 .نيلوفر تو خيلي لجبازي. من نتونستم تو اين شش سال اين اخالقتو ترک بدم _

چرا اخالق منو ترک بدي؟ خودت چرا عوض نمي شي؟ يه کم مسئوليت پذير باش ماني! به فکر من نيستي  _
 .به فکر دخترت باش

دِ آخه مگه من چيکار کردم که اينو مي گي؟ من فقط سه روز مي رم دبي و برمي گردم و مي ريم کانادا. اينجام  _
 که خونه ي خودتونه و احساس غريبي نمي کني. فقط سه روز تحمل کن. انقدر سخته؟

 .نمي خوام بري _

 :که خيلي عصبي شده بود داد زد ماني

 .ديگه واقعاً نمي دونم چي بهت بگم. واقعاً نمي دونم _

 :صداي فرياد ماني، در اتاق زده شد. ماني گفت با

 .بفرماييد _

 :با نگراني داخل شد مامان

 چيزي شده؟ چرا داد زدين؟ _

 :راه گلومو بست. ماني صداشو آروم کرد و گفت بغض

 !عذرت مي خوامببخشيد مامان؛ نبايد بلند حرف مي زدم. من م _

 :گفت مامان

 .نه پسرم اشکالي نداره. نيلوفر اگه کارت تموم شده بيا پايين کارت دارم _

بابا اين مامانم وقت گير آورده بودا. اه، مي دونم مي خواد امر و نهي کنه ديگه، هيچکس منو باور نداشت.  اي
 .شنيدمهمه حقو به ماني مي دادن. مامان رفت. صداي سرد و جدي مانيو 

 .من فردا ساعت هفت صبح بليت دارم. ميل خودته؛ اما بايد يه جوري کنار بياي _

اتاق خارج شدم. هميشه بايد قبول مي کردم. همه چي بهم تحميل مي شد. هميشه کاراشو مي کرد و مي  از
 !گفت بايد قبول کني !اين چه جور دوس داشتنه

 :ي کرد. مامان با ديدنم اخماش رفت تو هم و گفتآشپزخونه رفتم. مامان داشت سبزي پاک م به

 چرا انقدر مانيو اذيت مي کني؟_

 !بهت که گفتم اين مامان هيچوقت طرفدارت نيست. اي بميري ماني که همه طرفدارتن ديدي؟

 :لحن شاکي اي گفتم با

 .کي اذيت مي کنه؟ من يا ماني؟ مي خواد بره دبي _
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 چرا؟ _

 .مي خواد از حسابش پوالشو دربياره _

 !خب؟ _

 .خب نداره. سه روز دبي مي مونه و بعد مياد بريم کانادا _

 اين کجاش دعوا داره؟ _

 :شدم و با حرص گفتم عصبي

 تو رو خدا انقدر طرف مانيو نگيرين. شد يه بار طرف منو بگيرين و بگين آره تو درست ميگي؟ _

 !وقتي همه کارات بچه بازيه! وقتي براي يه چيز جزئي داري جنگ و دعوا راه ميندازي خب وقتي درست نميگي! _

 من دعوا راه ميندازم؟ _

 .آره تو، فقط بلدي بهونه بگيري_

 :تو چشام حلقه زد. فقط تونستم بگم اشک

 !هيچوقت درکم نکردي مامان _

سمت يکي از اتاقا که قبالً اتاق نوشين بود رفتم و در رو قفل کردم. اشکام تند تند رو گونم مي ريخت .صداي  به
 :در رو شنيدم. محل نذاشتم .صداي ماني اومد

 نيلوفر چته؟ در رو باز کن ببينم. چرا گريه مي کني؟ _

 .حرف نزن ماني! نمي خوام صداتو بشنوم _

 .اگه باز نکني هر چي شد پاي خودته هادر رو بازکن نيلوفر،  _

خر بودنشو ديده بودم. در رو باز کردم و لبه ي تخت نشستم. ماني کنارم نشست و با مهربوني دستمو  کله
 :نوازش کرد و گفت

چرا با خودت اينکارا رو مي کني گل من! مگه من چي گفتم که انقدر عصبي شدي؟ به خداوندي خدا، به فکر  _
م. به فکر آينده ي شما دوتام. تو و شايلين. به روح مامانم فقط شما دو تا برام تو اين دنياي خراب تو و شايلين

 .مي کنم وتاشده ارزش دارين. من همه ي اين کارا رو براي خوشبختيه شما د

 :با دستش چونمو سمت خودش گرفت و گفت ماني

 .به من نگاه کن نيلوفر، به چشمام نگاه کن _

 .کردم. چشماش عجيب برق خوشگلي داشتکارو  همين

 :گفت ماني
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خودت مي دوني که چقدر برام عزيزي و چقدر دوستت دارم. به خدا بعد شش سال يه ذره هم از عشقم بهت  _
 .کم نشده

شده بودم. مگه مي شد ماني با اون چشماش زل بزنه تو چشمام و اون همه حرف عاشقونه بهم بزنه و  آروم
 .انع نشم! امکان نداشت. ماني با چشماش وجودمو خاکستر کردمن راضي نشم !ق

 .وقتي آروم شدنمو حس کرد دستامو نزديک لبش کرد و بوسه ي داغي بهشون زد ماني

 .عزيزم، انقدر خودتو اذيت نکن _

 :با نوک انگشتش اشکامو از رو گونه ام پاک کرد و گفت ماني

 !قربون اشکاي عين مرواريدت بشم من _

 !ناخود آگاه رو لبم نشست. ديگه ناراحت نبودم. ماني فوق العاده بود لبخندي

 :منو بغل کرد و سرمو رو سينه اش گذاشت و گفت ماني

 نيلوفر تو رو از همه ي دنيا بيشتر مي خوام. زندگيو يه لحظه هم بدون تو _

 .شايلين نمي خوام. تو همه چيز مني. همه زندگيم و

م بودم. چقدر اين آغوش و نگرانيشو دوست داشتم. نفس کشيدم و عطر خوشبوشو تو ريه تو بغلش آرو چقدر
 .هام بردم

 خوبه که تو هستي، چقدر خوبه تو رو دارم چقدر

 خوبه که از چشمات، مي تونم شعر بردارم چقدر

 که دلواپسم ميشي، همه دلواپسيم مي ره تو

 ديره اين واسه تو زوده، يا شايد واسه من شايد

 زوده بفهمي من، چرا آواره ي دردم واست

 ديره از اين خلوت، به شهر عشق برگردم واسم

 ديره، پشيمون شم، چقدر خوبه با تو شبگردي واسم

 زوده که بفهمي، چه کاري با خودت کردي واست

 اينکه بي تو ممکن نيست، نه اينکه بي تو مي ميرم نه

 قدري مُسري حالت، که دارم عشق مي گيرم به

 دلشورم از اينه، که عشق اندازه ي آهه همه

 !جوري عاشقي کن که، نفهمم عشق کوتاهه تو
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 :با بوسه ي ماني از خواب بيدار شدم. ماني خنديد و گفت صبح

 اش ديوونه ترمون کنه؟اي بابا، يعني ما هروقت دلمون خواست زنمونو بوس کنيم بايد بيدار شه و با چشم _

 :ي ريزي کردم و گفتم خنده

 که تو باشي فکر شومي تو سرت نباشه. سالم، داري ميري؟ _

 :حاضر و آماده بود. پالتوي بلند مشکي رنگي با پليور خاکستري پوشيده بود؛ لبخند زد و گفت ماني

 .آره ديگه، تا برسم فرودگاه ميشه شش _

 صبحونه خوردي؟ _

 .آره، اونم چه صبحونه اي. مامانت حسابي سنگ تموم گذاشته بود برام_

 :بغض گفتم با

 ماني خيلي مواظب خودت باش، باشه؟_

 :با مهربونيِ بي اندازش بوسيد و گفت صورتمو

 .چشم عزيزم، توام خيلي مواظب خودت و شايلينم باش _

 .به شايلين افتاد، کنارم آروم خوابيده بود نگام

 :خم شد و صورتشو آروم بوسيد و پتو رو تا روي گردن شايلين کشيد و نگاهي بهم کرد و گفت يمان

 .قول ميدم زود برگردم_

بهش زدم تا با خيال راحت بره. منو محکم بغل کرد و بوسه اي رو موهام زد و رفت .مامان براش قرآن  لبخندي
قادي نداشتم. آب که معجزه نمي کرد .ماني با گرفت و من پشت سرش آب ريختم. هر چند به کارم هيچ اعت

 .همون نگاه ها و لبخند مهربونش که شش سال همشو پاي من ريخته بود ازمون دور شد

حس مي کردم که چقدر بهش عادت کردم و چقدر دلم براش تنگ ميشه. اما دوسش داشتم؟ نه، نداشتم.  تازه
 .اينو مطمئن بودم

*** 

الو مرتب طي مي کردم. ديگه مي دونستم هال چقدر عرض و چقدر طولشه! کالفه بودم و طول و عرض ه عصبي
 بودم. خدايا پس ماني کجاست؟ همه خونمون بودن. عصبي بودم. االن وقت مهموني دادن بود آخه مامان؟

 :وقتي ديد مثل مرغ سر کنده از اينور ميرم اونور با اخم گفت نريمان

 اي بابا بشين يه دقيقه؛ سرمون گيج رفت. چه خبرته تو؟ _

 :گفتم
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 .ماني! نگرانشم. چهار روزه رفته، فقط روز اول بهم زنگ زد و گفت دو روز ديگه مياد. اما، اما ديگه خبر نداده _

 :گفت هستي

 ..داداشم اصالً آدم بي خيالي نيست. حتماً کارش گير کرد _

 :گفتم

ره که خبر نده؟ نه هستي، ماني هر جور شده به من خبر مي داد. بي فکر نيست. چطوري ازش يعني انقدر گي _
 خبر بگيرم آخه؟

 :گفت مامان

 . غصه نخور نيلوفر، ايشاا... هيچ اتفاق بدي نيفتاده. تا فردا صبح صبر مي کنيم _

 :پري گفت خاله

 .پيداش بشه تا االن شده بودوا، پروانه؟ چرا انقدر دست دست مي کنين؟ اگه مي خواست  _

 :خاله هم فقط بلد بود آتيششو زياد کنه و منو دق مرگ کنه .نيما گفت اين

 !بايد بريم دبي دنبالش -

 :گفتم

 .اما کجا؟ ما که نمي دونيم کجا رفته _

 :گفت برديا

مگه نگفتي رفته پوليو که به حسابش ريختن، برداره؟ خب بايد اون يارويي که پول ريخته حسابش بدونه  _
 .کجاست

اينکه برديا اظهار نظر گرده بود جا خوردم. در طول امشب فقط خودشو با شايلين سرگرم کرده بود و هيچ نيم  از
 نگاهي بهم

 .بود و منم چقدر حالم بد بود. از طرفي ماني و از طرفي هم بي محلي هاي برديا. اوف ننداخته

 :گفتم

 .بايد زنگ بزنم از دکتر قديري بپرسم. احتماالً از جاي ماني خبر داره _

دونم چي شده بود برديا خان افتخار داده بودن و اومده بودن خونمون. جزء عجايب هفت گانه بود. اما خب  نمي
قتي اومد که من براي ديدنش ذوق داشتم و اون فقط يه سالم خشک داد و سرگرم شايلين شد. برام ماني و

 .مهم بود؟ برگشتش؟! واي انقدرا هم بي احساس نشده بودم

 :گفتم
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 .فردا با شايلين ميرم دبي دنبالش _

 :گفت نريمان

 .شايلينو ديگه کجا مي خواي ببري؟ منم باهات ميام _

 :گفتم

نمي تونم که بدون شايلين برم. نمي خوام دلشورشو داشته باشم. نرميان نمي خوام تو بياي. هستي االن  _
 .بيشتر بهت نياز داره

 :با بغض گفت هستي

 !نگران من نباش نيلو، داداشم مهم تره _

 :گفتم

 .نه هستي، نريمان نياد بهتره. من خودم ميرم _

 :گفت مامان

 شه آخه؟تک و تنها که نمي _

 :نگام کرد و رو به مامان گفت برديا

 !اگه اجازه بدين خاله، من با نيلوفر ميرم _

 کردم؛ واي نه! اگه برديا ميومد ممکن بود قيد ماني و پيدا کردنشو بزنم! اوف از من نامردترم هست؟ کُپ

 :لبخند پهني زد و گفت مامان

 خاله جون ميفتي تو زحمت آخه؟ _

 :گفت برديا

 .نه کاري ندارم آخه. مي سپرمش به رفيقم _

 :گفت نيما

 .نه برديا تو چرا؟ من باهاش ميرم _

 :گفت برديا

مگه فرقيم مي کنه؟ تو االن کارم داري. از بهمن شنيدم سرت خيلي شلوغه و تا ديروقت کارخونه اي. چرا  _
 .تعارف مي کني نيما؟ من مي رم ديگه. کار مهمي ندارم
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نيما حاکي از اين بود که راضيه! اي بابا، عجب خر شانس بودم من! برديا رو کجاي دلم بذارم آخه؟ کم  سکوت
بدبختي داشتم .معلوم نبود تا کي دبي باشيم و من کنار برديا، اوف! چقدرم بايد زور بزنم که وقتي برگشتيم 

 کانادا به برديا فکر نکنم. واي

چرا بايد با عشقم بريم دنبال شوهرم؟ دوست نداشتم وقتي با برديام به ! چرا انقدر من زجر مي کشم؟ خدايا
کسي يا چيزي جز اون فکر کنم. شايلين وقتي فهميد برديا قراره باهامون بياد خيلي شادي کرد. اما من با يه 

ا فقط حال بد و پريشونم شده بود، ام وجهببخشيد ساده، از همه خدافظي کردم و به اتاقم رفتم. برديا هم مت
 .غمگين نگام کرد، اون چه مي دونست من چي مي کشم

تو اين چهار روز خيلي بهونه ي مانيو گرفته بود. خيلي بهش وابسته بود، اما با ديدن برديا انگار يادش  شايلين
رفته بود .برديا چي داشتي که من و دخترمو انقدر هالک خودت کردي؟! از بين مدارک ماني، شماره ي دکتر 

 .و پيدا کردمقديري

 .عميقي کشيدم و شماره رو گرفتم نفس

 الو؟ _

 الو، دکتر قديري؟ _

 بله خودم هستم، امرتون؟ _

 .سالم دکتر، من نيلوفر هستم. همسر ماني پرور _

 :مکثي کرد و گفت دکتر

 اوه، نيلوفر تويي؟ سالم، خوبي؟ _

چه پسرخاله شده. هر چند دکتر قديري خيلي مرد خوب و مهربوني بود. هميشه هواي من و مانيو داشت.  اوه
 .حدوداً پنجاه سالش بود. مرد خيلي پخته و فهيمي بود

 ممنون دکتر، شما خوبين؟ مادرتون حالشون بهتره؟_

 ممنونم، مادرمم خوبه. چه خبر؟ ايران خوش مي گذره؟ ماني جان چطوره؟ _

 راستش دکتر مزاحمتون شدم که بپرسم از ماني خبر دارين؟_

 .چطور مگه؟ چيزي شده؟ دو روز پيش با من تماس گرفت و گفت ميره دبي تا پوالشو از حسابش دربياره _

 !بله درسته. اما، اما معلوم نيست کجاست. جواب تلفنامو نمي ده. گوشيش خاموشه _

 !ش اومده که نتونسته خبر بدهنگران نباش، حتماً مشکلي براش پي _

 من فردا مي خوام برم دبي، اصالً نمي تونم دست رو دست بذارم _

باشه، من آدرس بانکو بهت مي دم. اگه خبري ازش شد به منم يه خبري بده، اما نيلوفر نگران نباش. ايشاا...  _
 !که سالمه
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 .کتر تنمو لرزونداز دکتر گرفتم و گوشيو سر جاش گذاشتم. جمله ي اخر د آدرسو

 .مگه قرار بود سالم نباشه؟ من کم بدبختي داشتم! اي بابا "ايشاا... که سالمه! "

صبح بيدار بودم و پلک رو هم نذاشتم. از مامان شنيده بودم که برديا براي صبح بليت گرفته. دلشورم براي  تا
 .ماني بود يا برديا؟ هر چي بود دوست نداشتم همسفرم برديا باشه

شد. اصالً يه دقيقه هم چشمامو رو هم نذاشته بودم. بدجوري رنگ صورتم پريده بود و چشمام از زور بي  صبح
 :خوابي قرمز شده بود .به آشپزخونه رفتم، مامان با ديدنم شوکه شد و گفت

 چشمات چرا قرمزه؟ حالت خوبه نيلوفر؟ _

 :داشتم اما نمي خواستم مامانو ناراحت کنم. آب دهنمو قورت دادم و گفتم بغض

 .خوبم، سالم، صبح بخير _

 .با ناراحتي جوابمو داد. ليواني چاي برام ريخت، ميل نداشتم اما کم کم مي خوردم تا مامان گير نده مامان

 ديشب نخوابيدي نه؟ _

 .نه _

 .باش عزيزم. ايشاا... که پيداش ميشهالهي بميرم نگران ماني اي؟ نگران ن_

 کردم. چي داشتم به مامان بگم؟ سکوت

 .راستي برديا زنگ زد. گفت سه تا بليت خريده و تا نيم ساعت ديگه اينجاست _

 .چه زود بليت گيرش اومد _

 .يکي از رفيقاش تو آژانس هواپيماييه، واسه همين زود بليت گيرش اومد _

 .بيفته تو دردسرراضي نبودم برديا  _

 اتفاقاً ديشب وقتي تو رفتي تو اتاقت، نريمان بهش همينو گفت اما مي دوني چي جوابشو داد؟ _

 :تند تند زد. گفتم قلبم

 چي گفت؟ _

 :لبخندي زد و گفت مامان

 !شم fخيلي خونسرد گفت که فقط من مي تونم حريف زبون اين مادر و فرزند _

 !خنديد. اما من؛ هميشه منو زبون دراز مي دونست. ته دلم يه جوري شد مامان

 :اتاقم رفتم. شايلين آروم و معصوم خوابيده بود. رفتم باالي سرشو آروم بوسيدمش و گفتم به
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 .دخترکم؟ پاشو ماماني، عمو برديا االن ميادا _

 .برديا رو که شنيد چشماشو باز کرد اسم

 يم؟ماماني مي خوايم بر _

 .آره عزيزکم، پاشو برو صبحونه بخور بعدم بايد آماده شي _

 :خنديد و گفت شايلين

 !آخ جـــون. باشه _

تو بغلش بود، موهاشو مرتب کردم، لباساشو عوض کردم و دست و صورتشو شستم. به پايين رفتيم،  عروسکش
 :صداي شايلين بلند شد

 ماماني، عمو برديا نيومده هنوز؟ _

 :رديا اومدب صداي

 .من که اومدم فسقل خانوم _

 .کي اومده بود؟ شايلين پريد بغل برديا برديا

 .سالم عمو _

 !سالم عزيز عمو _

به برديا سالم دادم. جوابمو نداد، اگه جواب مي داد جاي تعجب داشت. خودشو زد به نشنيدن. واي  آهسته
 خدايا من چطوري اينو تا اونجا و چند روز تحمل کنم؟

 :گفت شايلين

 عمو کي مي ريم؟ _

 :با لبخندي که ازش بعيد بود گفت برديا

 .صبحونه بخوري مي ريم _

لينو صدا کرد تا بهش صبحونه بده، شايلين رفت. من موندم و برديا. خيلي از دستش از تو آشپزخونه شاي مامان
عصبي بودم، حق نداشت منو اينجوري مجازات کنه! من چه گناهي داشتم؟ چرا هيچ وقت تحويلم نمي گرفت 

 :و هي اذيتم مي کرد و باعث مي شد حرص بخورم؟ برديا نگام کرد و گفت

 ر اخمات تو همه؟چي شده که اول صبحي انقد _

 !واقعاً نمي دونست از چي انقدر مي سوزم؟ شايدم خودشو مي زد به اون راه يعني

 :چپ نگاش کردم. بعد خيلي خونسر گفتم چپ
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 !مهم نيست، هيچي مهم نيست _

 :نيشخندي زد و گفت برديا

 !اگه مهم نبود که تو رو انقدر داغون نمي کرد _

هي گير داده بودا. شيطونه ميگه چند تا فحش بارش کنم! جوابشو ندادم و به آشپزخونه رفتم. مامان  حاال
 .داشت براي شايلين لقمه هاي کوچولو مي گرفت و شايلين با ذوق همشو مي خورد. برديا هم به جمع ما پيوست

 :رو به برديا گفت مامان

 .افتاديببخشيد تو رو خدا برديا جان! خيلي تو زحمت  _

 :نگاهي به شايلين اناخت و گفت برديا

 !اين حرفو نزنيد خاله جان، خيلي هم خوشحالم که کنار شايلينم _

از اين خوشحالي که کنار شايليني؟ من چي پس؟ من برگ چغندرم اين وسط؟ مي خواي من نيام و  همين؟
فقط دوست داشت حرصم بگيره! اه، خودت و شايلين با هم، دوتايي خوش باشين؟ از حرص ناخنمو جوييدم. 

 !لعنت بهت برديا

کنار برديا رد شدم و به اتاقم رفتم. ديشب وسايلمو جمع کرده بودم و چند تا لباس و وسايلم براي شايلين  از
برداشتم. مانتويي سبز زيتوني و شالي سبز کاهويي پوشيدم. از اينکه ماني نبود و انقدر داشتم دلبري مي کردم 

 :با بي قيدي باال زدم و با خودم گفتم هامويا، يه لحظه از خودم خجالت کشيدم، اما بعدش شونه جلوي برد

 .به من چي؟! همه چيز برام تحميل بود! من فقط برديا رو مي خوام _

ماليمي کردم و از اتاقم بيرون اومدم. هر چند با نگاهاي چپ چپ و سرزنش بار مامان روبرو شدم اما  آرايش
 .توجهي نکردم. برديا هم که تو باغ نبود. سرگرم شايلين بود

از زير قرآن ردمون کرد و به سمت فرودگاه رفتيم. کسي براي بدرقه نيومده بود، هر چند خودم ازشون  مامان
 .نيانخواستم که 

پرورم در جريان گذاشته بودم، بيچاره خيلي نگران تک پسرش بود و کلي ازم خواست مواظب خودم باشم.  آقاي
 .با اين تاخيري که پرواز داشت، همون يه ساعت ديگه از اينجا مي رفتيم

بود، با برديا زل زدم. چقدر جذاب شده بود، رنگ قرمز شديد بهش ميومد؛ يه تيشرت جذب قرمز پوشيده  به
اون اندامي که اون داشت کم مونده بود بازوهاش آستيناي تي شرتشو جر بده! يه جين آبي کمرنگم پوشيده 

 :بود. موبايل دستش بود و به شايلين گفت

 چيزي نمي خواي عمو؟ گشنه ات نيست؟ _

 :که داشت با موهاي عروسکش ور ميرفت گفت شايلين

 !نه مرسي، سيلَم _
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 :لپ شايلين و کشيد و گفت برديا

 !چقدر تو بامزه حرف مي زني! عزيزم _

 :رو کرد به من گفت برديا

 !نيلوفر تو چيزي الزم نداري؟ _

 :عجــــــب! ما رو هم جز آدميزاد حساب کرد!! خيلي سرد گفتم چه

 !نه ممنون _

ايد خيلي هم به شانسمون بباليم سوار ازش برگردوندم. باالخره بعد از يه ساعت و يه ربع تأخير!! که ب رومو
هواپيما شديم. من و برديا کنار هم بوديم و شايلينم کنار پسر بچه اي ده ساله نشسته بود. پسره حواسش 

بازي مي کرد. برديا مجله  سکشپيش کتاب داستان دستش بود و غرق خوندنش بود. شايلينم داشت با عرو
 .داي از مهماندار گرفت و مشغول خواندن ش

 برديا؟ _

 !هـــوم؟ _

 مي دوني کجا مي خوايم بريم؟ _

 .اوهوم _

 کجا؟ _

 !دبي _

 !! بامزهآخـــي

 :کردم و گفتم اخم

 .من جدي پرسيدم _

 .منم جدي جواب دادم _

 رسيديم دبي مي ريم کجا؟ _

 !هتل _

 :اين همه سرديش لجم گرفت. دندونامو به هم فشار دادم و گفتم از

 !خيلي نمکي _

 !چي مي خواي بشنوي که من هر چي مي گم عصبي مي شي؟ _

 نمي ريم بانکي که آدرسشو بهت دادم؟ _
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 :مجله رو گوشه اي گذاشت و گفت برديا

 !!آها، اينو مي خواستي بشنوي؟ معلومه براي پيدا کردن شوهرت خيلي عجله داريا _

خياالتي شده بودم و حس مي کردم داره حسودي مي کنه!  لحنش ناراحتي و حسادت موج ميزد. شايدم من تو
 ً  .وگرنه برديا و حسودي؟! عمرا

کردم. حرفي نداشتم بگم، بگم چي؟ بگم نه من نگران ماني نيستم! اونوقت خيلي خوش به حالش مي  سکوت
 .شد که

بانک و از ماني خبر مي  نميشه که هِلک هِلک راه بيفتيم بريم بانک، اول مي ريم هتل! بعدش من فردا مي رم _
 !گيرم! نگران نباش تا مانيو پيدا نکنيم جايي نمي ريم

 !خدا کنه پيداش شه _

 !مگه سوزنه که گم شه! آب که نشده بره تو زمين _

 :گفت شايلين

 عمو برديا؟ بابا ماني کجاست؟ چال پيشمون نيست؟ _

 :دونم چرا دلم گرفت. برديا با مهربوني خم شد و گونه ي شايلينو لمس کرد و گفت نمي

 !داريم مي ريم پيش بابا ماني ديگه عزيزم _

 :متوجه ناراحتيم شد. نگام کرد و آروم گفت برديا

 !اين طوري زل نزن بهم، ديوونه ميشم _

ا بيدار! اما برديا فوري مجله رو گرفت جلوي صورتش! اوه، درست شنيدم؟! چند بار پلک زدم تا ببينم خوابم ي اوه
به گوشام شک کردم! واقعاً برديا اون حرفو زد؟! اصالً چي گفت؟ يادم رفت چرا؟ گفت چي ميشه؟! ديوونه؟! 

 از چي؟

 !ذوق مرگ شدم که. نه بابا اشتباه شنيدم، برديا چرا بايد ديوونه شه؟ آره اشتباه شنيدم. خياالتي شدم واي،

وقتي رسيديم از هيچ کدوممون صدا در نيومد، من که مشغول آناليز برديا و حرفي که شک داشتم گفته باشه  تا
بودم. برديا هم سرشو کرده بود تو مجله و بيرونم نميومد. نمي دونم چي داشت توش که اينجوري توش غرق 

 !بود

از راننده خواست به هتلي که اسمشو  دبي رسيديم. بعد از گرفتن چمدونا، سوار ماشيني شديم و برديا به
خودش گفت ما رو ببره. معلوم بود به اين جاها آشنايي داره و همه جارو بلده! البته زياد ميومد دبي، بخاطر 

 !کارش

هتلي شيک و لوکس رسيديم. هر سه پياده شديم، مردي که جلوي در هتل وايساده بود و يونيفورم خاصي  به
 چرب زبوني چمدونامونوداشت نزديکمون شد و با 



 

 
431 

 .داخل هتل برد و بهمون خوشامد گفت به

من مي رم کاراي رزرو رو  _البي هتل رفتيم، البيِ بزرگ با دکوراسيون خاصي داشت. برديا نگام کرد و گفت:  به
 .انجام بدم، همنيجا باشين

 .باشه _

ازم دور شد. شايلين که حواسش به آکواريوم بزرگي که گوشه ي البي خودنمايي مي کرد بود؛ رو به من  برديا
 :گفت

 .ماماني من بلم اونجا؟ زود ميام _

 .زود برگرديا؛ جز اونجا جايي نري _

 .باشه، قول مي دم _

دستش بهش نمي رسيد از  با خوشحالي دستمو ول کرد و رفت، جلوي آکواريوم وايساده بود و چون شايلين
همون پايين نگاش مي کرد و ذوق مي کرد. عاشق ماهي بود، حتي ماني تو کانادا که بوديم چند تا ماهي براش 

 .و براشون غذا مي ريخت دخريده بود و تو تنگ ماهي انداخته بود. شايلين هر روز به ماهياش سر مي ز 

وند رو روي برديا حس کردم، آمپرم زد باال. به چه حقي صندلي نشستم. نگاهاي سنگين چند دختر مو بل روي
داشتن اونجوري برديا رو نگاه مي کردن و با چشماشون مي خوردن؟! اصالً من چه کاره ي برديا بودم؟! اما، اما 

 !اين نسبت فاميلي ازخب به من مربوط بود. هر چي بود پسر خالم که بود. اه بدم ميومد 

دن و دهنشونو مثل درِ گاراژ باز کرده بودن و زل زده بودن به برديا. برديا بي توجه به با هم پچ پچ مي کر  دخترا
 .اطرافش داشت با دختري که مسئول هتل بود حرف مي زد. کارد مي زدي خونم درنميومد

 :از گذشت ده دقيقه، برديا کنارم وايساد و گفت بعد

 !ن و يکيشم براي مننيلوفر، دو تا اتاق گرفتم. يکيش براي تو و شايلي _

دونم چرا بهم برخورد. حاال نمي شد يکي رزرو مي کردي براي هممون؟! چقدر پررو بودم من! اون چرا بايد  نمي
 .با من هم اتاق مي شد؟!خيلي احمق شده بودم

 :در حاليکه داشت ازم دور مي شد گفت برديا

 .من مي رم پيش شايلين، توام بيا بريم باال _

مت شايلين رفت و بغلش کرد. دخترا چشاشون از ديدن من چهار تا شده بود. با غرور نگاشون کردم. به س برديا
 :يکي از اونا نزديکم شد و گفت

 سالم خانوم. ببخشيد جسارته ها ميشه ازتون سؤالي بپرسم؟ _

 .مليحي زدم، مي دونستم مي خواد چي بپرسه لبخند

 .جانم، بفرماييد _
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 :که بدجور چشماش سگ داشت و خوشگل بود با ناز گفت دختر

 اون آقايي که االن پيشتون بود؛ باهاش نسبتي دارين؟ _

 !دوست داشتم سنگ روي يخش کنم. حال مي کردم وقتي چشمشون دنبال برديا بود و برديا مال من بود خيلي

 !که مال منهمن بود؟! نه، نبود! اما خب جلوي اينا مي تونستم وانمود کنم  مال

 :غرور گفتم با

 !شوهرم هستن، چطور؟ _

دختره اندازه ي بشقاب شد، رنگش پريد، شايد باورش نمي شد شوهرم باشه؛ اما آخه چرا؟ خيلي هم  چشاي
 .به هم مي اومديم

يه عذرخواهيِ سرسري کرد و رفت نزديک دوستاش و يه چيزي بهشون گفت. هر سه تاييشون زل زدن  دختره
نگشون پريده بود. تند تند از پله ها باال رفتن و ديگه نديدمشون. آخـــــيش! عجب کنه اي بودنا. صداي بهم. ر 

 :برديا رو شنيدم

 بيا ديگه، چرا خشکت زده؟ _

بهش زدم و سوار آسانسور شديم. شايد اگه اون دخترا هم اخالق برديا رو مي ديدن قيدشو کالً مي  لبخدي
 :فقط براي من اينطوري بود. خدمتکار چمدونامونو گذاشت و رفت. برديا گفت زدن. شايدم اخالق برديا

 .خب برين استراحت کنين. موقع نهار ميام دنبالتون _

 :گفت شايلين

 !مگه همه با هم يه جا نيستيم؟ _

 :لبخندي بهش زد و گفت برديا

 .نه عزيزم، شما ميري با مامان نيلوفر، منم ميرم تو اين اتاق _

 :به اتاق روبرو اتاق ما اشاره کرد. شايلين شلوار برديا رو گرفت و گفت برديا

 من ميام پيش شما عمو. باشه؟ _

 :کردم و گفتم اخم

 .نه خيرم، شما با من تشريف ميارين تو اين اتاق _

اتاقو باز کردم و منتظر شدم تا شايلين با من راهي اتاق شه. اما شايلين هنوزم همونجا وايساده بود، رو به  در
 :برديا گفت

 !من مي رم پيش عمو _
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 :گفتم

 خيلي دختر بدي شدي، بدو بيا پيش من! زود! مي خواي مامانتو تنها بذاري؟ _

 :گفت شايلين

 !خب شما هم بياين پيش من و عمو _

دلم مي خواست برم. اگه برديا اصرا مي کرد حتماً مي رفتم. برام مهم نبود چه اتفاقي ميفته. برديا وقتي  چقدر
 :سکوتمو ديد زانو زد جلوي پاي شايلين و گفت

 شايلين عمو! نمي شه که مامانيو تنها بذاري، برو تو اتاقت. قول ميدم موقع نهار بيام دنبالت باشه؟ _

 :به نشانه ي قهر، تکيه داد به ديوار و گفت شايلين

 !اصالً من نميام _

 :گفتم

 ...شايلين تا سه مي شمرم، اگه نياي با کتک بلندت مي کنم. يک، دو _

 :داد زد شايلين

 !نميام، نميام. اه _

 :شايلينو بغل کرد و گفت برديا

 !نيلوفر! شايلين مياد اتاق من _

 :گفتم فوري

 !پس من چي؟ _

 .لحظه از سؤال بيجا و ناشايستم پشيمون شدم يه

 :که متوجه حرفم نشده بود با تعجب گفت برديا

 !تو چي؟ _

 :گندي که زدم رو يه جوري درست کنم، گفتم بايد

 !من تنها بمونم؟ _

 :گفت برديا

 .ميگي چيکار کنم؟ ديدي که چقدر ناراحت شد _

 :گفت شايلين
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 !خب ماماني، شما هم بياين پيش ما _

 :که رضايتو از تو چشام مي خوند فوري دسته ي چمدونشو برداشت و در اتاقشو باز کرد و گفت برديا

_  ً  .خب ديگه نيلوفر، برو استراحت کن. براي نهار صدات مي کنم. فعال

 !دلشم بخواد. ايــــشاتاقش شد و در رو بست. اين چرا يهو اين طوري کرد؟ نکنه جن ديد؟  وارد

اگه دوستم داشت و حتي يه درصد بهم حس داشت حتماً بهم پيشنهاد مي کرد، بهتر! با عصبانيت وارد  اگه،
 .اتاقي که متعلق به من بود شدم و در رو بستم. اتاق تميز و خيلي لوکسي بود

 .از شب تنها بودن شديد مي ترسيدم. کاش الاقل شايلين پيشم مي موند من

خسته بودم. ديشبم که نخوابيده بودم. مانتو و شالمو درآوردم و روي تخت دراز کشيدم !با صداي در  دجوريب
 .اتاق چشامو باز کردم. به سمت در رفتم در رو باز کردم برديا بود

 خواب بودي؟ _

 :ماليدم و گفتم چشامو

 آره، شايلين کو؟ _

برديا به من بود. چرا اين جوري نگام مي کرد؟! خيلي زود نگاشو از صورتم گرفت سرشو پايين انداخت و  نگاه
 :گفت

 .من و شايلين تو رستوران منتظرتيم، زود بيا _

 !رفت. چرا اينجوري کرد؟ به اتاق برگشتم. جلوي آينه قدي ايستادم. چشمام چهارتا شد برديا

شدم؟ نگاهي به لباسم کردم. يه تاب صورتي پوشيده بودم که خيلي شل تو  من جلوش اين شکلي ظاهر اوف،
تنم بود و کمي جابه جا شده بود و سينه ي سفيدمو حسابي به نمايش گذاشته بود. تنم گر گرفت. لعنت به تو 

 !ايين؟نيلوفر! تا تو باشي وقتي از خواب بيدار ميشي حواست باشه که چي پوشيدي. اه، حاال با چه رويي برم پ

 !دست خودم لجم گرفته بود. بيچاره برديا حق داشت منو اونطوري نگاه کنه از

تند شنلي رو دوشم انداختم و شالمو پوشيدم و رفتم پايين. برديا و شايلينو کنار ميزي ديدم و به سمتشون  تند
شقابش دست نخورده بود. رفتم. برديا سفارش چند نوع غذا داده بود و شايلين مشغول خوردن بود، اما برديا ب

کش داري کرد. خوشحال بود لپشو  سالمبازم جاي شکر داشت که برام ارزش قائل بود! شايلين با ديدنم 
 .بوسيدم

برديا نشستم. هنوزم از اون جريان شرم داشتم و روم نميشد تو چشماش زل بزنم، اما برديا عين خيالش  روبروي
 .نبود

 .چيزايي سفارش دادم، اگه دوست نداري دوباره سفارش بدهنيلوفر چي ميل داري؟ من يه  _

 !همه مهربونيت تو حلقم! ذوق مرگ شدم شديد اين
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 .مرسي، همينا خوبه، جوجه مي خورم _

 .ديس جوجه رو مقابلم گذاشت، خودشم کوبيده رو جلوش گذاشت و مشغول شد برديا

 برديا؟ کي ميري بانک؟ _

 :تسرش تو بشقابش بود. گف برديا

 .امروز که نميشه. فردا صبح مي رم. راستي خاله پروانه تماس گرفت مي خواست حالمونو بپرسه _

 :نزدم. برديا رو به شايلين گفت حرفي

 دوست داري بريم پارک؟ _

 :خوشحال شد و با صداي جيغ جيغوش گفت شايلين

 !اخ جـــون، من عاشق پالکم. هورا _

 :لبخندي به شايلين زد و رو به من گفت برديا

 توام مياي؟ _

دونم چرا از اينجوري دعوت کردنش ناراحت شدم. بايد مي گفت نيلوفر توام بايد باشي تا خوش بگذره!  نمي
 :هه، خوش خيال! با دلخوري گفتم

 !نه، مي مونم هتل _

 مي خواي اينجا چيکار کني؟ _

 .نمي دونم _

 :ورديم. شايلين داشت با برديا بازي مي کرد. از ميز فاصله گرفتم و گفتمرو تو سکوت خ نهار

 !من ميرم اتاقم، شايلين اذيتت کرد بيارش پيش خودم _

 :گفت شايلين

 .اذيت نمي کنم _

 .نزدم. داشتم مي رفتم که برديا صدام کرد حرفي

 نيلوفر؟ _

يخ کرد. چقدر شنيدن اسمم از دهن برديا برام جذاب بود، از اسمم خوشم اومده بود. تموم وجودم يک جا  تنم
 :جمع شد و گفتم

 بله؟ _
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 :اين پا و اون پا کرد اما باالخره گفت برديا

 !توام باهامون بيا، اينجا حوصلت سر مي ره _

 .ي ذوق مرگم کردمنو مي گي! کم مونده بود بيهوش شم. همين حرفش کل واي،

 :لبخند گفتم با

 !باشه ميام _

 چيزي نگفت. منم با خوشحالي به اتاقم رفتم. با دمم داشتم گردو مي شکستم، برديا

به حلقم افتاد، برق ميزد. ياد ماني افتادم! من چقدر بي معرفت بودم. از ماني خبري نداشتم و حاال داشتم  نگام
 !لم گرفت. اما، اما شايد ديگه اين فرصت گيرم نمي اومد. برديا ديگه کنارم نبودبه برديا دل و قلوه مي دادم؟! د

 :به حلقم گفت رو

 !منو ببخش ماني! نمي تونم بي تفاوت باشم _

بوسيدم. شال کرم رنگ و مانتوي قهوه اي رنگي پوشيدم. مانتوم زيادي کوتاه بود و شبيه تونيک بود بيشتر  حلقمو
 !رنگ شالم کردم. حاضر بودم !آرايش خوشگلي مطابق

البي هتل رفتم، شايلين داشت تو محوطه ي هتل تو قسمت شهر بازيش بازي مي کرد. برديا هم کنارش  به
 .بود. با ديدنم نمي دونم چرا تعجب کرد. چند ثانيه همين جوري نگام کرد، منم بدم نمي اومد نگاش کنم

مي داد و بهم اميد مي داد که اون شش سالو الکي  اين بود که اون چشماش خيلي بهم انرژي حداقلش
 .نگذروندم. اما خيلي زودتر از اون چيزي که فکر مي کردم نگاشو ازم گرفت

پارک جنگلي رسيديم. درياچه اي بزرگ داشت، شبيه شمال خودمون بود، خيلي با صفا بود. درختاي سرسبز  به
زيادي داشت. شايلين کنار درياچه وايساده بود و داشت گوش ماهي جمع مي کرد. اين حرکتش منو ياد بهار 

 .مينداخت

يلين رو چمن هاي کوتاه و سبز پارک نشسته عاشق جمع کردن گوش ماهي بود. من و برديا کمي دورتر از شا اونم
 :بوديم. برديا به درياچه خيره شد و گفت

اينجا خيلي شبيه همون ويالي خودمون تو شماله! يادته نيلوفر؟ شش سال پيش توشمال بوديم و حاال شش  _
 .سال گذشته و تو با دخترت اينجايي! خيلي سخت گذشت

دونستم منظورش از سخت گذشتن چي بود. نگاش به روبرو بود و من فقط نيمرخ صورتشو مي ديدم. تو  نمي
افکارش غرق بود. منم ياد اون شبي افتادم که تو ويال افتادم تو گودال! عجب شبي بود و چقدر ميتونست شب 

 خوب و خاطره

 :م خيره شدم و گفتمباشه، اما نشد، نخواستيم که بشه! به حلقه ي طاليي دست انگيزي

 چرا ازدواج نکردي؟ _
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به چشمام زل زد. انگار انتظار نداشت اين سؤالو بپرسم. اخماش رفت تو هم! حس کردم از سؤالم خوشش  برديا
 .نيومده

 !حرف بدي زدم؟ _

ي داد ازم گرفت و دوباره به نقطه اي نامعلوم خيره شد و در حاليکه دستاشو سپر بدنش رو چمن قرار م نگاشو
 :گفت

 !بهت گفته بودم نمي تونم ازدواج کنم و قصدشو ندارم _

 چرا قصدشو نداري؟ _

 .به کسي حسي ندارم _

خب، خب چون به خودت زحمت ندادي که درمورد کسي فکر کني. زحمت ندادي که عاشق شي. هميشه به  _
 .دخترا از باال نگاه مي کردي. هميشه فقط به خودت فکر مي کردي

اصالً اينطوري که فکر مي کني نيست. مشکل من اينه که نمي تونم تموم احساس تو دلمو بروز بدم. هميشه  نه _
 . دقيقاً برعکس اون چيزي رو رفتار کردم که مي خواستم

 چرا سعي نمي کني نشون بدي تو دلت چي مي گذره؟ _

 .بعضي چيزا پنهون بمونه بهتره. خيلي چيزا رو نبايد گفت چون گفتنش بي فايدست و خيلي دير شده! خيلي_

 !داري سرپوش مي ذاري رو غرورت _

 :پوزخندي زد و گفت برديا

 !و تو رو چي سرپوش مي ذاري؟ _

 !من؟ _

اري منو مي بيني. همين غرورت باعث آره تو، تو خيلي مغرور و خودخواهي. غرورت دو برابر منه! اما فقط د _
 !شد خيليا آيندشون خراب شه و تو حسرت بمونن

 .خوردم. منظورش چي بود؟! حرفاش يه کم بودار بود. انگار داشت سربسته از ته دلش حرف مي زد جا

 !آينده ي کيا رو خراب کردم؟ _

 :تميز کرد و رو به شايلين گفت از جاش بلند شد. با دستش خاکي که روي شلوارش نشسته بود رو برديا

 !شايلين عمو! بسه ديگه. بايد برگرديم، هوا هم کم کم داره تاريک ميشه _

 :از جا بلند شدم و جلوي برديا وايسادم. زل زدم تو چشاش و گفتم زود

 سؤالمو جواب نميدي؟ _
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 :اخماشو تو هم کرد و گفت برديا

که آينده ي چند نفر رو با غرورت تباه کردي. به خودت بيا نيلوفر!  سؤالت جوابي نداره، بگرد خودت پيدا کن _
 !خسته نشدي از اين همه الپوشوني کردن؟

 .به سمت شايلين رفت و دستاشو گرفت. متوجه حرفاش نمي شدم. هميشه دوپهلو حرف مي زد برديا

*** 

باد خيلي ترسناک بود. محکم به پنجره مي خورد و يه صداي وحشتناکيو ايجاد مي کرد. پتومو محکم به  صداي
خودم پيچيدم. عجب شبي بود، حاال خوبه شب اوله! خدا بقيه ي شباي رو که تنهايي تو اين اتاق لعنتيم، به 

 !خير کنه

م. نه، اينطوري نمي تونستم بخوابم. بايد دفعه صداي شکستن چيزي از بيرون اومد و من جيغ خفيفي کشيد يه
 .يه کاري مي کردم

دورم پيچيدم و از اتاق بيرون اومدم. در اتاق برديا رو زدم. بعد از چند دقيقه، برديا با موهايي پريشان و  پتومو
رکابي چسب مشکي رنگي که تنش بود در چار چوب در ظاهر شد. چشماش نيمه باز و خواب آلود بود. از الي 

 !چيزي شده نيلوفر؟ _چشاش منو نگاه کرد و گفت: 

 !دهنمو قورت دادم. اين چه راحت خوابيده بود آب

 !يه کم، راستش، صدا مياد؛ باد نمي ذاره که، بخوابم _

 :چشماشو به سختي کامل باز کرد، خميازه اي کشيد و گفت برديا

 خب؟ _

از اين قيافه و لحن حرف زدنم نفهميدي که ترسيدم؟  مي گفت بزنم تو سرش! خب داره آخه؟ يعني تو شيطونه
 :هميشه بايد همه چيز رو بگم تا بفهمي؟ موندم چطوري بگم، با تته پته گفتم

 !خب، خب، من نمي تونم بخوابم _

 :پوزخندي زد، به در اتاقش تکيه داد و دستاشو قالب کرد و رو سينش گذاشت و گفت برديا

 !؟ ميخواي بيام پيشت بخوابم _

 :پر از تمسخر بود. لجم گرفت، اخم کردم و گفتم لحنش

 !الزم نکرده تو زخمت بيفتي! شايلينو بيدار کن بياد پيشم بخوابه _

 :خنديد و گفت برديا

 نيلوفر تو ميترسي؟ _

 نه، از چي بايد بترسم؟ _
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 خب اگه نمي ترسي شايلينو براي چي مي خواي؟ _

 .سر و صدا نمي ذاره بخوابم _

 يعني اگه شايلين بياد پيشت سر و صدا هم قطع مي شه؟ _

 !پيله اي کرده بود. اه، خب نفهم مي ترسم ديگه! برات انقدر فهميدنش سخته چه

 :لبخندي زد و گفت برديا

 !شايلين خوابيده. نميشه بيدارش کنم _

 .ه بيام اونجا بخوابمراهي ندارم و اينم که يه تعارف نمي زن ديدم

 :رو بيشتر به خودم پيچيدم و گفتم پتو

 !باشه، پس من ميرم مي خوابم _

 مطمئني؟ _

 چيو؟ _

 :چشاشو ريز کرد و گفت برديا

 !که ميري مي خوابي و ديگه نمياي در اتاق منو بزني؟ _

 !گرفت. نگران از خواب بيدارشدنش بود؟ بيشعــــــور لجم

 :من چطوري تو اون اتاق بخوابم؟ مظلومانه نگاش کردم. وقتي نگاه هامو ديد خنديد و گفت اما

 .هي هي هي، اينطوري نگاه نکن که مظلوميت اصالً بهت نمياد. مي توني اگه دوست داري بياي اينجا بخوابي _

پيش مياد و چه فکري در اتاقش اشاره کرد؛ سر از پا نميشناختم. خيلي خوشحال شدم، برام مهم نبود چي  به
 !موردم مي کنه! همين که پيشش بودم و تو اتاقي نفس مي کشيدم که اون نفس مي کشيد برام کافي بود

اتاق خودمو بستم و وارد اتاق برديا شدم. شايلين راحت رو يه تخت دونفره خوابيده بود. اتاقش سه نفره  در
 .تاقش از اتاق من دنج تر بودبود، کنار تخت دونفره يه تخت يه نفره هم بود. ا

 من کجا بخوابم؟ _

 :در اتاق و بست و گفت برديا

 !من که پيش شايلين مي خوابم؛ توام برو رو اون تخت _

تخت يه نفره اشاره کرد. کاش! نه ديگه داشتم زيادي پررو مي شدم! از فکرم خجالت کشيدم و رو تخت  به
 .نشستم

 .و کنار شايلين دراز کشيد آباژور کناريشو روشن کرد برديا
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 برديا؟ _

 هـــوم؟ _

 !فردا مي ري دنبال ماني؟ _

 .آره، صبح مي رم _

 دوست داري پيدا شه؟ _

 .چرا دوست نداشته باشم؟ مگه دشمنمه؟ يه چيزي ميگيا _

 .شايلين بهت خيلي عادت کرده _

بميري نيلوفر که نمي توني راحت بگي منم خيلي بهت عادت کردم و نمي خوام از دستت بدم! رو تخت دراز  اي
 :کشيدم و به سقف خيره شدم صداي برديا اومد

 .منم بهش عادت کردم _

 .مي ترسم نتونم ببرمش کانادا _

 مگه قراره برگردين؟ _

 .آره ديگه، تموم زندگي و کار ماني اونجاست _

 :آه عميقي کشيد و گفت ردياب

 !عادت مي کنه _

 !تو چي؟ توام عادت مي کني؟ _

 !سهم من از زندگي همينه! بايد عادت کنم، به همه چيز. هميشه مجبور بودم عادت کنم _

 !سهم منم از زندگي حسرته! حسرت داشتن يه روز خوب _

تو چرا؟ تو که شش سال با معشوقت حال دنيا رو کردي؟ تو که شش سال تو کانادا عشق کردي. شش سال  _
کنار کسي زندگي کردي که عاشقونه دوستت داره و برات مي ميره! صاحب يه دختر ناز و خوشگل شدي. اين 

 !همه خوشبختي! ديگه چي مي خواي؟

 .خوشبخت نبودم، شايد اداي آدم خوشبختو درمي آوردم هميشه يه خأليي تو زندگيم حس مي کردم. من _

 !باز خوبه که زندگي کردي. نه مثل من! بي خيال، شب بخير _

 تو دلش مي گذشت که حاضر نبود بگه؟! چي قرار بود بشنوم که انقدر معطل مي کرد؟ چي

*** 
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شايلين انداختم، غرق خواب بود.  باز کردم. احساس سرما مي کردم، پتو رو به خودم پيچيدم. نگاهي به چشامو
برديا سر جاش نبود، کجا رفته بود؟ به ساعت ديواري مدل کلبه خيره شدم، ساعت هنوز هشت بود! برديا کجا 

 !رفته بود

بدي داشتم. تاپ تنگ زرد رنگي پوشيده بودم با جين آبي! نگام به عسلي کنار تختم خورد. کاغذي روش  حس
 :اشو باز کردمبود، کاغذ رو برداشتم و ت

 .من رفتم دنبال معشوقت! مي رم ازش خبر بگيرم. مي بينمت! باي _

با طعنه و کلي سرزنش نوشته! ماني معشوقم بود؟! نه قطعاً نبود. پس اين همه طعنه  "معشوقتو"کردم  حس
 از طرف برديا حقم بود؟

خم شدم و تيشرت و برداشتم و جلوي  رو تخت بلند شدم. تيشرت قرمز رنگ برديا روي کاناپه افتاده بود، از
دماغم گرفتم. هنوزم بوي عطر خوشبو و سردش رو تيشرت حس مي شد. عجب بويي! چقدر هر لحظه ميلم به 

 !برديا بيشتر مي شد

 .از خوردن صبحونه، جلوي تلويزيون لم دادم رو مبل و با ريموت ور رفتم بعد

 . اوه ده شده بود! پس برديا کجا بود؟پيش برديا بود، نگام رو ساعت ثابت موند فکرم

 .يه جوري شد، شماره موبايلشو گرفتم دلم

 بله؟ _

 الو برديا؟ سالم کجايي؟ _

 .تو راهم، دارم ميام _

 چي شده؟ _

 انقدر هولي که نمي توني صبر کني تا بيام؟ _

 .نه، فقط، فقط نگران شدم _

 !نگران من يا معشوقت؟ _

همون حرصو تو لحنش حس مي کردم. چي از جونم مي خواست؟! نه بهم مي گفت دوستم داره نه مي  بازم
 ذاشت مانيو دوست داشته باشم. حرفش چي بود؟ از چي حرصش مي گرفت؟

 :سکوتم کش دار شد برديا خيلي سرد گفت وقتي

_  ً  .ميام االن، فعال

ود! لعنتي! چرا اينجوري مي کرد؟! نمي دونستم چيکار بايد اينکه اجازه بده حرفي بزنم گوشيو قطع کرده ب بدون
کنم! چي درست بود؟ چي اشتباه بود؟ برديا از ماني متنفر بود؟ پس چرا با من اومد تا پيداش کنم؟ دلش برام 
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!! نه بابا، برديا به تنها کسي که ودش؟سوخت؟ نگران شايلين بود؟ به خاطر دل خودش اومده بود؟! دل خ
 .د من بودم. من هيچ جايي تو قلبش نداشتمفکر نمي کر 

 :ساعتي گذشت، در اتاق زده شد. در رو باز کردم، برديا بود، لبخندي بهش زدم و گفتم نيم

 !سالم، خسته نباشي _

 :که مشکوکانه به خوش اخالقيم نگاه مي کرد پوزخندي زد و گفت برديا

 !مهربون شدي _

ته از ماني خبر بگيره مهربون شدم. اما حقيقت اين نبود! برديا به شايلين نزدم. شايد فکر مي کرد چون رف حرفي
 :نگاه کرد و گفت

 !اين کوچولوي من که هنوز خوابه _

 صبحونه خوردي و رفتي؟ _

 .نه _

 بگم برات بيارن؟ _

 :ساعت مچي مارک دارش نگاهي کرد و گفت به

 !فکر کنم االن ديگه وقت نهار باشه _

 .کت اسپورت توسي رنگشو که با رنگ چشماش هماهنگي خاصي داشت، درآورد و رو کاناپه انداخت برديا

 :ي تختي که روش شايلين خوابيده بود نشست و به آرومي پوست شايلين و نوازش کرد و گفت لبه

 شايلينم عمو! پاشو دختر خوب! چقدر مي خوابي؟ _

روم باز کرد و لبخندي به برديا زد و بهش سالم داد. برديا به محض شنيدن صداي برديا، چشماشو آ شايلين
 !صورتشو بوسيد و بغلش کرد. يه کم با هم بازي کردن و خنديدن

 برديا؟ _

 !هـــوم؟ _

 نمي خواي چيزي بگي؟ _

نگاشو ازم گرفت و رو به شايلين که رو پاهاش نشسته بود گفت: مي خواي بري شهر بازي هتل، بازي  برديا
 کني؟

با لبخندي که زد موافقتشو اعالم کرد. برديا به پيشخدمت زنگ زد و بعد از چند لحظه، مردي قد بلند و  شايلين
قوي هيکل وارد اتاق شد و به دستور برديا، شايلينو به شهر بازي هتل برد. من هنوزم از اينکه برديا به حرفم 

 .توجه نکرده بود ناراحت بودم
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 :وقتي اخمامو ديد گفت برديا

 !حاال چرا اخم مي کني تو؟ نمي شه جلو بچه که به سؤاالتت جواب بدم _

 !چرا نمي شه؟! نکنه يادت رفته، ماني باباي شايلينه _

 !نه خير يادمه! اما شايلين الزم نيست بعضي چيزا رو بدونه _

 خب؟! چي شد؟ _

 !فهميدم که ماني دو روز پيش بانک بودهرفتم بانک. بعد از کلي رشوه دادن و عالفي  _

 !خب؟ _

 !خب نداره! پولو گرفته و رفته _

 پوله چقدر بوده؟ _

 .زياد! طرفاي دو ميليارد _

 نفهميدن کجا رفته؟ _

 !اونجا بانک بودا، مرکز اطالعات که نبود! اونا از مشتريشون که نمي پرسن کجا مي ريد _

 !پس، پولو گرفته _

 !آره حسابش خالي بود! دور و بر بانک، هتل بزرگي که توريستي هم هست، قرار داره_

 !خب؟ _

خب نداره. يکي از کارمنداي بانک، که معلوم بود با ماني خيلي جور بوده مي گفت چند بار ديده ماني از يکي  _
 !از اتاقاي اون هتل اومده بيرون

 يعني، يعني اونجا اقامت داشته!؟ _

 !ونم همينطور باشهگم _

 ممکنه برگشته باشه کانادا؟ _

 !کجا بره؟ زن و بچش تهرانن! نه بابا، از مانيِ عاشق بعيده_

 .تو فکر، ماني کجا بود؟ چرا دلم انقدر شور مي زد رفتم

 .تو رو خدا اونطوري نرو تو فکر! بهت قول شرف دادم که مانيو پيدا کنم _

 !از هر کسي مهم بود! کــــاش مي فهميد خودش برام بيشتر کاش
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کردم. اگه برمي گشتم کانادا، دلم خيلي براش تنگ مي شد! براي سردي هاي مهربونش! براي قلب  نگاش
 !نازش، اما در پشت نقاب غرورش! براي جذبه ش

 :زل زد تو چشام و گفت برديا

 جدا شي؟ اتاقتو پس دادم، نيلوفر مطمئني اينجا تو اتاق من راحتي و نمي خواي _

 .کردن نمي خواست. من کنار برديا به آرامش ميرسيدم فکر

 !من که راحتم _

 !نمي ترسي باليي سرت بيارم _

چشاش زل زدم، قصد شوخي نداشت. هيچ پوزخند و لبخند و نيشخندي هم رو لبش نبود! جدي بود.  به
 !منظورش چي بود؟

 :زدم و گفتم لبخندي

 .من به تو خيلي اعتماد دارم _

 :با کالفگي از جاش بلند شد. دستشو البالي موهاي مشکيش فرو برد و گفت برديا

لعنت به تو نيلوفر! لعنت به تو! من، من يه مَردم لعنتي! مي فهمي اينو؟ يه مَردم. من، برام سخته کنارت  _
 ...ه جاي داداشت دوستشون داري جدا کن. منباشم و ازت بگذرم! مي فهمي اينو؟ منو از همه ي پسرايي ک

 !ادامه ي حرفشو نزد و از اتاق خارج شد و در رو محکم کوبيد و رفت برديا

چش شد يهو! منظورش چي بود؟ نفسمو پر صدا بيرون دادم. من تا حاال کدوم حرفشو فهميده بودم که بار  وا،
 !!دومم باشه! واا...! هميشه همينطور بود

 ست و دومبي فصل

 :دستمو ول کرد و گفت شايلين

 .مامان من بلَم پيش بچه ها _

استخر توپِ توي هتلو ديده بود و مظلومانه نگام مي کرد تا بذارم بره! لبخندي بهش زدم و شايلينم با  بازم
خوشحالي رفت و مشغول بازي شد. پاکتاي خريدمو تو دستم جابه جا کردم. مسخره بود که از ماني خبري 

 !نداشتم اما رفته بودم خريد

خب وقتي خبري ازش نبود من بايد چيکار مي کردم. تو همين همه بي محلي و به پاي خيانت نمي ذاشتم!  اين
افکارم بودم که به اتاق رسيدم. الي در باز بود و صداي آهنگي ميومد. برديا تو اتاق بود! بدون اينکه صداش کنم 

 .نبود و غرق آهنگ بود موارد اتاق شدم. صداي آهنگ خيلي زياد بود و برديا متوجه حضور 

دونم آهنگ چي مي خونه که برديا انقدر غرقش شده بود. پشت ديوار خودمو قايم کردم و جالب بود که ب برام
 .به اهنگ گوش دادم
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 اگه هنوزم، به پات نشستم ديوونم،

 به هيچ کسي دلي نبستم اگه

 با اينکه رفتي، به اين اميدم ديوونم،

 روز دستاتو حس کنم تو دستم يه

 احساس نذار بميره اين

 !ي بياي سراغم، که ديرهيه روز  نذار

 کجايي؟ دلم گرفته، دوباره برگرد بگو

 !شکسته، به پاي چشمات، غرور اين مرد ببين

 نگاه کن، دلم شکسته بيا

 !بميره، يه مرد خسته! جدايي بسه نذار

 چه ازم بريدي اگر

 !ديوونم، بذار ديوونه ي چشات بمونم هنوز

 !نيست، به جز تو آخه کسي

 قلب تنهام، تو

 !فقط، تو عشق مهربونم تويي

 کن، مثل قديما نگاه

 چشم خيسم، تو موندي واسم، تو دنيا تو

 کجايي؟ دلم گرفته، دوباره برگرد بگو

 !شکسته، به پاي چشمات، غرور اين مرد ببين

 نگاه کن، دلم شکسته بيا

 !بميره، يه مرد خسته! جدايي بسه نذار

جوري شدم. يه حسي بهم القا مي کرد. برديا خيلي غمگين رو مبل نشسته بود و به يه شنيدن آهنگ يه  با
 .نقطه ي نامعلوم خيره بود. جلو رفتم و سالم دادم

 :هول شد و فوري آهنگو قطع کرد. گفتم برديا

 .مزاحم شدم؟ ببخشيد _
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 :فوري گفت برديا

 خيلي وقته اومدي؟ _

 :ندادم و گفتم جوابشو

 !آهنگ قشنگي بود _

 همشو گوش کردي؟ _

 خب آره، اشکالي داره؟ _

 :با اخم گفت برديا

 .فالگوش وايسادن کار خوبي نيست _

 نيازي به فالگوشي نبود. صداش بلند بود و شنيدم! به قصد خاصي اين آهنگو گوش مي دي؟ _

 !نه بابا، چرا الکي جو مي دي؟ همين جوري گوشش دادم _

را قانع نشدم. اونطوري که برديا غرق آهنگ شده بود محال بود همين جوري گوش بده! اما حرفي چ نميدونم
 .نزدم

 شايلين کو؟ _

 !پايين داره بازي مي کنه _

پاکتا و کادوي برديا افتادم. پاکت بنفشي رو برداشتم و بسته اي کادوپيچ شده رو درآوردم و به سمت برديا  ياد
 :گرفتم و گفتم

 .بفرماييد، اين مال توئه _

 :چشماش گرد شد. با تعجب گفت برديا

 چي هست؟ _

 .کادو، از طرف منو شايلين _

 .بسته رو باز کرد. از ديدن پيرهن شوکه شد برديا

 !به مناسبته؟ _

 !مگه مناسبت مي خواد؟ تو يه بوتيک ديدم خوشم اومد، خريدمش _

 !دختر خاله هيچ وقت از اين لطفا بهم نمي کردي _

دونم چرا هرازگاهي اين کلمه رو تکرار مي کرد. شايد مي خواست بهم بفهمونه که من و تو فقط همين  نمي
 !رابطه رو داريم، نه بيشتر! پس محبت و نزديکي ممنوع
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 :عوض کردم و گفتم بحثو

 نمي پوشيش؟ _

 االن؟ _

 .مگه چيه؟! بپوش ببينم چطوريه _

رفت تا لباسو بپوشه. منم خيلي دوست داشتم ببينم تو تنش چطوريه! تو تن مانکن که نزد و به اتاقي  حرفي
عالي بود .رنگ پيرهنش آجري بود که کنار دکمه هاش آرم نايک زده شده بود و آستيناش با دکمه تا روي 

 .بازوهاش جمع مي شد. رنگ پيرهنه خيلي خاص بود

چشمام ديدم. واي!! محشر شده بود! اصالً فکر نمي کردم تا اين اين فکرا بودم که يه دفعه برديا رو جلوي  تو
حد بهش بياد. غرق اندامش و چشماي توسيش شده بودم. چقدر اين پسر زيبا و تو دل برو بود. خدا از هيچ 

اون مي شه و مي تونه کنارش به معناي  لنعمتي به برديا کوتاهي نکرده بود. حسوديم شد، به کسي که برديا ما
 !!خوشبخت شه واقعي

 .برديا خيلي بهت مياد _

 .لبخندي زد و خودشو تو آينه قدي نگاه کرد. محو ديدنش بودم برديا

 :برگشت سمتم و گفت برديا

 !مي رم پيش شايلين _

رفت. وا رفتم، حداقل ازش انتظار يه تشکر خشک و خاليو داشتم، اما دريغ!! نمي دونم چرا به اين اخالقاش  برديا
عادت نکرده بودم. ازش انتظار محبت داشتم. اما برديا نقطه ي مخالف عقايد و خواسته هام بود! دلم گرفت.، 

 .شعري از حميد مصدق به ذهنم هجوم برد

 ما دو تن مغرور "

 از هم دور دو هر

 در من تاب دوري نيست واي

 خيالت خاطر مرا نوازشيار اي

 "از اين در من صبوري نيست بيش

بدجوري راه گلومو گرفته بود. دلم گرفته بود.، نجره رو باز کردم و چند نفس عميق کشيدم. کاغذ و داخل  بغض
بي بهم مي داد. در باز شد و شايلين کشوي پاتختي گذاشتم. نسيم خنکي موهامو آروم نوازش مي کرد و حس خو

 .و برديا وارد شدن

 :نزديکم شد و گفت شايلين

 .ماماني! ديدي پيلهَنه چقدر به عمو مياد _
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 :سرد گفتم خيلي

 .ديدم _

 :اخماشو تو هم کرد و گفت شايلين

 چال بد اخالق شدين؟ _

 :پوزخندي زد و گفت برديا

 من علتشو مي دونم. بدو برو از تو يخچال چند تا ايستک بيار تا من با ماماني حرف بزنم باشه عمويي؟ _

سرشو تکون داد و به سمت آشپزخونه رفت. برديا نزديکم شد. زير نگاهاش حس کردم دارم ذوب م  شايلين
 .يشم. زل زده بود بهم و من داشتم از حرارت آتيش مي گرفتم

 !نيلوفر؟ _

اينکه از دستش ناراحت و دلخور بودم اما نتونستم جوابشو ندم. اونطوري که برديا اسممو صدا مي کرد کل  اب
 .ذرات وجودم به هيجان درميومد

 !بله؟ _

 .به من نگاه کن _

سخت بود، سخت بود تو چشماش زل بزنم و اشکام جاري نشه. سخت بود تو چشماش زل بزنم و نگم  چقدر
 !رم براشعاشقشم و مي مي

 .کردم. اشک تو چشمام حلقه زده بود، بغض داشت خفم مي کرد نگاش

 از چي انقدر پريشوني؟ از اينکه يه هفته گذشته و نتونستم از ماني خبر بگيرم؟ _

ً اين فکر رو مي کرد؟ که بخاطر ماني بغض داره خفم مي کنه؟ چرا هيچ وقت دليل اصلي  لجم گرفت. واقعا
 !يدناراحتيمو نمي فهم

 :سکوتمو ديد فکر کرد حدسش درست بوده. کنارم نشست و دستامو با نرمي گرفت و گفت وقتي

باور کن همه تالشمو کردم. تو که خودت شاهد بودي، به پليسم خبر دادم. نگران نباش خب؟ نکنه از اينکه  _
تو دبي با مني ناراحتي؟ به خدا اگه بخواي من فردا سه تا بليت مي گيرم و برمي گرديم تهران. اصالً هر چي تو 

 بخواي، باشه؟

لي سخت بود. اولين بار بود که انقدر صادقانه و راحت از نياوردم، طاقت اين همه مهربونيش برام خي طاقت
 !دلش باهام حرف مي زد. اشکام راه گرفت. بند نمي اومد. دوست نداشتم جلوي برديا زار بزنم اما

 :نگران نگام کرد با لحن غمگيني گفت برديا

 نيلوفرم، چته تو؟ _
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م؟ من نيلوفرش بودم؟ واي، االنه که بميرم. غش لحظه به گوشام شک کردم، با من بود؟ به من گفت نيلوفر  يه
کنم، ذوق مرگ شم. تنم يخ کرده بود لرزش خفيفي کل وجودمو گرفته بود. اگه من نيلوفرش بودم پس، پس 

 !يعني

 :سختي و با صداي ضعيفي گفتم به

 .برديا؛ من، من مي خوام بگم _

بگم؟ چرا اون نمي گفت دليل اين کاراش چيه؟  به من! زبونم نمي چرخيد تا از احساسم بگم. چرا من لعنت
 :دليل اين همه مهربونيش؟! حرفي که مي خواستم بزنم رو پس گرفتم و گفتم

 !شايلين به تو و حضورت خيلي عادت کرده. چند روز ديگه مي مونيم اگه خبري نشد برمي گرديم _

خودتي! من بهش عادت  _داره ميگه: يه نگاه عاقل اندر سفيهي بهم انداخت. حس کردم با چشماش  برديا
 کرده بودم يا شايلين؟

 انقدر دروغگو شده بودم؟ چرا راحت نمي گفتم چه مرگمه و وقتي کنارشم اصالً به ماني فکر نمي کنم. چرا؟ چرا

 :زل زد تو چشام و گفت برديا

 خودت چي؟ تو دوست داري بمونم؟ _

ذره مي کشت. داشت خاکسترم مي کرد! اشکامو پاک کردم و  داشت با من چيکار مي کرد؟ داشت منو ذره اين
تو چشماي توسيش خيره شدم. کم مونده بود احساسم رو عقلم مسلط بشه و برم تو بغلش و بهش بگم چقدر 

 .ديوونشم. اما جلوي خودمو با هر بدبختي اي که بود گرفتم

 :وقتي سکوتمو ديد گفت برديا

 !من بهت قول دادم که تا شوهرتو پيدا نکنم برنگردم تهران. تا قولمو عملي نکنم آروم نمي شم _

لحنش سرد بود. يعني فقط چون خودشو موظف به اداي قولش مي کرد باهام همراه شده بود؟ يعني  چقدر
ا غم نگاش کردم. داشت منو تحمل مي کرد؟ فقط واسه اينکه قول داده بود؟ يعني هيچ حسي در کار نبود؟ ب

 .برديا نگاشو ازم دزديد و به سمت شايلين رفت

. چرا هر وقت حس مي کردم خوشبختي بهم رو کرده اشتباه مي کردم؟! بازم تيرم به سنگ خورده بود. شکستم
نه برديا قصد داشت پا رو غرورش بذاره نه من! هر دومون بازنده ي اين بازي بوديم. فکر مي کرديم برنده ايم 

 !اام

بودم که وقتي برگردم کانادا، خودمو بخاطر اين روزايي که بخاطر غرور از دست دادم لعنت مي کردم.  مطمئن
 !سهم من از برديا، فقط تلخي هاش بود. تلخي هايي که برام شيرين تر از با ماني بودن بود

*** 

راز کشيده بودم و سرم تو کتاب هنوز خواب بود و منم داشتم کتاب شعر فروغو مي خوندم. رو تخت د شايلين
 :بود. برديا گفت
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 نيلوفر؟ دسته چک منو نديدي؟ _

 .از تو کتاب بلند کردم، برديا آشفته بود و داشت دنبال دسته چکش مي گشت سرمو

 :گفتم

 نه، گمش کردي؟ _

 .نمي دونم کجا گذاشتمش _

 .همه جا رو گشتي؟ کشوي پاتختي رو بگرد _

خل کتاب معطوف کردم. پاتختي، پاتختي، اوف، نه، پاتختي! سرمو زود از تو کتاب بلند کردم به کلمات دا نگامو
 ...و خواستم بپرم سمت پاتختي که

شده بود، کاغذ دست برديا بود و داشت با تعجب مي خوندش. وا رفتم، تنم يخ کرد. لعنت به من! کاش  دير
 ديروز که اون شعر رو مي نوشتم و مي ذاشتمش

کشوي پاتختي حواسمو جمع م يکردم که ممکنه برديا اون شعر رو بخونه!! عرق سردي رو پيشونيم نشست.  تو
برديا عصبي بود. صداي نفساي کش دارش چيزي جز اين و نشون نمي داد. سرشو از رو کاغذ بلند کرد و نگام 

بود؟ برديا نزدکم شد  سناکتر کرد. چشماش داشت از زور عصبانيت از حدقه مي زد بيرون! چرا انقدر خشمش 
 :با خشم گفت

 اين يعني چي؟ _

 .کاغذ اشاره کرد. حرفي نداشتم بزنم و خودمو کارمو توجيه کنم به

 !چي؟ _

 خودتو به نفهمي نزن. اين کاغذ، اين شعر يعني چي؟ _

 .خب، خب يه شعره ديگه _

 !تو هيچ کارت بدون منظور نيست. اينو مطمئنم _

 خب که چي؟ _

 ...که اينکه _

 .لحظه سکوت کرد. داشت داد مي زد و منم از ترس داشتم مي لرزيدم يه

 :به شايلين که خواب بود نگاهي انداخت. صداشو آروم کرد و با حرص گفت برديا

که اينکه تو ازدواج کردي دختره ي بي فکر! شش ساله ازدواج کردي. تو شوهر داري، بچه داري، ببين؛ اين  _
 !دخترته

 :به شايلين اشراه کرد. گفتم برديا
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 !من، من منظورتو نمي فهمم _

نبايدم بفهمي. فکر نکن چون باهات اومدم اين خراب شده معنيش اينه که عاشقتم و مي ميرم برات و دنبال  _
يه فرصت بودم تا مانيو بکنم زير آب و بيام باهات ماه عسل! نه نيلوفر، بهتره که هيچ کار منو پيش خودت تعبير 

 .اما، اما ديگه نمي مونم دخترت،نکني. من کارام تعبيري نداره. من فقط دلم برات سوخت، براي 

 :خواست بره که جلوش وايسادم با عجز گفتم برديا

کجا ميري؟ منو شايلينو مي خواي بذاري و بري؟ اينه مردونگيت؟ تا اين حده همش؟ مگه من چيکار کردم؟  _
 ...من، من فقط

 :با خشم گفت برديا

 .همي؟ هيچيهــــــيس! هيچي نگو، اصالً حرف نزن نيلوفر. مي ف _

 :از جلوم رد شه که بازوشو گرفت و گفتم خواست

حق نداري مسئوليتتو نيمه کاره ول کني و بي خيال بري. من به کمکت نياز دارم. من، من نمي دونم چه  _
 !اشتباهي کردم که تو انقدر داغوني

 :با خشم بازوشو از دستم جدا کرد و گفت برديا

من و شما هيچ نسبتي به غير از دختر خاله و پسرخاله با هم نداريم. تو االن  ببين خانوم به اصطالح زرنگ! _
شوهر داري و مادر يه دختري! دلم نمي خواد پشت سرم هزار تا حرف و حديث باشه! پس مواظب کارايي که 

 !مي کني و حرفايي که مي زني باش

لقعي کلمه شکستم! اين حق من بود؟ اينکه با خشم منو کنار زد و رفت. در رو محکم کوبيد. به معناي و برديا
مرتب برديا پََسم بزنه؟! اين هدف زندگيم بود؟ که خرد شم؟! از دنيا سير بودم. ديگه دلم نمي خواست به اين 

 .زندگي کوفتي و اجباري ادامه بدم

بگم که  نمي خواست يه عمر کنار ماني باشم و يه لبخند مسخره گوشه ي لبم باشه و به دروغ به همه دلم
خوشبختم! ديگه نمي تونستم. من يا با برديا خوشبختم يا با هيچ کس. مطمئن بودم منو دوست داره. مطمئن 

مي کرد ، اما دوستم داشت!  مبودم؛ چشاش خيلي مهربون بود. خيلي. اما دروغو تو چشماش مي خوندم، انکار 
 !!حسم بهم دروغ نمي گفت

 ...تمام روز، نگاه من "

 ...زندگيم خيره گشته بود چشم هاي به

 ...آن دو چشم مضطرب زيبا به

 ...از نگاه ثابت من مي گريختند که

 ...چون دروغگويان و
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 "...انزواي، بي خطر پلک ها پناه مي آورد به

خفگي مي کردم. تموم غم عالم تو دلم انبار شده بود. اشک جلوي چشامو گرفته بود و پلکام داشت از  احساس
شدت اشک مي سوخت. به سختي نفس مي کشيدم. نگام رو تيغي که رو اپن بود، ثابت موند. يه فکري تو 

 .سرم چرخيد

ن دنيا باشم يا نه! يادم اومد که تيغو قرار نبود مال برديا باشم پس ديگه برام چه فرقي داشت که تو اي وقتي
برديا گذاشته بود اونجا تا ته ريششو بزنه اما يادش رفته بود از اونجا بَرش داره! ديگه ارزش نداشت بمونم. 

من که ضعيف نبودم، من قوي بودم. تا حاال  دم؟ديگه موندن جايز نبود. خدايا چم شده بود؟! چرا اينجوري ش
. شش سال با حسرت سر کردم. بدون هيچ فکري به سمت تيغ رفتم. تو دستم هر چي کشيدم تحمل کردم

گرفتمش، سرد سرد بود، مثل اخالق برديا!! محکم فشارش دادم. تموم اين حسرت شش ساله رو روي تيغ 
خالي کردم. قطرات خون از البالي انگشتام به روي زمين مي چکيد، احساس سوزش شديدي مي کردم، اما برام 

د. زخمي که من رو قلبم داشتم از اين سوزش ناچيز خيلي بيشتر بود. ديگه هيچي برام مهم نبود. مهم نبو
 .چشامو بستم، اشکام شدت گرفت، به هق هق افتاده بودم

هام مي لرزيد، صداي جيغ شايلين تو صداي گريه ام گم شد. چشمامو با وحشت باز کردم. شايلين داشت  شونه
رم، چقدر مظلومانه مي باريد. بذار بفهمه من چي کشيدم، بذار بفهمه مادرش تو اشک مي ريخت. دخترک بيچا

 !اين چند سال چقدر صبوري کرده

ديدن اشکاي معصومانشو نداشتم. تيغو روي شاهرگم گذاشتم، فشارش دادم، خواستم رو دستم تيغو  طاقت
 .بکشم که به عقب کشيده شدم

ثل دو تا گلوله ي آتيش قرمز شده بود و ازش خشم مي باريد. کاش بود، تيغو از دستم گرفت. چشماش م برديا
 .اون لحظه مي مردم. تحمل اين نگاه ها برام از مرگ سخت تر بود. شايلين هق هق مي کرد، داشت مي لرزيد

 :از البالي دندوناش با خشم گفت برديا

 داشتي چه غلطي مي کردي نيلوفر؟ _

پوست صورتم از شدت شوري اشک مي سوخت و من فقط مي لرزيدم. برديا يه لحظه هم بند نمي اومد.  اشکام
خيلي عصبي بود. رگ گردن و پيشونيش متورم شده بود و صداي نفساش شديد شده بود. داشت از دستم 

ي دوست  رهخون مي ريخت و من هيچ دردي حس نمي کردم. بي خيال همه شده بودم و فقط داشتم به چه
کردم. چشمم به خوني که داشت از البالي انگشتاي برديا مي ريخت افتاد. واي، تيغو داشتني برديا نگاه مي 

 محکم داشت تو مشتش فشار مي داد و خون غليظي داشت از البالي

مي چکيد. نه، نه من طاقت نداشتم ببينم يه قطره خون از دست برديا بريزه! دستامو از مشتش که  انگشتاش
کردم مشتشو باز کنم. اما اون با خشم داشت تيغو تو دستش فشار مي داد. داشت خون ميومد گرفتم و سعي 

 :اشکام شدت گرفت با عجز و التماس گفتم

 !باز کن مشتتو برديا. خواهش مي کنم، برديا، جون من _

 .فقط نگام مي کرد. انگار صدامو نمي شنيد برديا
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 !برديا تو رو خدا، جون نيلوفر، باز کن دستتو. برديا _

جونمو قسم خوردم ديدم دستاش شل شد و تونستم مشتشو باز کنم. تيغو به گوشه اي پرت کردم، کف  وقتي
دستش بدجوري زخم شده بود. با دست زخمي و خون آلودم دستشو گرفتم. خون هردومون مخلوط شده بود، 

ريخت. تيکه اي از  يهردومون زخمي بوديم، من و برديا تو چشماي هم خيره بوديم و خون دستمون بي وقفه م
لباسم و پاره کردم و فوري دست برديا رو محکم بستم. برديا فقط نگام مي کرد، از دستم کالفه بود. با دست 
خونيم بازوشو گرفتم، پيرهن سفيدش خوني شده بود. طاقت اين نگاه هاي غمگين و سکوتشو نداشتم، زل زدم 

 :توچشماش و گفتم

ينطوري نگام نکن. ببخشيد نفهميدم چي شد، بچگي کردم. نمي خواستم اينطوري غلط کردم باشه؟ تو رو خدا ا _
 ..شه! حماقت کرد

پايين انداختم، دهنم از اشک شور شده بود. برديا محکم مچ دستمو گرفت و کشيد سمت آشپزخونه،  سرمو
مادگي هر کاريو داشتم. شايلين هنوز داشت زار مي زد. خودمو براي يه دعوا و سرزنش حسابي آماده کرده بودم. آ

 .اما با کمال تعجب، برديا منو به سمت ظرفشويي برد و شير آبو باز کرد و دستامو زير شير آب برد

فقط نگاش مي کردم، بازم دقيقاً وقتي ازش انتظار دعوا و بحث داشتم سکوت کرده بود و داشت باهام مدارا  من
 .مي کرد

رم شست. به نيمرخش نگاه مي کردم، دستامو گرفت دستش و شير دقت و وسواس دستامو زير شير آب ول با
آبو بست. دستمال سفيد و تميزي پيدا کرد و کف دستمو باهاش بست. دست خودشم زخمي بود، دست 

 .هردومون بسته شده بود

 دعوام نمي کني؟ _

 .کرد، خيلي آروم شده بود. مهربوني تو چشماش موج مي زد نگام

 .ات کنمبچه نيستي که دعو _

 !وقتي عصبي مي شي و سکوت مي کني بيشتر داغون ميشم و مي ترسم _

قبالً هم اين اتفاق افتاده بود، يادته؟ وقتي سرک کشيدي تو اتاقم و در روت بسته شد. اون موقع هم همينو  _
 .گفتي

 .اون وقتم درست کاريو کردي که االن کردي _

 چرا اينکارا رو مي کني؟ _

ختي بود. چقدر جواب دادن برام سخت و دردناک بود. چي بايد مي گفتم؟ بهش مي گفتم چون سؤال س چقدر
 !عاشق توام نه ماني

کارم مي شد خيانت و شايد از چشمش بيشتر ميفتادم. سکوت کردم، شايلين نزديکمون شد، چشماي  اين
 .ايلين خجالت مي کشيدمخوشگلش قرمز شده بود اما ديگه گريه نمي کرد. رنگش پريده بود. چقدر از ش
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 عمو؟ ماماني خوب ميشه؟ _

 :لبخندي به شايلين زد و صورتشو بوسيد و گفت برديا

 .ماماني االن خوبه عزيزم _

 :به دست برديا نگاه کرد و گفت شايلين

 دست شمام زخمي شده؟ _

 :گفت برديا

 من خوبم عزيزم. من قويم، بدو برو تو اتاق تا من و ماماني هم بيايم. باشه؟ _

 .خنديد و رفت شايلين

 !ببخشيد که دستت زخمي شد. نمي خواستم اينطوري شه _

دستامو گرفت و تو چشمام زل زد. اولين بار بود يه چيز عجيبيو تو چشماش مي ديدم. دستاش سرد سرد  برديا
ي داشت. دست باندپيچي شدمو گرفت سمت لباش، آروم بوسه اي رو دستم زد. چشامو بود و لرزش خفيف

نکردم، حتي به  يبستم، لمس لباش با پوست دستم حس خيلي خوبي بود. زخم دستم يادم رفت. هيچ حرکت
خودم سختي ندادم تا دستمو عقب بکشم و بهش بفهمونم که اين کاراش چقدر منو آتيش مي زنه. دوست 

 !دامه بده، تازه داشتم طعم لذت واقعيو مي چشيدمداشتم ا

 :چشاشو بست و گفت برديا

اين زخمي که رو دستمه هيچي نيست! هيچي، قلبم داره مي سوزه! داره آتيش مي گيره! چرا بايد اينکارو با  _
 !خودت بکني نيلوفر؟ اينه که داره کل وجودمو آتيش مي زنه لعنتي

 :کردم، حرفاش داشت آتيشم مي زد. چشماشو باز کرد. گفتمزخميشو گرفتم و نوازشش  دست

 .منف من نفهميدم چي شد که اينکارو کردم. نمي خواستم اينطوري شه. به خدا، نفهميدم چي شد _

 !يه دقيقه به شايلين فکر کردي؟ به شوهرت گمشدت؟ به، به من _

زدن براش سخت بود، خيلي سخت بود. براي من شنيدن اين حرفا خيلي سخت تر بو، داشت کم کم از  حرف
 .احساسش حرف مي زد. چيزي که من مدت ها بود منتظرش بودم. سکوت کردم تا ادامه بده

چرا ولم نمي کني نيلوفر؟ هان؟ چرا دست از سرم برنمي داري لعنتي؟ شش سال زندگيمو تباه کردي بس  _
نبود؟ شش ساله که يادم رفته لذت چيه! شش سال از جوونيم و دوران خوش زندگيم تباه شد. روزايي که بايد 

فکر کردي. به آينده ات،  ودتزندگي مي کردم فقط حسرت خوردم. تو، تو نيلوفر، خيلي خودخواهي! فقط به خ
وقتي به من مي رسيدي نفرت  به شوهرت، به بچه ت، اما من، من يه عمر تو حسرت داشتنت سوختم. هميشه

عالم تو وجودت لبريز مي شد! زبون تلخت مال من بود و مهربونيات مال بقيه! سهم من از تو فقط طعنه زدن 
 !بود
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دستامو رها کرد. دستشو پشت گردنش برد و گردنشو ماليد. چقدر نياز داشتم تا اين حرفا رو از زبونش  برديا
در حس سبکي مي کردم. دست برديا رو گرفتم و نزديک قلبم گرفتم. غرورم بشنوم. منو هم سبک کرده بود. چق

هيچ چيز نداشتم، برديا کامل کننده ي  بهيه لحظه بر باد رفت، با حضور برديا نيازي به غرورم نداشتم. نيازي 
 !همه چي بود. برديا زل زد بهم، چشماش داشت ديوونم مي کرد، بهش نياز داشتم، به لباش

رو به سمت خودم کشيدم. برديا به تبعيت از من به سمتم کشيده شد. نزديکم بود، خيلي نزديک!  برديا دست
صداي نفساي داغش به صورتم مي خورد و منو از خودم بي خود مي کرد. اندام ورزيده و ورزشکاريش درست 

 .مقابلم بود

ا چشماي بسته لذتشو حس مي لحظه ي شيريني بود! چشمامو بستم. بايد براي اولين بوسه از عشقم ب چه
کردم، براي رسيدن به چشمه ي لذت هام داشتم له له مي زدم. لبمو جلو بردم، از برخورد نفساي داغش مي 

فرو رفته بودم که انگشت  يفهميدم که فاصله اي بين لبامون نيست، نزديک شدم، نزديک تر! تو خلسه ي شيرين
 .باز کردم، خودشو عقب کشيده بود اشاره ي برديا رو روي لبم حس کردم، چشمامو

نه، نه نيلوفر! خيلي ديره. ديره براي اين کار. تو، تو االن شوهر داري. يه مادري نيلوفر! من، من نمي خوام _
زندگيت تباه شه. نمي خوام شايلينو ناراحت ببينم. نمي خوام اشک تو چشاي ناز جفتتون باشه! نمي خوام به 

اون عاشق توئه! تو سهم اوني نيلوفر! ما مال هم نيستيم. من، من فراموشت ماني و عشقش نامردي کنم. 
کردم. هر چي که بودي و هر چي خاطره داشتي رو سپردم به فراموشي، از زندگيم رفتي. خيلي وقته! شش سال 

دگيِ رو خودم کار کردم تا ديگه بهت فکر نکنم و فکر کنم که اينجوري خوشحال و خوشبختي! من مي خوام يه زن
 .جديد رو شروع کنم

زندگي بدون تو و حضورت! مي خوام هر جا اسمي از تو هست رو از تو ذهنم پاک کنم. من ديگه بهت فکر  يه
 !نمي کنم. تو براي من، براي من؛ مُردي

حرفاش برام تلخ و دردناک بود، چقدر خرد شدم. چرا خوشي و خوشبختي به من نميومد؟! چرا؟ برديا در  چقدر
مقابل چشماي پر از اشکم رفت. کاش حماقت نمي کردم و به ماني جواب مثبت نمي دادم، کاش خريت نکرده 

 .بودم! شايد اگه زن ماني نمي شدم االن برديا مال من بود

من ديگه بهت فکر نمي کنم. "رم به شدت درد مي کرد. صداي برديا هنوزم تو گوشم بود؛ صندلي نشستم، س رو
 "!تو براي من، براي من؛ مُردي

همه ي اينا خواب باشه، يه کابوس وحشتناک. کاش وقتي بيدار شم ببينم اين حرفا رو نشنيدم و همه ي  کاش
خيلي درد بزرگي بود، خيلي بزرگ! برديا تموم زندگي اينا تو خواب بوده! چقدر صبور شده بودم که زنده موندم. 

مفهومي داشت؟! کاش برنمي گشتم  هو دنياي من بود. حاال که من براش مرده بودم پس، پس من زندگيم چ
 ...ايران، کاش، کاش، کاش

ايل زندگيِ من تو همين کلمه جمع مي شد! خدايا کمکم کن تواين مصيبت! تو اين اتفاق شوم! صداي موب تموم
 .برديا اومد، گوشيش رو ميز آشپزخونه جا مونده بود، برديا اومد گوشيشو جواب داد

 .الو، بله؟ بله خودم هستم، آها بله به جا آوردم. چي؟ کي؟! من االن خودمو مي رسونم. باشه، باشه، خداحافظ _
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 .قطع کرد گوشيشو

شناسايي يه جنازه! نيلوفر االن وقت اين کارا نيست. نيلوفر؟ نيلوفر، بلند شو بايد بريم پزشکي قانوني، براي  _
 !االن بايد به فکر ماني باشي! پاشو

 ً  !برام مهم نبود به سر ماني چي اومده اصال

*** 

همراه برديا به پزشکي قانوني رفتيم، شايلين تو شهربازي موند. بايد براي تشخيص جنازه، به سردخونه مي  به
 :رفتيم. ماموري کنارمون اومد و گفت

 کي براي تشخيص مياد؟ _

 :نگام کرد و گفت برديا

 .نيلوفر اگه طاقتشو نداري خودم تنها مي رم _

 :سرد گفتم خيلي

 !نه ميام _

ديگه حرفي نزد و هر دو به سردخونه رفتيم. مردي سفيد پوش، يکي از کشوهاي يه قفسه ي آهنيو بيرون  برديا
 :کشيد و گفت

 خوب دقت کنين و ببينيد همينه؟ _

سياهي مي رفت، حالت تهوع شديد داشتم. همه اتفاقاي ناگوار پشت سر هم رو سرم خراب شده بود.  چشام
 .که صورت جنازه رو ببينم چشمام سياهي رفت و کف راهرو افتادمنتونستم طاقت بيارم و بدون اين

به سختي باز کردم، چشمام اذيت مي شد. نور خورشيد از پنجره ي اتاق مي خورد تو صورتم، چند بار  چشمامو
چشمامو ماليدم تا تونستم راحت ببينم. به دستم سرم وصل بود و از ديدن جايي که توش بوديم فهميدم که 

انم. به مغزم فشار آوردم تا يادم بياد چي شده بود و االن کجام. ديروز، پزشکي قانوني، ماني، جنازه. بيمارست
اصالً جنازه رو نديده بودم که بدونم ماني بوده يا نه. چشمامو تو اتاق چرخوندم، برديا رو تختم سرشو گذاشته 

يدم چي شده، دلم نيومد بيدارش کنم. بود و خواب بود. پايين دستم چرا خوابيده بود؟ بايد ازش مي پرس
دستم خورد به ليواني که رو ميز کناريم بود و با صداي بدي شکست. با صداي  کهخواستم رو تخت جابه جا شم 

 :شکستن ليوان، برديا فوري از جا پريد و با نگراني زل زد بهم و گفت

 چي شد؟ خوبي؟ _

 :آروم گفتم دونم چرا از مهربوني و نگرانيش خوشم اومد. نمي

 .ليوان از دستم افتاد. خوبم، ببخشيد بيدارت کردم _

 نه ديگه بايد بيدار مي شدم، ديروقت بود خوابم برد. بهتري؟ _
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 !خوبم، برديا؟ _

 :زد تو چشمام و گفت زل

 !جانم؟ _

 :دونم چرا حس کردم اين مهربونياش يه دليلي داره، با بغض گفتم نمي

 !اون، اون جنازه ي ماني بود؟ _

 :تو چشماي برديا به وضوح مي ديدم. آب دهنشو قورت داد و زل زد تو چشمام و گفت غمو

متأسفم نيلوفر! سرهنگ مي گفت وقتي ماني پولو از بانک گرفته و رفته هتلش، يه دزد خيلي حرفه اي و سابقه  _
هزار تا دروغ و دغل وارد اتاق ماني ميشه و تهديدش مي دار دم در بانک تعقيبش مي کنه و با دادن رشوه و 

کنه که يا پوالرو تمام و کمال بهش مي ده يا اينکه زنده اش نمي ذاره، اما ماني حرفاشو جدي نمي گيره و 
 ...پافشاري مي کنه که بهش چيزي نمي ده، بعدشم که دزده پوالرو ازش مي گيره و با چاقو

 .وت کرد. بهتر که نگفتاينجاي حرفاش که رسيد سک به

 !من واقعاً متأسفم نيلوفر، خيلي از شنيدن خبر مرگش متأثر شدم _

شنيدن خبر مرگش! يعني واقعيت داشت؟ يعني ماني ديگه نبود؟ چهره ي مهربون و دوست داشتنيِ ماني  از
فا و مهرش!! جلوي چشمام ظاهر شد. چقدر دلم هواشو کرده بود، هواي مهربونياشو، هواي عشقش، هواي و

دوستم داشت و از  لصانهقدرشو ندونستم. ماني بهترين تکيه گاه براي من و دخترم بود. تو اين شش سال خا
جون برام مايه گذاشت. از زن شانس نياورده بود، زن خوبي براش نبودم!! آخ ماني، چه غمگينانه رفتي. بدنم 

برديا بهم گفته بود جايي تو زندگيش ندارم مانيو از لرزيد و اشک رو گونه هام غلتيد. دوست نداشتم حاال که 
بيچاره شايلينم! چطوري نبودن مانيو بهش بگم؟ شايلين عاشق  م،دست بدم! به معناي واقعي تنها شده بود

باباش بود، اونم بايد مثل من درد بي پدريو مي کشيد. دلم براي ماني مي سوخت. چه زندگيِ تلخي داشت، 
ين بود. اشکام تبديل شد به هق هق، به زار زدن، به ضجه زدن. برديا فقط نگام مي سهمش فقط از من شايل

آروم شدنم نمي کرد. شايد نظرش اين بود که بايد آروم مي شدم، بايد سبک مي شدم. غم و  برايکرد، کاري 
 !ناراحتيو تو چشماش مي ديدم، چقدر بي کس شده بودم! ماني! زود رفتي

 .تر مي کنيبودنت چشم منو  با

 .رفتنت، غصمو بيشتر مي کني با

 .دونم مي خوام بموني يا بري نمي

 .سوزي با خوب و بدام، سر مي کني مي

 .که هستي، قدرتو نمي دونم وقتي

 .که ميري از پيشم، پشيمونم وقتي

 .چي بهت مي گم تو طاقت مياري هر
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 .کنم يا بگم از تو ممنونم گله

 .و آرزو مي کنم بري کنارمي

 .ميري دلمو با خودت مي بري وقتي

 .دونم مي خوامت، يا نه نمي خوامت نمي

 .خدا خسته شدم از اين دربدري به

 که هستي، قدرتو نمي دون وقتي

 .که ميري از پيشم، پشيمونم وقتي

 .چي بهت ميگم تو طاقت مياري هر

 .کنم يا بگم از تو ممنونم گله

*** 

رو سنگ قبر مرمري ثابت موند، چقدر زود گذشت. چقدر تلخ و سخت گذشت، چقدر دردناک بود. دست  نگام
بغض کردم، گلوم مي سوخت، حق ماني نبود. اون  "ماني پرور"کشيدم رو اسمي که رو سنگ قبر حک شده بود 

! اشک من، اشک کطعم خوشبختيو هنوز نچشيده بود، من حرومش کرده بودم. سنگ قبرش خيس بود، از اش
هستي، هما، آقاي پرور! چقدر هستي دردناک ضجه مي زد و خودشو مي زد، آخرشم با اصرارهاي مامان و با 
خشم نريمان بلند شد و رفت. هماي بيچاره! با اون سن کم، چقدر بلند زار ميزد و داغ نداشتن تنها برادرشو به 

پير و شکسته شده بود! شونه هاش از شدت غصه  وزرخ همه مي کشيد. آقاي پرور چي؟ چقدر تو اين چهل ر
خم شده بود و حس کردم که داغون شده! بي صدا گريه مي کرد و به عکس ماني خيره شده بود. هر چي بود 

 !!ماني پسر بزرگش بود، تکيه گاه و حاميش بود

خالي باباشو خوب حس  رو شايلين خيره شد، شايلين بيچاره ي من!! چقدر زار زده بود. بچه نبود، جاي نگام
مي کرد. تو اين ده روز مثل ابربهاري اشک ريخته بود. وقتي بي تابي هاي شايلينو مي ديدم تنم مي لرزيد. طاقت 

سن بيست و دو سالگي غم نداشتن  توگريه هاشو نداشتم. اون همش چهار سالش بود. زود بود براش! من 
د که ديگه من بودم و اون! ديگه هيچ تکيه گاهي نداشتيم. آخرش پدر رو خوردم، اما شايلينم! شايلينم فهميده بو

تو بغل برديا آروم شد، نگام دوباره رو قاب عکس ماني که رو سنگ قبرش بود ثابت موند. هنوزم با همون نگاه 
 بهم و نگام مي کرد! آخ ماني، چقدر دلم هواتو کرده بود. چقدر بهت نياز داشتم. ودعاشق و مهربونش زل زده ب

کم کم بارون ريزي باريد، قطرات باران به قاب عکس ماني مي خورد و من حس خوبي داشتم. حس تازگي! 
 :اشکام زير بارون پنهون شد. رو به عکس ماني گفتم

مهربونم! نشد اوني باشم که مي خواي! نشد اونطوري که اليقت بود بهت محبت کنم! منو ببخش ماني. من  _
از من بود. خوب بخوابي عزيزم. زير خاک مواظب خودت باش. اين باال هيچ خبري تباه شدم، لياقتت بيشتر 

 !!نيست همسفرم

 :برديا رو شنيدم صداي
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 !بلند شو نيلوفر! سرما مي خوري، بارون داره شديد مي شه _

يد از روز کنارم بود، همدم من و شايلينم بود. يه دقيقه هم تنهامون نذاشت، اما حقيقت اين بود که با چهل
برديا هم دست مي کشيدم. اون آب پاکيو رو دستم ريخته بود. تو دبي همه حرفاشو زد، فقط من بودم و دخترم! 
برديا زير بازومو گرفت و بلندم کرد. نمي خواستم برم، کجا برم؟! همه ي دنيام زير خاک دفن شده بود، همه 

 :به سينه ي برديا با مشت مي کوبيدم و زار مي زدم زندگي من و دخترم! شوهرم، پدر بچه ام!! کجا رو دارم برم؟

 .نميام، ولم کن، شوهرم اينجاست. من و دخترم بي کس شديم. منم بذار و برو، من اينجا مي مونم _

مچ دستامو محکم گرفته بود و سعي داشت آرومم کنه، اما من داغون تر از اين حرفا بودم. مشتمو با تموم  برديا
کوبيدم و اون بيچاره صداش در نمي اومد. تنها شده بودم و تازه داشت زخمام سر باز مي حرصم به سينش مي 

 !!کرد. چقدر طول کشيد تا آروم شدم

*** 

 .صداي نريمان از افکار مغشوش و پريشونم جدا شدم با

 نيلوفر، نمي ري کانادا؟ _

 :اخمي کرد و جاي من جواب داد مامان

 !کجا بره؟ واسه چي بره؟ نيلوفر ديگه اونجا کاري نداره _

 :غم گفتم با

 .زندگيِ من اونجاست. من اينجا کاري ندارم، بايد برم _

 :گفت هستي

 !کجا بري؟ تو که اونجا کسيو نداري! تنهايي مي خواي اونجا چيکار کني؟ اگه داداشم بود _

 :با اخم گفتحرفشو خورد و اشکاش جاري شد. نريمان  هستي

 !هستي بسه ديگه! به خدا من بيشتر از تو از مرگ ماني داغونم، اما با گريه چيزي حل نمي شه _

 :گفت مامان

 .عروس گلم! گريه نکن دخترم، براي بچه ي تو شکمتم خوب نيست _

 :بغض گفتم با

يشه باهام بود، هميشه دلم ماني شوهر خيلي خوبي بود، پدر خوبيم بود، هيچ وقت نذاشت تنها بمونم. هم _
 .گرم بود که دارمش. هميشه هوامو داشت

 :با غم گفت مامان

 !خدا بيامرزتش، زود رفت _
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 :با پشت دستش اشکاشو پاک کرد و گفت هستي

 شايلين کجاست نيلوفر؟ _

 :گفتم

 .خوابيد، به زور تونستم بخوابونمش! بهونه ي مانيو مي گيره! زود يتيم شد _

با اين حرفم زار زد، مامانم لباشو رو هم فشار داد تا اشکاش جاري نشه. نريمان هستيو نوازش کرد، منم  هستي
 :هق هق مي کردم. نريمان گفت

 .فردا مي برمش شهر بازي _

 :پاک کردم، صدامو صاف کردم و گفتم اشکامو

 !من فردا بليت دارم _

 :با تعجب گفت مامان

 بليت چي؟ _

 :گفتم

مان من زندگي دارم، ديگه بچه نيستم، بيست وهشت سالمه! خودم االن يه مادرم. مي دونم دارم چيکار ما _
 .مي کنم. مي خوام برگردم کانادا، بليتم گرفتم

 :با خشم گفت مامان

 بري که چي بشه؟ نه به وقتي که کولي بازي درآوردي که نمي ري کانادا، نه به االن که مدام مي گي برمي گردي _
 !اونجا. اونجا چي داره؟ ماني که نيست ديگه. برگشتن تو معني نداره

 :گفت هستي

 !نيلوفر نرو، پيش ما بمون. هر چي باشه شايلين يادگار داداشمه! بوي داداشمو مي ده _

نمي تونستم بمونم. بمونم که برديا رو باز ببينم و زجر بکشم؟ ايران موندنم به جز زجر کشيدنم هيچ فايده  نه،
اي نداشت. تازه من تو کانادا تنها نبودم. مريم و اميرم بودن، از اونا مهمتر ماري و جکو داشتم. نمي تونستم 

خودمو پشت يه نقاب تو خالي پنهون کنم. بايد يه طاقت بيارم هر روز برديا رو ببينم و بهش بي تفاوت باشم و 
 .جوري راضيشون مي کردم. نمي ذارم برام تصميم بگيرن و بازم بدبختم کنن

 !نمي دادم بشم عروسک دستشون و هر سازي زدن باهاش برقصم اجازه

 بيست و سوم فصل

 :مبه چشماي نمناک و غمگين بقيه دوختم و رو به شايلين گفت نگاهمو

 !بريم ديگه ماماني، دير شد _
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 :گفت مامان

 !نيلوفر ديگه سفارش نکنم، خيلي مواظب خودت باش. قول دادي کاراتو انجام دادي برگرديا _

 :گفتم

 .باشه؛ باشه حتماً، نگران نباشيد _

دونم مي تونستم باز برگردم ايران يا نه، اما با اين حرفا و قوال تونستم راضيشون کنم. باالخره تونسته بودم  نمي
 :دل مامانو به دست بيارم که با لبخند راهيم کنه که برم! هستي صورت شايلين و بوسيد و گفت

 .د به سالمتنيلوفر خيلي مواظب خودت و شايلين باش. حتماً باهام در تماس باش، بري _

تو بغل هستي انداختم و بوسش کردم. هستي هم بي صدا گريه کرد. چقدر الغر و رنگ پريده شده بود!  خودمو
نريمان هستيو تو بغل خودش جا داد تا آرومش کنه. مامان شايلينو بوسيد. با همشون خداحافظي کردم. دست 

 .ميخکوبم کرد شايلينو گرفتم و داشتم ازشون دور مي شدم که صدايي در جا

 !صبر کن نيلوفر _

بود، برديا بود! صداشو مي شناختم. برگشتم عقب، خودش بود. خيلي دويده بود و داشت نفس نفس  خودش
 .مي زد. به سختي نفس کشيدم

اينجا چکار مي کرد؟ از چهلم ماني به بعد، ديگه نديده بودمش. چشماي توسيشو ازم گرفت و به مامان  اين
 :گفتسالم داد و 

مي خواستم اگه اجازه بدين منم همراهشون برم. يه کاري تو کانادا دارم که مي رم انجام بدم، خواستم با يه  _
 .تير دو نشون بزنم

 :لبخندي زد و گفت نريمان

 .چه بهتر! اينطوري خيال ما هم راحته که نيلوفر اونجا تنها نيست _

 :گفت مامان

 ي ره؟از کجا فهميدي نيلوفر داره م _

 :گفت برديا

 .از مامان شنيدم، بليتم گرفتم _

 :خوشحال، دستمو ول کرد و خودشو تو بغل برديا انداخت و گفت شايلين

 !آخ جــون ديگه تنها نيستيم ماماني، هورا _

 :صورت شايلينو بوسيد. شايلين گفت برديا

 !خيلي دوست داشتم شمام بياين، اما نگفتم تا ماماني دعوام نکنه _
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 :چشاشو ريز کرد و رو به شايلين گفت برديا

 اگه مي گفتي ماماني دعوات مي کرد؟ _

 :گفت شايلين

 !آله! هميشه مي گه ما ديگه تنها شديم براي هميشه _

کانادا که با برديا رو به رو نشم حاال اونم مي کشيدم و سرمو پايين انداختم. من داشتم برمي گشتم  خجالت
خواست همسفرم بشه! از اين بهتر نمي شد! خر شانس! برام سخت بود کنار برديا باشم و بدونم که مال من 

برديا شد همسفرمون! دقيقاً مثل  ونيست و نبايد بهش نظري داشته باشم. باالخره با همه خداحافظي کرديم 
دم و شايلين از خوشحالي، سر از پا نمي شناخت. سوار هواپيما شديم، شايلين رو به سفر دبي، من ناراضي بو

 :برديا گفت

 عمو تا کي پيشمون مي مونين؟ _

 :لبخندي زد و گفت برديا

 !تا هروقت کانادا بمونين، با هم برمي گرديم ايران _

 :گفتم

 !شايد ما هيچ وقت برنگشتيم ايران _

 :کرد و با لبخند گفتنگاهي عميق بهم  برديا

 !!بر مي گردين _

 :لحن قاطعش لجم گرفت. شايلين گفت از

 .عمو، به ماماني بگو که ديگه ما تنها نيستيم و شما پيشمونين _

 :گفتم

 .شايلينم، عمو هميشه پيش ما نيست دخترم! عمو برديا قراره ازدواج کنه و من و تو زود از يادش مي ريم _

 :گفت برديا

 !من هيچ وقت به ازدواج فکر نکردم. فقط يه بار بود که، حاال، به هر دليلي نشد _

 :بغض گفتم با

 !اما بهار مي گفت يه دختر خوب برات سراغ دارن و مثل اينکه چند باري هم تو پارک با هم مالقات داشتين _

رف مي زدم و از درون داشتم مي وقتي بهار اين حرفا رو بهم زده بود داشتم آتيش مي گرفتم. با بغض ح از
 :سوختم برديا با پوزخند گفت
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از خودم اطالعاتت کامل تره! من ستاره رو دو بار تو پارک ديدم و باهاش حرف زدم. همش هم به خاطر  _
اصرارهاي مکرر مامان و بهار بود. نتونستم حريفشون بشم. اما تو قرار آخري آب پاکيو ريختم رو دستش و گفتم 

گشاد شد، پاي کس ديگه اي  لبکير ديگه اي رو دوست دارم و بي خيال من شه! چشمام اندازه ي نعکه دخت
درميون بود! اوف، بدبختي پشت بدبختي! به من يه روز آرامش نيومده بود. حالت تهوع گرفته بودم. احساس 

که هست خرد تر شم؟! حسادت تو وجودم شعله ور بود. بحثو کش ندادم، چرا بايد کش مي دادم؟ تا از ايني 
 :بس نبود؟! اخمام تو هم رفت. داغون بودم. شايلين با اخم گفت

 يعني منو ديگه دوست نداري عمو؟ _

 :لبخند پهني زد و گفت برديا

 !تو رو بيشتر از هر وقت ديگه اي دوست دارم نفس عمو _

دمم حسادت مي کردم. خدا به حال شايلين! کاش منو نصف شايلين دوست داشت. داشتم به دختر خو خوش
بگم چکارت کنه برديا! با هر عذابي بود رسيديم کانادا، به خونمون رسيديم. فکر نمي کردم انقدر دلم براي اين 

 .داد رژيخونه و آدماش تنگ شه! زنگو فشار دادم. صداي مهربون و گرم ماري بهم ان

 کيه؟ _

 :گفت شايلين

 .ماري جون ماييم، باز کن _

 :بعد از مکث طوالني با صدايي که توش هيجان و خوشحالي موج مي زد گفت ماري

 .قربونت برم من! شايلين تويي؟ خوش اومدي بيا تو _

 :باز شد. برديا گفت در

 !معلومه حسابي دل تنگتون بوده ها _

 :پوزخند گفتم با

 .فقط ماريه که دلش براي ما تنگ ميشه _

 :ابرواهاشو باال انداخت و گفت برديا

 !مطمئني؟ _

نزدم و همه وارد حياط بزرگ خونه که هيچ تغييري نکرده بود شديم. باغچه خيلي تميز و مرتب بود. چند  حرفي
تا نفس عميق و پي در پي کشيدم. احساس آرامش مي کردم. چقدر به اينجا و سکوتش نياز داشتم. جک و 

اومدن. جک شايلينو بغل کرد و ماري هم با خوشحالي تو آغوشش منو گرفت و بوسيد.  ماري با ذوق به سمتمون
 :همه به پذيرايي رفتيم و رو کاناپه نشستيم. خونه مثل هميشه از تميزي برق مي زد. ماري بغض کرد و گفت

 .بميرم براتون خانوم! از مرگ آقا ماني خيلي متأثر شديم. جاشون خيلي خاليه! مردي خيلي نازنيني بود _
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 :غم گفتم با

 !ديگه واقعاً تنها شدم مادام، به معناي واقعي _

 :گفت جک

اري خيلي مگه ما مُرديم خانوم؟ شما و شايلين رو چشم ما جا دارين. وقتي نبودين خيلي جاتون خالي بود. م _
 .بهونه ي شما رو مي گرفت

 :گفت ماري

 !دکتر قديري يه مراسم باشکوه براي مرگ اقا ماني تو بيمارستان برگزار کرد. همه متأثر شدن _

 :گفتم

 .مرسي، همتون به من و ماني لطف دارين _

 :به برديا اشاره کرد و گفت جک

 خانم! آقا رو معرفي نمي کنين؟ _

 :گفتم

 !شيد، انقدر از ديدنتون خوشحال بودم که يادم رفت معرفيش کنم. ايشون بردياستآخ ببخ _

 :کردم به برديا و گفتم رو

 !اين آقا و خانومم جک و ماري هستن، تنها همدم روزاي تلخ من _

 :لبخندي زد، جک گفت برديا

 برادرتون هستن؟ _

 :گفت شايلين

 !نه، عمو برديا عشق منه _

 :خنديد و گفت ماري

 !از دست زبونت بچه! خيلي خوشبختم از آشناييتون برديا خان _

لبخندي زد و تشکر کرد. دوست نداشتم برديا رو پسرخالم معرفي کنم. اي بدم مي اومد از اين نسبت  برديا
 نحس فاميلي! خوشبختانه بحث عوض شد و جک هم يادش رفت چه سؤالي پرسيده. به اصرار زياد شايلين،

. در رو بستم، چشمام رفتمبرديا تو اتاق شايلين ساکن شد. چمدونمو برداشتم و به اتاق خواب خودمو ماني 
دورتادور اتاق چرخيد. اتاق از هر عکس و نشونه اي از ماني خالي بود، کار ماري بود. بهش خبر داده بودم که 

غصه بخورم. چشمام رو قاب عکس خودمو ماني  دارم ميام، اين کار رو کرده بود تا من کمتر به ماني فکر کنم و
رفته بود اينو برداره. چقدر دلم براش تنگ شده بود. نگاهاش انگار رو من  شکه رو ميز توالتم بود خيره شد. ياد
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بود، مهربون و عاشق! غم تو دلم انبار شد. دلم براي روزايي که کنارم بود پر مي زد. کمد لباسامونو باز کردم. 
بودم تو  ريدهشد، لباساشم برداشته شده بود، فقط تي شرت قرمز رنگي که روز آخر براش کادو خ اشکام جاري

يکي از کشوها بود، باقي مونده بود. تي شرتو برداشتم و تند تند بوش کردم و بوسيدمش. عطر ماني هنوزم رو 
ش عادت کرده تي شرتش بود. شش سال باهاش زندگي کرده بودم. شش سال مدت کمي نبود، حسابي به

زل زدم، به بالشاي خوشگل  مونبودم. تي شرتو سر جاش گذاشتم. به تختخواب دو نفره ي ست بنفش رنگ
ياسي رنگمون، به پتوي بنفش و سفيد رنگ مشترکمون!! چقدر جاي ماني خالي بود. به قاب عکس ماني زل 

 :زدم، صداش تو گوشم بود

نيلوفرم! به خدا قسم، تو رو از همه ي دنيا بيشتر دوست دارم؛ بعد  تو زيباترين دختر دنيا رو بهم هديه دادي _
 !توام شايلينو دوست دارم. شما دو تا کل زندگيِ منين! عشق مني نيلوفر

 :در اتاقم اومد. اشکامو پاک کردم و گفتم صداي

 .بفرماييد _

 .بود. چقدر بهش ميومدباز شد و برديا داخل شد. پيراهني که تو دبي بهش کادو داده بودم تنش  در

 هنوز لباساتو عوض نکردي؟ _

 .نه، داشتم اتاقِ بدون مانيو تصور مي کردم _

 جاش خيلي خاليه نه؟ _

زد تو چشماي خيسم، سکوت کردم. نگاش رو قاب عکس من و ماني خيره شد. قاب عکس و دستش گرفت  زل
 :و با غم گفت

با ماني خيلي خوشبخت بودي نه؟ اون از عشق بي نيازت کرده بود، از بهار شنيده بودم که هميشه هواتو  _
 .داشته و چقدر ديوونت بود

 :بغض گفتم با

اما ديگه نيست. سهم من از زندگيم همينه! لياقتشو نداشتم. شايد اگه عاشق يه دختر ديگه مي شد االن  _
 !زنده بود

 :سرجاش گذاشت و گفتقاب عکسو  برديا

اون عاشق تو بود، روزاي خيلي خوبيو کنار تو سپري کرد. هميشه وقتي به هستي زنگ مي زد، از تو و زندگيش  _
 .تعريف مي کرد. نريمان به من مي گفت، ماني خيلي از بودنت خوشحال بود

 :زدم تو چشماش، خيره نگام مي کرد. بحثو عوض کردم و گفتم زل

 ي کانادا کار داري؟راستي، کجا _

 چه کاري؟ _
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 ...تو فرودگاه گفتي مياي تا کارتو انجام بدي! تورنتو کار داري يا _

 :چشمکي بهم زد و با لبخند گفت برديا

 به نظر تو گاهي گفتن يه دروغ کوچولو ايرادي داره؟ _

 :خوردم، با تعجب گفتم جا

 دروغ گفتي؟ _

تو که انتظار نداشتي زل بزنم تو چشماي نريمان و بگم دوست دارم با خب تاوانشو مي دم. هر چي باشه!  _
 .خواهرت و دخترش برم! اونوقت سرمو بيخ تا بيخ مي بريد

 .تو که بي قصد داشتي با ما مي اومدي، ديدي که هستي هم خوشحال شد _

 :با شيطنت لبخندي زد و گفت برديا

 .همشون فکر مي کردن من بدون هيچ احساسي باهاتون دارم ميام _

 :گرد شد، گفتم چشام

 يعني چي؟ _

 :خواست حرفو عوض کنه، به اتاق زل زد و گفت برديا

 !اتاق خواب دنجي داشتينا، خيلي نورش عاليه _

 :و گفتم دوست نداره حرفي بزنه، منم حوصله نداشتم کنجکاوي کنم، لبخند کمرنگي زدم ديدم

 !سليقه ي ماني حرف نداشت _

 :با دلخوري گفت برديا

راست ميگي. هميشه سليقش عالي بود. وقتي تو رو انتخاب کرد فهميدم که سليقش بي نظيره! هميشه يه  _
 .قدم از من جلوتر بود. مرد بود و تونست راحت حرفشو بزنه

 :وردم چي ميگه. برديا که تعجبمو ديد گفتداشت چي مي گفت؟! چقدر مشکوک مي زد. سر در نمي آ اين

 .شايلين حسابي به ماري عادت کرده ها، داشت براش با آب و تاب کل جريان اين دو ماهو تعريف مي کرد _

اينکه داشت تند تند بحثو عوض مي کرد عصبي بودم، اما دلم نمي خواست بدونه برام مهمه! لبخندي زدم و  از
 :گفتم

 .نمي دونم چطوري بهشون بگم که شايد براي هميشه برگرديم ايران! خيلي به شايلين عادت کردن _

 عادت مي کنن! راستي، چرا بهشون نگفتي من باهات چه نسبتي دارم؟ _

 .گفتم ديگه _
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 .نه فقط گفتي اسمم بردياست! ديگه چيزي نگفتي _

 :م نخواست بگم؟ زوره؟ سرد گفتمگير داده بودا. حاال هي ازم سوتي بگير، دل اينم

 .نمي دونستم چي بگم _

چند جوابم شديد مسخره بود اما برديا ساکت شد و نفس عميقي کشيد. هر دو به هال برگشتيم. شايلين  هر
داشت با دست شکالت مي خورد، با ديدن برديا به سمتش دويد و دستاي شکالتيشو ماليد به پيراهن برديا! 

 :گفتم

 .لين ببين چيکار کردي؟ لباس عمو رو کثيف کردي کهواي شاي _

 :نگاهي به پيراهن کثيفش کرد و لبخندي زد و گفت برديا

 !اشکالي نداره _

 :گفت ماري

 !آقا دربيارين براتون بشورمش _

 :گفتم

 .مي رم برات لباس بيارم. يه دونه از لباساي ماني تو کمد مونده! فقط يه بار پوشيدش _

چشاي متعجب ماري و برديا به سمت اتاق خوابمون برگشتم و تيشرت قرمز مانيو برداشتم، نفس  مقابل در
 :عميقي تو لباس کشيدم و گفتم

 !منو ببخش ماني _

شرتو به برديا دادم و ازش خواستم پيرهنشو دربياره. مطمئن بودم رنگ قرمز بهش مياد. يه بارم رنگ قرمز و  تي
تو تنش ديده بودم. به رنگ پوستش خيلي مي اومد. برديا با لبخند تي شرتو برد تا لباسشو عوض کنه. دل تو 

بهش مي اومد، لباس دقيقاً اندازه ي  ليدلم نبود، دوست داشتم ببينم چه شکلي ميشه! برديا سر رسيد. خي
بدنش بود. به ماني يه کمي تنگ بود اما فيت بدن برديا بود، يه لحظه جاي صورت ماني، برديا رو تصور کردم. 

 :برديا لبخندي زد و گفت

 !چطوره؟ _

 :با ذوق گفت ماري

 !واي آقا خيلي بهتون مياد، خيلي خوشگله _

بود تا منم ازش تعريف کنم، اما من سکوت کردم و فقط لبخند زدم. دليلي نداشت نگام کرد، انگار منتظر  برديا
 .بخوام ازش با آب و تاب تعريف کنم

*** 
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از ظهر برديا و شايلين تو اتاق شايلين بودن. جک هم رفته بود خريد، هنوز به مريم خبر نداده بودم که  بعد
 .م و داشتيم با هم قهوه مي خورديماومديم تورنتو. من و ماري رو مبل نشسته بودي

 !نيلوفر خانوم؟ _

 بله؟ _

 ...اين آقا برديا، همون بردياييِ که _

 :حرفشو ادامه بده و با غم عجيبي که تو صدام موج مي زد گفتم نذاشتم

 !آره خودشه _

 همون که مي گفتين عاشقش بودين اما از سر لجبازي با آقا ماني ازدواج کردين؟ _

 !آره مادام خودشه! االنم دوستش دارم و از عشقم بهش يه درصدم کم نشده _

 مي دونه دوستش داري؟ _

 !هميشه مي دونست! اينو مطمئنم، از اولشم مي دونست عاشقش شدم. اما، مادام اون داره ازدواج مي کنه _

 جدي؟ _

 :کردم. فنجان قهوه مو روي ميز گذاشتم و با صداي لرزاني گفتم بغض

 !خودش گفت که يه دختريو خيلي دوست داره و فقط مي خواد با اون ازدواج کنه _

 !پس شما چي؟ _

من؟! من که سهمم از اين زندگيِ کوفتي همينه! من حقي ندارم که بخوام گله کنم. من و شايلينم بايد عادت  _
 !کنيم به تنهايي

 وستش داري با آقا برديا حرف زدي؟بعد مرگ آقا ماني، تا حاال درمورد اين موضوع که د _

نه مادام! يه روز آب پاکيو ريخت رو دستم. گفت بهم فکر نمي کنه. گفت مي خواد زندگيه جديديو بدون من  _
 !شروع کنه. گفت قيدمو زده

 :آهي کشيد. اشکام راه گرفت، دلم خيلي گرفته بود. درميان هق هق گريه گفتم مادام

تمون شدم. يه غرور لعنتي! اگه غرورمونو مي ذاشتيم کنار، االن، االن شايلين بچه من، من قرباني غرور جف _
ي من و برديا بود! من زن هرزه اي نيستم مادام. من شش سال با ماني زندگي کردم اما، اما بهش خيانت 
 نکردم. درسته که عاشقش نبودم و بهش محبت نکردم، اون جوري که اون مي خواست، درسته تو اين شش
سال برديا تو قلبم بود و نتونستم جز اون به کس ديگه اي حتي به ماني که شوهرم بود فکر کنم، اما دست 
خودم نبود. خودمم خيلي عذاب مي کشيدم. هميشه بين خودم و ماني يه چيزي حس مي کردم که نمي ذاشت 

اومدن شايلينم نتونستم عشق . حتي، حتي با به دنيا ممن به ماني نزديک شم و مانع مي شد تا بهش محبت کن
برديا رو فراموش کنم. نشد. وقتي بعد شش سال برگشتيم ايران؛ آخ مادام خيلي زجر کشيدم، خيلي برام سخت 
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بود که برديا رو دوباره نزديکم ببينم و مطمئن باشم که مال من نيست و سهمم ازش فقط نگاه هاي سرد و طعنه 
 .هاشه! به خدا به همينشم راضي بودم

براش يه ذره شده بود، اما وقتي ديدمش تموم روياهام نقش بر آب شد. حتي به خودش زحمت نداد جواب  دلم
سالممو بده. هيچ فرقي نکرده بود. انتظار داشتم بعد از شش سال باهام نرم تر و مهربون تر رفتار کنه، انقدر 

سالشه حسودي کني! اما من  اربه شايلين محبت کرد که حسوديم شد، مسخرس نه؟ به دخترت که همش چه
حسودي کردم چون عشق و محبتي که من از برديا مي خواستم و داشتم تو نداشتنش له له مي زدم رو راحت 
نثار دخترم مي کرد. بهم فهموند که اونم بلده کسيو دوست داشته باشه و ابراز عالقه کنه. فقط منو دوست 

! همسفرم برديا بود. مادام خيلي روزاي سختي بود. خيلي! خيلي نداره، تا اينکه زد و رفتيم دبي دنبال ماني
سخته چند روز تو اتاقي نفس بکشي که عشقت، همه ي زندگيت همون جا نفس بکشه و تو با عشقت دنبال 
شوهرت اومده باشي! مثل هميشه احساسشو فداي غرورش کرد. نمي دونم چرا انقدر غرورش براش مهمه! 

و مغرورم به خاطرش غرورمو گذاشتم کنار. من بايد مي فهميدم که برديا خيلي  خواهمني که بهم مي گفت خود
 .وقته راهشو از راه من جدا کرده

 :هام از شدت اشک مي لرزيد. ماري با غم نگام کرد و گفت شونه

 .قربونتون بشم، غصه نخوريد، زندگي همينه! بايد بسازيد _

 !خستم مادام، خيلي خستم _

 .با غم نگام کرد. دلش برام مي سوخت، اما اين ترحم هيچ درديو از من دوا نمي کرد ماري

هفته اي از اقامت ما در کانادا مي گذشت. مريم و امير و آنا هم خيلي به من و شايلين سر مي زدن و شايلينم  يه
روز بعد از ظهر بود که داشتم  ديگه کم کم غم نداشتن مانيو با وجود برديا و آنا انگار داشت از ياد مي برد. يه

پارک! از منم خواسته بودن باهاشون برم، اما دوست  دنخونه رو تميز مي کردم. شايلين و جک و برديا رفته بو
 !نداشتم کنار برديا باشم و دوباره عذاب بکشم، همين که تو يه خونه باهاش بودم برام بس بود

 .زده شد. به سمتش رفتم و گوشيو برداشتم زنگ

 کيه؟ _

 .باز کن نيلوفر _

رو نشناختم، اما حتماً منو مي شناخت که اسممو صدا کرد ديگه. در رو باز کردم و يه کم سر و وضعمو مرتب  صدا
 کردم و انتظارشو کشيدم که با کمال تعجب اندام ريزِ رزا جلوي روم سبز شد. اين اينجا چکار مي کرد؟

 :گرفت و گفت لبخندي زد و دسته گلشو به سمتم رزا

 .سالم نيلوفر، از ديدنت خوشحالم _

لبخند دسته گلو ازش گرفتم و ازش تشکر کردم. دسته گلو رو ميز گذاشتم و دعوتش کردم تا بشينه. اما رزا  با
 :بغض کرد و با کمال ناباوري خودشو انداخت تو بغلم و در حاليکه داشت گريه مي کرد گفت

 .اراحت شدم نيلوفر. ماني مرد خيلي خوبي بود، خيلي اذيتش کردممن، من از مرگ ماني خيلي ن _
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 :براش سوخت. نوازشش کردم و گفتم دلم

 .اون تو رو بخشيد رزا، اينو مطمئنم. آدم کينه اي نبود _

 .باور کن وقتي خبرشو شنيدم تا يه مدت خيلي حالم بد بود و همش گريه مي کردم. کاش زنده بود _

گرفتم و رو مبلي نشوندمش. دستمالي بهش دادم تا اشکاشو پاک کنه؛ برام عجيب بود که داشت اشک  دستشو
مي ريخت. رزا تقريباً دختري خودخواه و مغرور بود و کمتر پيش مي اومد براي کسي اينطوري گريه کنه! تازه 

يده بود و موهاي بلندشو فر پوش يتونستم لباسايي که پوشيده بود رو نگاه کنم. يه تاپ و دامن سبز کاهوي
درشت کرده بود و تل سبزي رو موهاش زده بود. از زيباييش يه ذره هم کم نشده بود. سايه ي سبز و نقره اي 
رنگي باالي پلکش زده بود وبه لباي غنچه ايش رژ خوشرنگي زده بود. آناليز قيافش تموم شد. رزا بهم نگاه کرد 

 :و گفت

، ببخشيد. حال دخترت چطوره؟ چند باري تو و دخترتو تو پارک ديدم اما روم نشد نمي خواستم ناراحتت کنم _
 جلو بيام. اسمش چيه؟

 .شايلين _

 اوه، چه اسم قشنگي. خونه نيست؟ _

 .سليقه ي ماني بود. نه رفته پارک _

 .من ازدواج کردم نيلوفر _

 !ر هر کي ازدواج کنه ابروهاشو نازک مي کنهخوردم، ميگم چرا ابروهاش نازک شده بودا. ايــش حاال انگا جا

 جدي؟ مبارکه؛ کي؟ _

 .چهار ماهي ميشه _

 شوهرت کي هست؟ _

دوست پسرم بود. دو ماهي مي شد باهاش دوست شده بودم. اهل کاليفرنياس! يه پسر بور و سفيد با  _
دگي کنيم. نشده بود اونا واسه چشاي آبي. آخر همين ماه قراره براي هميشه بريم کاليفرنيا پيش خانوادش زن
 .مرگ مانيو بهت تسليت بگم کهمراسم ازدواجمون بيان تورنتو. اومدم پيشت تا هم ازت خداحافظي کنم هم اين

 .مرسي عزيزم؛ خوشحالم کردي _

 نيلوفر؟ به ازدواج دوباره فکر نمي کني؟ _

 چطور؟ _

 .فکر کنم دکتر قديري دلش پيشت گير کرده _

 :گرد شد، جيغ خفيفي کشيدم و گفتم چشام
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 !چي؟ _

باور کن، منم از کسي شنيدم. به نظر من که مرد خيلي خوب و فهميده ايه. مطمئنم پدر خوبي هم براي  _
 .شايلين ميشه

 !نه رزا اصالً فکرشم نکن. مي دوني چند سال از من بزرگتره؟ اون جاي بابابزرگ شايلينه _

نه؟ هميشه مي گفت مي خواد يه زن ايروني، با يه قيافه ي شرقي بگيره. به خاطر خب باشه، چه فرقي مي ک _
 .همينه که تا حاال مجرد مونده

 !من اصالً به ازدواج فکر نمي کنم؛ اونم ازدواج با دکتر قديري _

و دخترت  تصميم خودته، اما به نظر من که تکيه گاه خيلي خوبيه! هم پخته س هم خيلي پولداره و آينده ي تو _
 !تأمينه

 !مرسي از اينکه به فکرمي؛ اما من نمي خوام ازدواج کنم _

 .هر جور مايلي _

 :از جا بلند شد و گفت رزا

 .من ديگه بايد برم. الکس منتظرمه، مي خوايم بريم خريد، امشب مهموني دعوتيم _

 .بشين کيک و قهوه برات بيارم _

 .نه عزيزم مرسي، عجله دارم. خيلي خوشحال شدم ديدمت، صورت دخترتم ببوس. خداحافظ _

خم شد و منو بوسيد. از ديدنش خيلي خوشحال شدم. خيلي عوض شده بود. رزا رفت، تو فکر رزا بودم که  رزا
 .تلفن خونه زنگ خورد

 بله؟ الو؟ _

 الو نيلوفر خودتي؟ _

 بله خودمم، ببخشيد شما؟ _

 .من قديري هستم _

 اوه، دکتر قديري شمايين؟ ببخشيد نشناختم. سالم خوبين؟ _

 سالم مرسي، خوبم، تو چطوري بي وفا؟ _

 منم خوبم. چرا بي وفا؟ _

 يه هفته اومدي تورنتو و به من خبر ندادي؟ _

 .من واقعاً شرمندم، خيلي سرم شلوغ بود نشد خبر بدم _
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 ؟اشکالي نداره، دخترت چطوره _

 .اونم خوبه _

 .نيلوفر خيلي بهت تسليت مي گم. خيلي _

 .مرسي دکتر، از امير آقا شنيدم که براي ماني مراسم گرفتين. افتادين تو زحمت، شرمنده کردين _

 .اين حرفا چيه؟ وظيفم بود. ماني يکي از بهترين پزشکاي بيمارستانم بود _

 .لطف دارين _

 .نيلوفر؟ مي خوام ببينمت _

 .تند تند زد. ياد حرفاي رزا افتادم قلبم

 براي چي؟ _

 کار مهمي باهات دارم. دوست داري کجا همديگر رو مالقات کنيم؟ _

 .براي من فرقي نداره، هر جا بگين ميام _

 .فردا تو بيمارستان منتظرتم _

 چه ساعتي؟ _

 .قبل نهار بيا. مي خوام نهار رو با هم تو رستوران بخوريم _

 نه ديگه نهار مزاحم نمي شم. باشه ميام کاري ندارين؟ _

 .چه مزاحمتي؟ مواظب خودت باش تا فردا _

قطع کردم. اوف، احترام خيلي زيادي براي دکتر قديري قائل بودم وگرنه عمراً سر قرار مي رفتم. مرتيکه!  گوشيو
ته باشه! البته براي يه بيوه زن بهتر از اين جاي باباي خدابيامرزم بود. حاال شايد بيچاره يه کار ديگه باهام داش

و برديا سررسيدن. شايلين با ذوق و شوق  ماريخواستگار پيدا نمي شد! چند ساعت گذشت و شايلين و 
 :عروسکي که دستش بود رو بهم نشون داد و گفت

 .ماماني ببين عمو چي باَلم خَليده _

 :نگاه کردم و گفتم عروسکو

 !واي خيلي خوشگله، چقدر نازه! خوش به حالت که عمو برديا انقدر به فکرته _

 :با منظور زدم تا بفهمه. برديا خنديد و گفت حرفمو

 !اِ! تو حسودم بودي و من خبر نداشتم _

 :گفتم
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 !کاراي تو حسوديم داره _

 :خنديد و بسته اي بهم داد و گفت برديا

ي از دستم عصبي هستي و خودتو به هر کاري مشغول مي کني تا منو نبيني اينو چون ديدم اين چند روزه خيل _
 !برات خريدم تا کمتر قايم موشک بازي دربياري و منم چشمم به جمالت روشن شه

مي گفت، تو اين يه هفته خودمو به آب و آتيش مي زدم تا کمتر جلوش سبز شم. اما از اينکه برام کادو  راست
دم. اصالً باورم نمي شد، خيلي مهربون شده بود و از وقتي اومده بوديم تورنتو، مدام لبخند خريده بود ذوق کر 

 .مي زد و ديگه از اون اخماي درهمش خبري نبود

 :خوشحالي گفتم با

 مال منه؟ _

 :لبخند شيطنت آميزي زد و گفت برديا

 !نه مال ماريه! خواستم تو بهش بدي تا ريا نشه _

 !بد جنس _

خنديد، ماري هم لبخندي زد. بسته رو باز کردم. واي، عجب پيراهني بود! نظيرشو تا حاال هيچ جا نديده  ابردي
 .بودم

 !واي برديا خيلي قشنگه _

 :گفت شايلين

 !رنگشم خيلي نازه _

 :با لبخند حرف شايلينو تأييد کرد. رنگش خردلي بود. برديا گفت ماري

 .ديگه اوج سليقمو به خرج دادم _

 :گفتم

 !مرسي، عاليه _

 :گفت برديا

 نمي خواي بپوشيش؟ _

 .شدم، پيراهن خيلي بازي بود. روم نميشد بپوشمش شوکه

 :گفت ماري

 .پاشو نيلوفر، بپوشش ببينيم چطوره تو تنت _
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ن باز منو ببينه. پيراهنو پوشيدم. قدم هايي سست به سمت اتاق رفتم. دوست نداشتم برديا با اين پيراه با
زيپش از کنار باز مي شد. خيلي تو تنم معرکه بود، خيلي تنگ بود و حسابي کمر باريک و برجستگياي بدنمو 

پشت گردنم وصل شده بود. رو  بهنشون مي داد. دکلته بود و يه بند از جنس خود لباس با نگيناي درشت 
گ خردلي از کمرش آويزون بود و روي حرير مرواريداي ريزي کار سينش سنگ دوزي شده بود و حريري به رن

شده بود. خيلي خوشگل بود. يه کم سينم باز بود و خجالت مي کشيدم جلوي برديا ظاهر شم. صداي ماري اومد 
 :كه گفت

 نيلوفر نپوشيديش؟ _

 .شدم برم. سرمو پايين انداختم و به هال رفتم مجبور

 :شايلينو شنيدم صداي

 .واي ماماني، خيلي خوشگل شدي. شبيه اون خانومه تو ماهواره شدي _

 :گرفته بود، سرمو باال آوردم.ماري گفت خندم

 .واي نيلوفر، خيلي بهت مياد. خيلي زياد _

برديا زل زدم، مات و مبهوت بهم خيره شده بود. زير نگاهاش داشتم ذوب مي شدم. ماري، شايلينو بغل کرد  به
 :و گفت

 .يا بريم تو آشپزخونه بهت بستني بدمب _

و شايلين به آشپزخونه رفتن. کاش تنهامون نمي ذاشتن. زير نگاهاي برديا داشتم مي مردم. برديا بلند  ماري
شد و روبروم ايستاد. قلبم داشت از سينم مي زد بيرون. اوف، اين پيراهنم که باالش چقدر باز بود. مردم از 

رديا رو مي شنيدم، انقدر نزديکم شد که هرم نفساي داغش به صورتم مي خورد و خجالت! صداي نفساي تند ب
 :حالمو بد مي كرد. خواستم جو عوض شه گفتم

 چطوره؟ بهم مياد؟ _

 :به اندامم زل زد و گفت برديا

 .مثل هميشه عاليه! قبل اينکه پيراهنو انتخاب کنم اندامت اومد توي ذهنم! مطمئن بودم بهت مياد _

نداشتم بيشتر از اين تو اين لباس جلوش باشم و اينجوري نگام کنه، خيلي معذب بودم. خواستم برم  ستدو
 .که برديا بازومو گرفت

 .مي خوام برم پيراهنو دربيارم _

 چه عجله اي داري؟ _

 اين چش شده بود؟ چرا اينجوري مي کرد؟ اوف،

 .خب، خب مي خوام يه لباس راحت تر بپوشم _
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_  ً  !من مي خوام همين تنت باشه فعال

شدم. خواستم بازومو از تو دستاي مردونش بيرون بکشم. طاقت اين همه نزديکيو نداشتم، يهو ديدي! هر  قرمز
 :چي تقال کردم نشد، بازومو محکم گرفته بود. وقتي تالش کردنامو ديد خنديد و گفت

 !مفکر مي کردم بهت ثابت شده که از تو خيلي قوي تر  _

 .خب قوي تري! بذار برم _

بازومو ول کرد، نفس راحتي کشيدم. خواستم برم که ديدم برديا داره نزديکم ميشه. من عقب عقب مي  برديا
رفتم و اونم آروم آروم جلو ميومد. واي خدايا اين چرا اينجوري شده بود؟ انقدر رفتم عقب تا خوردم به ديوار و 

کم بود و صداي نفساش حسابي بهم  يليزد و نزديکم شد. فاصلم باهاش خچسبيدم بهش. برديا لبخند پهني 
 .نزديک شده بود و به خوبي مي شنيدمشون. دستاشو دو طرفم رو ديوار زد و نگام کرد

 برديا داري چيکار مي کني؟ _

 مگه نگفتي دوستم داري؟ _

 .خوردم، تو چشام زل زده بود جا

 من؟ _

هال نشسته بودي و با ماري درد دل مي کردي! يادت رفت؟ گفتي هميشه دوستم  آره تو. چند روز پيش، تو _
 .داشتي. گفتي تو اين شش سالي که گذشت هم، با اينکه زن ماني بودي اما به ياد من بودي

 تو، تو مگه خواب نبودي؟ _

 .نه خواب نبودم؛ داشتم ميومدم پايين که صداتو شنيدم و تصميم گرفتم فالگوش وايسم _

 :درهم رفت. آبروم رفت، اين همين جوريشم نزده مي رقصيد واي به حال اينکه! با خشم گفتم اخمام

 !بهت ياد ندادن فالگوش وايسادن کار درستي نيست؟ _

ببين نيلوفر، من اگه فالگوش نمي ايستادم شايد هيچوقت اون حرفا رو ازت نمي شنيدم. پس بهم حق بده  _
که نياز داشتم اون حرفا رو بشنوم. بين من و تو فقط غرور بوده و همين غرورم باعث شد من و تو شش سال 

 . از بهترين روزامونو به باد بديم

 :زدم و گفتم پوزخندي

فرقي مي کنه؟ تو که داري ازدواج مي کني. به فرضم که حرفاي منو شنيده باشي چيزي عوض نمي  براي تو چه _
شه. چه فايده اي داره؟ به قول تو، ديگه خيلي ديره! خودت گفتي داري به يه زندگيِ بدون من فکر مي کني. 

 يادت رفت؟

 :لبخندي زد و گفت برديا
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ر داشتي! نمي تونستم، نمي تونستم در حق ماني بدي کنم و به من اون حرفا رو وقتي بهت زدم که تو شوه _
 .زنش نظر داشته باشم، نمي تونستم

 حاال چي؟ _

 !ببين نيلوفر، حاال قضيه فرق داره. شرايط عوض شده. تو ديگه شوهر نداري _

 :حرفش لجم گرفت. با حرص گفتم از

برام سوخت؟ مي خواي در حق من و دخترم لطف  اِ، اينجوريه؟ حاال که ديدي من تنها و بي کس شدم دلت _
 کني؟

 .نه بحث لطف نيست _

نه، گوش کن برديا! من عاشقت بودم اما، اما ديگه نيستم. نمي خوام فداکاري کني، نمي خوام بهم ترحم کني.  _
ودت من، نمي خوامت ديگه. تو حتي يه بارم بهم نگفتي که دوستم داري. فقط از احساس من حرف زدي. پس خ

 !چي؟

سرشو پايين انداخت. مي دونستم براش چقدر سخته؛ اما بايد مي گفت. تا کي مي تونستم من از عشقم  برديا
 .بگم و اون زل بزنه بهم و هيچي نگه! منم آدم بودم. مسخره ي دستش که نبودم

 حرفي نداري بزني نه؟ _

 :و گفتم زل زد تو چشمام. غم تو چشماش موج مي زد. پوزخندي زدم برديا

 !ديدي راست گفتم. هيچي بين ما نيست، منم فراموشت مي کنم، همون طور که تو کردي _

رو به عقب هل دادم و به سمت اتاق خوابم رفتم. نفسم باال نمي اومد، قلبم تند تند مي زد. رو تختم دراز  برديا
 .کشيدم و زير پتو از ته دلم زار زدم

 .زدم در

 کيه؟_

 .نيلوفر هستم _

 .بيا تو _

شدم. دکتر پشت ميزش نشسته بود، با ديدنم از جا بلند شد و با خوشرويي ازم استقبال کرد. لبخندي  وارد
بهش زدم، موهاي جوگندميشو کنار زد و منو به نشستن دعوت کرد، منم نشستم. تلفنو برداشت و از شخصي 

 .و بهم خيره شد خواست برامون قهوه بياره، تلفنو سرجاش گذاشت

 حالت چطوره؟ _

 .خوبم، مرسي _



 

 
477 

 !از آخرين باري که ديدمت خيلي الغرتر و رنگ پريده تر شدي _

 !ماني شوهرم بود، پدر دخترم! بهم حق بدين انقدر داغون شم _

 :غمگين نگام کرد و گفت دکتر

 .مي دونم چقدر برات دردناک بوده! منو تو غمت شريک بدون _

 .گفته بودين باهام کار مهمي دارين ممنونم، _

 .عجله نکن بهت مي گم _

 .اتاق زده شد و با اجازه ي دکتر، مردي وارد شد و دو فنجان و قوري چيني اي روي ميز گذاشت و رفت در

 از امير خبر داري؟ _

 .چطور؟ تازگيا نديدمشون _

 .با خانوادش رفتن چند روزي مسافرت _

 .جدي؟ مريم بهم نگفته بود _

 .يهويي پيش اومد، رفتن آنکارا _

قديري، مشغول ريختن قهوه تو فنجونا شد. وقتي فنجونا پُر شد يکيشو به سمتم گرفت و من با تشکر  دکتر
 .ازش گرفتم

 با شير مي خوري؟ _

 !نه تلخ مي خورم _

 زد پوال؟هر جور دوست داري! خب نيلوفر! قاتل ماني پيدا نشد؟ د _

 .نه هيچ خبري ازش نشده. فکر نمي کنم پيداشون کنن _

خودت خوب مي دوني که ماني چقدر براي اين بيمارستان زحمت کشيد. من جايگاه االن بيمارستانو مديون  _
 !ماني و تخصصشم

 .شما لطف دارين _

 !نه بحث لطف نيست _

 :از توي کشوي ميزش پاکتيو بيرون آورد و رو ميز جلوم گذاشت و گفت دکتر

اين مال توئه نيلوفر! مي دونم که زحمات ماني، با اين چيزا جبران نمي شه، اما حداقل مي تونه يه گوشه اي  _
 .از سختي هايي که کشيد رو جبران کنه

 اين چيه دکتر؟ _
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 !تر از حقشهسهم ماني از بيمارستان! البته خيلي کم _

نه دکتر، نمي تونم قبولش کنم. ماني هر کاري واسه اين بيمارستان کرد از روي عشقش به شغلش و احترامي  _
 !که براي شما قائل بود، بوده

مي دونم نيلوفر، ماني تک بود. اما بايد اينو قبول کني، اينطوري منم از عذاب وجدان درميام. اونقدر پول زيادي  _
 .قبولش کرد نيست که نشه

 ...اما دکتر_

 !اما نداره نيلوفر! اين حق تو و دخترته! صدقه نيست. حقته _

 :اصراراي زياد دکتر پاکتو قبول کردم. مرد نمونه و پاکي بود. دکتر جرعه اي از قهوه شو خورد و گفت با

 نيلوفر تو قصد ازدواج دوباره نداري؟ _

، نه دکتر تو رو خدا ازم خواستگاري نکنيد، نذارين تصوراتم درموردتون يخ کرد. حرفاي رزا تو گوشم پيچيد بدنم
 :عوض شه! خيلي محکم گفتم

 !نه _

واسه چي؟ تو که نمي خواي بعدِ ماني، تنهايي شايلينو بزرگ کني؟ تو هنوز خيلي جووني، وقت واسه ازدواج  _
 .خيلي داري

 .نمحرف شما درسته، اما من نمي خوام با کسي ازدواج ک _

 حتي اگه يه موقعيت عالي و توپ پيدا شه؟ و اون مرد خيلي پولدار و عاشق باشه؟ _

يکي اينو بگيره! خودشو مي گفت؟!! مرسي اعتماد به نفس! جان من اگه کم از خودت تعريف کردي بازم  اوه،
 !بگوها. شکست نفسي نکن

حتي اگه اون مرد، پولدارترين و بهترين مرد رو زمينم باشه من جوابم منفيه! مي خوام فقط به دخترم فکر کنم.  _
 .قصدشو ندارم

لحنم جدي بود که اخمو تو صورت دکتر به خوبي ديدم. آخيش! دلم خنک شد، مرتيکه ي از خود راضي!  انقدر
 :حالت جا اومد؟ از جام بلند شدم و گفتم

 !ممنونم بابت زحماتتون. فکر نکنم ديگه من و شما کاري با هم داشته باشيم. خدانگهدار دکتر خيلي _

مقابل چشماي خيلي گرد شده و متعجب دکتر، از اتاقش بيرون اومدم و در رو بستم. فکر کرده چون ديگه  در
رسيدم. کسي خونه نبود، هر  شوهر ندارم حاضرم با مردي که هم سن بابابمه ازدواج کنم؟ عمراً! به دم در خونه

 .چي زنگ زدم کسي در رو باز نکرد .به موبايل برديا زنگ زدم

 الو برديا؟ _

 الو نيلوفر تويي؟ _
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 کجايين پس؟ چرا در رو باز نمي کنين؟ _

 تو االن کجايي؟ _

 !من دم در خونم _

 .وايسا االن در رو باز مي کنم _

رو باز نمي کردن! گوشيمو قطع کردم و وارد خونه شدم. تا در رو باز کردم  باز شد. اوف؛ پس خونه بودن و در در
صداي وحشتناکي اومد و يه عالمه کاغذ رنگي رو سرم ريخته شد. واي اينجا چه خبر بود؟ خونه پر از جشن و 

 :خنده گفت ابادکنک بود. صداي آهنگ بلند شد. شايلين کالهي رو سرش بود و ب

 .تفلدت مبالک ماماني _

 :خوردم گفتم جا

 واي، اينجا چه خبره؟ _

 :با کيکي سر رسيد و گفت ماري

 .تولدت مبارک نيلوفر، ايشاا... صد و بيست سالگيت _

 :گفتم

 .تولد منو يادتون بود؟ خودم يادم نبود _

 :گفت ماري

 .ماهم يادمون نبود، اما آقا برديا خوب يادش بود _

 .برديا نگاه کردم، با لبخند داشت نگام مي کرد. تيشرت زرد رنگي تنش بود. خيلي خوشگل شده بود به

 تولد منو يادت بود؟ _

 :لبخندي زد و گفت برديا

 .آره خب! هر سال تنهايي برات اين روز رو جشن مي گرفتم، اما امسال قسمت شد و کنارتم _

 :چشماي از تعجب دراومده گفتم با

 سال!؟هر  _

 :گفت ماري

 .خب نيلوفر، بيا شمعتو فوت کن _

به شکل قلب بزرگي بود، با خامه اسمم به شکل التين و شکسته روش نوشته شده بود. شمعي بزرگ به  کيکم
 :صورت عدد يك روش بود. برديا با خنده گفت
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چون سن نيلوفر سه رقميه و نمي شد روي کيکو پر کنيم شمع، واسه همين يه شمع گرفتم به شکل يك، به  _
 !مناسبت اولين سالي که من پيششم و براش افتخاره

 :و گفتم خنديدم

 !خيلي بدجنسي _

 :فوت کردم و همه دست زدن. ماري گفت شمعو

 .و شايلين و جکم خيلي ذوق زده شديمزحمت اين جشن همش رو دوش آقا برديا بود! من  _

 ... برديا زل زدم. اسم اين همه محبتتو چي بذارم آخه؟! ترحم؟ عشق؟ يا به

 :با لبخند گفت برديا

 چيه؟ چرا اينجوري زل زدي بهم؟ کار بدي کردم؟ _

 :چيزي بگم که شايلين گفت خواستم

 .من دلم کيک مي خواد. زود باشين ديگه _

 :ين و کشيد و گفتلپ شايل برديا

 !چقدر تو شکمويي! يه دقيقه تحمل کن کوچولوي من _

مشغول تقسيم کيک شد. هديه ها باز شد، جک و ماري يه سنجاق سينه ي نقره که خيلي خوشگل و پر  ماري
 :زرق و برق بود بهم هديه دادن. برديا هم بسته مستطيلي کادو پيچ شده اي بهم داد و گفت

 !اينم از طرف من و شايلين _

 .واي مرسي، اين همه زحمت کشيدي ديگه هديه الزم نبود _

 .هديه جاي خودش _

رو باز کردم. واي چقدر زيبا بود، يه گردنبند طال سفيد و خيلي ظريف بود که يه پالک قلبي شکل بهش  جعبه
 .آويزون بود

 !خيلي قشنگه. مرسي، واقعاً معلومه خيلي هم گرونه _

خوشحالم که خوشت اومد. اومدم گردنبند رو بذارم تو جعبه ش که کاغذي از تو جعبه زير پام افتاد.کسي  _
 .حواسش به من نبود، فقط برديا داشت نگام مي کرد. کاغذ رو باز کردم. روش با خط خوانايي نوشته شده بود

 ...مادوتن مغرور "

 ...دو از هم دور هر

 ...ي نيستدر من تاب دور  واي



 

 
481 

 ...خيالت خاطر من را نوازشيار اي

 "...از اين در من صبوري نيست بيش

يخ کرد. منظورش چي بود؟ برديا بهم چشمک نازي زد و خودشو با شايلين سرگرم کرد. دليل اين کاراش  بدنم
 :چيه؟ رو مبل نشستم و اخم کردم. داشتم از رو حرص ناخنمو مي جوييدم. صداي برديا اومد

 .چرا ناخن؟ بيا کيک خوشمزه ي تولدتو بخور _

 .مو برگردوندمبا بشقابي پر از کيک کنارم نشست، سر  برديا

 چرا باز اخمويي؟ از چي ناراحتي؟ از اون شعر؟ تو از شعري که خودت تو دبي نوشتيَشم ناراحت ميشي؟ _

 !نه خير! فقط دليل اين کاراتو نمي تونم بفهمم _

 کدوم کارا؟ _

 .اين جشن تولد، کيک، اون کادو، اون شعر _

 .خرن؟! شايدم اينجا رسمه که نمي خرن خب براي کسي که تولدشه کادو مي خرن ديگه، نمي _

 !جدي باش لطفاً. هديه مي خرن اما نه به اين گروني _

 آها مشکل تو قيمت هديه ست؟! يعني اگه يه هديه ي ارزون تر مي خريدم ناراحت نمي شدي؟ _

 !تو منو دوست داري؟ _

 :زل زد تو چشمام، لبخندي زد و گفت برديا

 !ي خوشمزستبيا کيکتو بخور که خيل _

 :تيکه اي بزرگ زد به چنگال و نزديک لبم گرفت برديا

 !دهنتو باز کن _

 :به حالت قهر برگردوندم و گفتم سرمو

 من نمي خورم، فهميدي؟ _

 .کيکو ماليد به لبم و من هاج و واج نگاش کردم برديا

 !اين چه کاري بود؟ _

 :کيکي که ماليده بود به لبامو گذاشت تو دهنشو با لذت خورد و گفت برديا

 !به به عجب کيکي شد _

 .شدم؛ داشت ديوونم مي کرد داغ
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 :شيطنت نگام کرد و گفت با

 ... بقيشو مي خوري يا _

 :شيطنت، تو چشماش مي درخشيد. از حرکاتش خندم گرفته بود، بشقابو ازش گرفتم و گفتم برق

 .نه مرسي، خودم مي خورم _

 .خنديد و رفت برديا

*** 

شب شد. جک و ماري خوابيدن، اما من و برديا و شايلين رو تراس بوديم و داشتيم ستاره ها رو نگاه مي  آخر
 :کرديم. شايلين گفت

 عمو برديا؟ _

 !جانم؟ _

 ِستاله ي شما کدومه؟ _

 :به آسمون خيره شد و گفت برديا

 .من تو آسمون ستاره اي ندارم _

 مگه ميشه؟ _

 ستاره ي تو کدومه؟ _

 :فکري کرد و با دستش ستاره اي پر نور رو نشون داد و گفت شايلين

 !اين مال منه _

 دوستش داري؟ _

 خيلي! عمو برديا ، بابا ماني االن تو آسمونه؟ _

 :گرفت، بغض کردم. برديا با ناراحتي گفت دلم

 !آره عزيزم؛ يکي از اين ستاره ها بابا مانيه _

 ممکنه اون ستالهُ پل نوله بابا ماني باشه؟ _

 !آره حتما همونه _

 عمو ِستاله ي شما کدومه؟ _

 .گفتم که، من ستاره اي ندارم _
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 !بابا ماني مي گفت هر آدمي تو اسمون يه ِستاله داله _

 ستاره ي بابا ماني کدوم بود؟ _

 :با دستاي کوچيکش ستاره اي نشون داد و گفت نشايلي

 !اون بزرگه. اون ِستالش بود، مي گفت اون مامان نيلوفره _

 :با تعجب گفت برديا

 !مامان نيلوفر؟ _

 !آله ديگه، مي گفت مامان نيلوفر ِستالشه _

 :با لبخند گفت برديا

 !خب، همون ستاره، ستاره ي منم هست _

 يعني مامان نيلوفر ِستاله ي شما هم هست؟ _

 :گفتم

 !شايلين وقت خوابته ديگه، برو بخواب _

زيادي حرف مي زد و بايد يه جوري مي فرستادمش دنبال نخود سياه! شايلين به حرفم توجهي نکرد و  گاهي
 :گفت

 عمو برديا! ِستاله ي مامان نيلوفرم شمايين؟ _

 :نگام کرد و گفت برديا

 .بايد خودش ستارشو انتخاب کنه _

 :رو کرد به شايلين و گفت بعد

 ستاره ي مامانت کدومه؟ _

 .مامان هميشه مي گفت تو اسمون ِستاله اي نداله! ميگفت ِستالش رو زمينه! و خيلي ازش فاصله داله _

 :ديگه خراب کاري مي کرد. دست شايلينو گرفتم و گفتم داشت

 .خوابش ميادبلند شو بريم. عمو هم  _

 :رفت. خواستم دنبال شايلين برم که برديا گفت شايلين

 !ستارت کيه؟ _

 !نگو که نمي دوني! شايدم خودتو زدي به نفهمي! البته اينم بگم ستاره ام بود! االن هيچ کس _
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 !چرا انقدر با من لجي؟ _

من لجم؟! من يا تو؟ چرا با خودت رو راست نيستي؟ چرا حرف دل لعنتيتو به زبونت نمياري؟ تا کي مي خواي  _
به اين بازيت ادامه بدي؟ من ضعيفتر از اونيم که بتونم پا به پاي اين بازيت راه بيام. من طاقتشو ندارم. همين 

 !يمفردا برگرد ايران! اين به نفع هردومونه! اينطوري راحت تر

سرعت به سمت اتاق خواب رفتم. حرف آخرمو زده بودم، تصميم با برديا بود. بايد مي فهميدم چقدر دوستم  به
داشت. بايد مي فهميدم بازم غرورش برنده مي شد يا دلش!! بايد تکليف خودشو با خودش و من روشن مي 

تحمل کنم و دم نزنم.  مشکوکشواراي کرد. من که عروسکش نبودم، نمي تونستم تا آخر عمرم اين حرکات و رفت
بايد مي فهميدم چه تصميمي مي گيره. اما، داشتم آتيش مي گرفتم. اگه مي رفت چي؟ بايد تو دوريش چطوري 
زنده مي موندم؟ برديايي که من مي شناسم احتمال اينکه بره خيلي زياد بود! بايد مي فهميدم چقدر دوستم 

 !نهداره و حاضره منو بذاره و بره يا 

 بيست و چهارم فصل

 ...اي مرد، اي موجود خودخواه بيا

 ...بگشا درهاي قفس را بيا

 ...عمري به زندانم کشيدي اگر

 ...کن ديگرم، اين يک نفس را رها

 :گريه ي شايلين منو به خودم آورد. پايين لباسمو مي کشيد و با التماس و گريه مي گفت صداي

مامان نيلوفر يه کاري کن؛ عمو برديا داله ميله! ماري ميگه ديگه نمياد. مي خواد بـِله ايالن. ماماني عمو بـِله  _
 .ما تنها مي شيم

 !!گرفت؛ کوچولوي بيچاره ي من! نمي دونست که ما بعدِ مرگ ماني، براي هميشه تنهاييم دلم

 !ماماني دوست داري ، عمو بـِله؟ _

 :دماري اوم صداي

 .شايلين، بيا عمو برديا کارت داره _

دوان دوان به سمت ماري رفت. پس تصميمش اين بود؟ مي خواست برگرده! هميشه همين تصميمو  شايلين
مي گرفت. هميشه صحنه رو خالي مي کرد! حتي چشمامم از اشک خالي شده بود. انقدر ديشب تا صبح اشك 

کنم؟ بدون  دگيداشتم. امشب چطوري خوابم مي بره؟ چطوري زنريخته بودم كه ديگه توان گريه كردن هم ن
ماني، بدون برديا! خدايا چرا مرگ منو نمي رسوني؟ صداي در حياط به هم خورده شد. پس رفت! بدون خدافظي! 
صداي بسته شدن درحياط، با شکسته شدن قلبم و احساسم و روحم يکي شد. تموم زندگيم رفت! تموم اميدم؛ 

بود خورد. برگه رو باز کردم؛ دست خط خودش  توالتمايــــــا! چشمم به کاغذ سفيدي که رو ميز آخ خدايا! خد
 !بود، مي شناختمش
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 ...بازم گريه، بازم غربت"

 ...و تو، شبِ حسرت من

 ...هم پَرسه ي بادم بازم،

 ...يادِ تو افتادم بازم

 ...بازم نيستي آخ

 ...تنهام بازم

 ...مي شم از غمهام شکنجه

 ...تلخم بازم

 ...سردم بازم

 ...رو شيش ساله گم کردم تو

 ...همه فهميدن اينو

 ...تو که دورم از

 ...تيکه، مي شکنه، سنگ غرورم تيکه

 ...روزا خيلي تنهام، سوت و کورم اين

 ...به دادم، سنگ صبورم برس

 ...که مي شم و تو نيستي پيشم و تنها

 !مي سوزونم، اينه آتيشمسوزم و  مي

 ...تو مي سوزونه، رگ و ريشمو دوري

 ...اين روزا، بدجوري حالم خرابه آخه

 ...نفس کشيدنم، عذابه حتي

 ...من و تو شيش ساله که خوابه بخت

 ...آرزوهام نميتابه خورشيد

 ...تو فکر و خياله داشتن

 ...تو واسه دلم سؤاله رفتن

 !ي من و تو شيش ساله فاصله
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از قطرات اشکم خيس شد. اين حقم نبود، خيلي بي رحمي بود! نامردي بود، هميشه همينطور بود، مي  کاغذ
سوزوند و مي رفت. واي نه، طاقت اينو نداشتم. نه برديا! انگار تازه خون به مغزم رسيد. از جام مثل فنر پريدم. 

 :با اشک داد زدم ومدمختم. از پله ها که پايين ميکاغذ رو مچاله کردم و کف اتاق اندا

 مادام، برديا کو؟ رفت؟ نه اون نبايد بره. اگه بره من مي ميرم. مادام برديا کو؟ _

کسي خونه نبود. هيچ صدايي نمي اومد. رو مبل نشستم، زار زدم، چقدر بدبخت بودم. صداي قدمهاي  انگار
فته بود !چمدونش دستش بود و داشت با غمي که تو چشماي توسي شخصي به گوشم رسيد. سرمو باال برد. نر 

 :رنگش موج مي زد نگام مي کرد. از رو مبل بلند شدم و با ذوق گفتم

 برگشتي؟ _

 :لبخند تلخي زد و گفت برديا

 !نرفتم که بخوام برگردم _

 :پاک کردم و گفتم اشکامو

 بقيه کجان؟ _

 .ماري شايلينو برد بيرون. مي گفت بهتره تنها باشيم _

 واسه چي؟ _

 .يعني تو نمي دوني چرا بايد تنها باشيم؟ حس مي کنم يه چيزايي رو بايد بهت بگم. حقته يه چيزايي رو بدوني _

 .من مدت هاست مي خوام حرفاتو بشنوم _

 :گفت دسته ي چمدونشو ول کرد، دست به سينه زل زد بهم و برديا

 چي مي خواي بشنوي؟ _

همون حرفاييو که شش ساله از همه مخفي کردي و به زبون نياوردي. همون حرفايي که نگفتي و منو خودتو  _
 .به اين وضع کشوندي

طبق عادت هميشگيش، دستاشو تو جيب جين آبي رنگش فرو برد و نفس عميقي کشيد و پشتشو کرد  برديا
 :به من و گفت

دم بخاطر غرورم بود. من به جز بهار و بنفشه و مامانم به هيچ دختري محبت نکردم. هيچ حسي هر چي کشي _
 به کسي نداشتم، حتي تو! برام يه

لجباز و مغرور و بي مزه بودي که وقتي وارد مهمونيا مي شدي يه ايل پسر دورَت مي کردن و مثل کنه بهت  دختر
فتن و توام عشق مي کردي و بلند بلند مي خنديدي. با خودم مي چسبيدن و با آب و تاب از خوشگليات مي گ

مي گفتم اين دختره چي داره که انقدر پسرا جلوش خودکشي مي کنن. من و تو هيچ وقت با هم خوب نبوديم. 
من با کسي بد نبودم، اما از تو متنفر بودم. چند بار حسابي حالمو گرفتي. سايه ي همو با تير مي زديم، نه تو از 
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خوشت مي اومد نه من! من هميشه از ازدواج و زن فراري بودم، به نظر خودم فقط جلوي پيشرفتم گرفته من 
عذابم دادي! چقدر يلدا رو کوبوندي تو سرم؟ من از يلدا بيزار بودم، تيکه ي  چقدرميشد. يادته تو سفر شمال، 

بهش بي ميلم و ايني که يلدا رو من نبود، هيچ تفاهمي با هم نداشتيم، اما دوست نداشتم همه بفهمن من 
نمي خواد و راضي به اين وصلت نيست منم. نخواستم غرور دايي بشکنه يا يلدا سرشکسته شه، واسه همين 
تنها کاري که ازم برمي اومد اين بود که سکوت کنم و خودمو بسپارم به زمان، تا زمان همه چيز رو حل کنه. 

خوشش نمياد و فقط هدفش اينه که بره ايتاليا و براش مهم نيست خوب مي دونستم که يلدا هم از من زياد 
مي چسبوندي لجم مي گرفت. خيلي  بهممن شوهرش باشم يا کس ديگه. هروقت بهم طعنه مي زدي و يلدا رو 

عصبيم مي کرد. مي دونستم که اگه با يلدا ازدواج مي کردم به سال نکشيده از هم جدا مي شديم، چون ما مال 
. تيکه ي هم نبوديم. تا اينکه يلدا خودش اين بازي مسخره رو تموم کرد و به همه گفت که منو دوست هم نبوديم

نداره و خيال من و خودشو و همه رو راحت کرد. از اون به بعد اسم يلدا از رو اسمم برداشته شد و من يه نفس 
وقتي تو رو تو مهمونيا مي ديدم  راحت کشيدم. کم کم حس کردم يه جور عجيبي شدم. رفتارام فرق کرده بود.

يه حسي منو به سمت تو مي کشوند و خودمم علتشو نمي دونستم. اولش فکر مي کردم چون خوشگلي و همه 
جذبت شدن واسه همينم من به سمتت کشيده مي شم و مدام به خودم نهيب مي زدم که من فقط مجذوب 

 ...، فکر مي کردم کم کم برام عادي ميشه، اماصورتت شدم نه بيشتر! اوايل به اين حسم محل نمي دادم

کم ديدم نه مثل اينکه خيلي جديه! اين حسو اولين بار بود تجربه مي کردم و خيلي برام عذاب آور بود. به  کم
سمتت کشيده مي شدم و بخاطر اينکه جلوي اون حسم وايسم مرتب دلتو مي شکوندم و طعنه و کنايه بارت 

نظر من تو دختر کله شق و  ههنم و تصورمه تموم شه! نمي خواستم عاشقت شم. بمي کردم تا هر چي تو ذ
خيلي لجوجي بودي که اصالً به درد من نمي خوردي. اما کم کم مي ديدم دارم بدتر ميشم. هرچقدر بيشتر ازت 
 دوري مي کردم و تو بيشتر حالمو مي گرفتي بيشتر جذبت مي شدم و به سمتت کشيده مي شدم، دست خودم
نبود. به هر بهونه اي مي اومدم کنارت و باهات هرچند تلخ و کوتاه، اما حرف مي زدم و از دلتنگي درمي اومدم. 
جرئت نداشتم عشقمو بروز بدم. غرورم هميشه به احساسم غلبه داشت. فکر مي کردم اگه بفهمي به عشقت 

بود با مرگ! من غرورمو راحت حفظ اسير شدم منو پس مي زني و غرورمو خرد مي کني؛ که اين برام مساوي 
نکرده بودم که بخوام راحت از دستش بدم. واسه همين سعي کردم مثل خودت رفتار کنم و جواب کنايه هاتو با 
کنايه بدم. تصميم داشتم وقتي واقعاً فهميدم دوستم داري و غرورم در امانه بهت واقعيتو بگم. تو زخم زبون مي 

بدم اما گاهي وقتا توام  آزارتتحويلت مي دادم. خوشم نمي اومد که برنجونمت و زدي و هربار من دو برابرشو 
شديد رو مخم راه مي رفتي و کفريم مي کردي. هر روز از هم دورتر مي شديم و من بيشتر حس مي کردم که ما 

ه ماني ازت به درد هم نمي خوريم، تا اينکه اون شب لعنتي رسيد. کاش هيچ وقت نمي اومد. از مامان شنيدم ک
اما نبايد تابلو بازي درمياوردم تا بقيه بفهمن چه مرگمه! از ميز شام  دمخواستگاري کرده. سر ميز شام کفري ش

کنار اومدم و رفتم اتاقم. خيلي عصبي بودم، نمي دونم چرا، اما دوست نداشتم تو مال کسي شي. درسته که 
که  فتار از ماني تعريف مي کرد و مامانم با ذوق مي گمال منم نبودي اما حق نداشتي مال ماني شي. وقتي به

خاله پروانه خيلي از اين موضوع خوشحاله، داشتم آتيش مي گرفتم. فقط بنفشه بود که سکوت کرد. اون مي 
دونست دل من پيش تو گيره و واسه همين هيچي نمي گفت. من بهش چيزي نگفته بودم اما اون چون خيلي 

 .فهميده بودخوب منو مي شناخت خودش 

تو رفته بودي بي اجازه تو اتاقم و اون اتفاقا افتاد، بو برده بود. مي دونست که اگه هر کسي جز تو مي رفت  وقتي
تو اتاقم زنده نمي ذاشتم برگرده. اما وقتي ديد من دعواتم نکردم و خيلي راحت از دلم بيرون رفت، شک کرده 
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من، تويي و باهات خيلي خوشبخت ميشم. دلداريم  ايترين گزينه بر بود و فهميده بود. مرتب بهم مي گفت که به
مي داد و خودمم مي دونستم که دلدارياش خيلي بي فايدست، اما خب خيلي آرومم کرد. خيلي عذاب کشيدم. 
مرتب به بهونه هاي مزخرف مي رفتم شهرستان تا ازت دور باشم و مجبور نباشم زياد ببينمت. وقتي شنيدم 

. اومدم خونتون تا ببينمت و دلتنگيم رفع شه، اما وقتي ديدم حاضر نشدي بياي دمخيلي نگرانت شپات شکسته 
پايين تا منو ببيني خيلي غرورم جريحه دار شد. خرد شدم. تو حق نداشتي اونطوري منو سنگ روي يخ کني. اون 

ودم. يعني اگه جلوم شب با اعصاب خراب رفتم خونه. تو راه همش بهت فحش مي دادم و از دستت عصبي ب
ظاهر مي شدي قطعاً گردنتو مي شکوندم. تا اينکه ماني اومد خواستگاري رسمي؛ شکستم نيلوفر؛ خرد شدم. 
نمي دونستم جوابت چيه، از عشقت به خودم مطمئن نبودم. ماني همه چي تموم بود و شرايط خيلي خوبي 

يا نه، دوست داشتم همون  مصد ازدواج دار داشت، پس احتمالش بود که قبولش کني. وقتي بهم گفتي که ق
لحظه بهت بگم که چقدر گرفتارم کردي، اما بازم نشد بگم. بهت گفتم قصد ازدواج ندارم و يه مشت دروغ 
تحويلت دادم. بهت گفتم به من فکر نکني و زندگيتو حروم من نکني. بهت گفتم ازت خوشم نمياد. اما خدا 

بگم. اما ته دلم داشت آتيش مي گرفت. توام اون شب  هتستم اونا رو بشاهده که چقدر عذاب کشيدم تا تون
عصبي شدي و هر چي از دهنت دراومد بهم زدي، گفتي که جوابت به ماني مثبته! داغون شدم، من اليقت 
نبودم. ماني عاشقت بود و مي دونستم که مي تونه واقعاً خوشبختت کنه. من ممکن بود نتونم با اخالق گند و 

کنم. واسه همين کشيدم کنار، قرار مدار عقدت گذاشته شد و من روز به روز  خوشبختتلعنتيم بتونم غرور 
افسرده تر مي شدم. مراسم عقدت نيومدم. عروسيت شرکت نکردم. شبا از اشک بالشم خيس بود. اگه تو رو 

 قدتو. حق نداشتم عتو لباس عروس مي ديدم قطعاً همون لحظه همه چيز رو مي گفتم، اما حق اينو نداشتم
بهم بزنم. حق نداشتم آبروي خاله رو ببرم. ديگه هيچ مهموني اي شرکت نکردم تا حتي جلوي برخورد احتمالي 
با تورو هم بگيرم. وقتي از مامان شنيدم که داري واسه هميشه مي ري کانادا، له شدم. اگه ايران بودي الاقل 

نمت و دلتنگيم رفع شه. اما وقتي مي رفتي ديگه نمي شد ببينمت. اين اميد رو داشتم و کم و بيش و از دور ببي
تموم اميدم اين بود که تو قبول نمي کني و مي موني ايران، اما بعد يه ماه ديدم که قبول کردي. روز عروسي تو 

وسي مساوي بود با مرگ آرزوها و مرگ تموم دلخوشيام؛ تو لباس سفيد تن کردي و من لباس عزا تنم کردم. تو عر
دست تو دست ماني بودي و بهم پز مي دادي و خودتو چسبونده بودي به ماني خيلي زجر کشيدم.  تينوشين، وق

خيلي عذابم دادي. اون شب به اندازه ي صد سال پيرم کردي نيلوفر! مي دونستم که حرف دلت اوني نيست که 
 .بهم زدي، اما هر چي بود تو داشتي مي گفتي و منو دق مي دادي

صبح روزي که قرار بود براي هميشه با ماني بري؛ من خيلي زجر کشيدم. مثل ديوونه ها شده بودم؛ نمي  وفرنيل
دونستم بايد چيکار کنم. باالخره تصميممو گرفتم و اومدم فرودگاه؛ دير نکرده بودم. تو و ماني داشتين از بقيه 

حسرت نگات کردم. خيلي خوشگل شده  خداحافظي مي کردين. داشتي گريه مي کردي. من البالي جمعيت با
بودي؛ خيلي برام دوري ازت سخت بود؛ اما حتي جرئت نکردم بيام جلو. نتونستم بيام. اگه مي اومدم يه کاري 
مي کردم و خودمو لو مي دادم. دير شده بود که بفهمي دوستت دارم. تو ديگه شوهر داشتي. همونجا خشکم 

خيلي سخت و دردناک بود. تو شش سالي که گذشت تو عشق مي  يخيلزد و تو جلوي چشمام رفتي. برام 
کردي؛ با ماني بودي؛ بچه دار شدي. اما من؛ روزاي جوونيمو با حسرت با تو بودن از دست دادم. با حرفاي اين 

ي و اون از حالت باخبر بودم. مامان و بهار پيله کرده بودن که زن بگيرم و از اين حالت افسردگي بيام بيرون؛ حت
بنفشه هم باهاشون موافق بود و نظرش اين بود که ديگه بايد فراموشت کنم. اما مگه مي شد؟ بعد تو قيد همه 
رو زده بودم. مي دونستم که اگه ازدواج کنم بازم تو، تو دلمي و به زنم خيانت مي کنم. تا اينکه برگشتي ايران؛ 

 .نشد حرفمو بهت بگم ازمخيلي دلم برات تنگ شده بود نيلوفر؛ خيلي اما؛ اما ب
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مي گفت و من اشکام راه گرفته بود. جلوي برديا وايسادم؛ خدايا! چشماي برديا هم خيس از اشک بود.  برديا
داشت گريه مي کرد؛ بردياي مغرور من!! برديايي که بهم نگفت دوستم داره تا غرورش نشکنه حاال داشت جلوم 

 :لبخند تلخي زد و گفت مثل ابر بهار اشک مي ريخت! ماتم برد؛ برديا

من هميشه دوستت داشتم نيلوفر؛ حتي وقتي با هم رفتيم دبي، حتي وقتي بهت گفتم مي خوام زندگيمو  _
بدون تو شروع کنم. مي دونستم که نمي تونم. فقط اونا رو گفتم که تو به ماني فکر کني و به زندگيت برسي. 

 .ينمي خواستم در حق ماني نامردي کرده باشم؛ تو حق اون بودي، مال اون بود

 !تو هواپيما گفتي که يه نفر رو دوست داري و مي خواي باهاش ازدواج کني _

 :لبخند شيطنت آميزي زد و گفت برديا

 از کجا مطمئني که اون يه نفر تو نبودي؟ _

 :مشتم کوبيدم رو سينش و گفتم با

سرتت سوختم. هميشه تو؛ تو خيلي نامردي! تو حتي يه بارم از عالقت به من چيزي نگفتي. هميشه تو ح _
 .حرفاتو دو پهلو مي زدي و منو با يه دنيا فکر و خيال رها مي کردي

 :با نرمي مچ دستامو که بي محابا به سينش زده مي شد گرفت و با لبخند گفت برديا

 .اگه يه بار بدون خودخواهي به چشمام نگاه مي کردي، مي تونستي تا ته قلبمو بخوني _

غرق اشک بود و چقدر برام ديدن اشکاش سخت بود. مچ دستمو از دستش جدا خوشگل توسيش  چشماي
کردم و آروم با انگشتم اشکاي رو گونشو پاک کردم. برديا مچ دستمو گرفت و انگشتمو نزديک لبش کرد و بوسه 

 :اي نرم به انگشتم زد. يخ کردم، لذت بردم؛ عشق کردم. زل زدم تو چشماش و گفتم

سر کردم؛ حقمون اين جدايي نبود. اگه همون موقع بهم مي گفتي دوستم داري االن  شش سال با دلتنگي _
 .شش سال جلو مي افتادي

 :لبخندي زد و گفت برديا

 .قسمت اين بود که ماني شش سال با تو زندگي کنه _

 !بگو دوستم داري _

 :بازوهامو محکم گرفت، زل زد تو چشام و گفت برديا

تري بودي که اجازه دادم وارد قلبم شي و بيرونت نمي کنم. تا هستم و وجود دارم؛ نيلوفر نيلوفر! تو تنها دخ _
من! خيلي دوستت دارم، به اندازه ي تموم اون روزايي که تو حسرت داشتنت سوختم. به اندازه ي شبايي که 

 .براي دوريت اشک ريختم

خوشحالي و ذوق کم مونده بود غش کنم و بيفتم تو بغل برديا! هر چند ازم بعيد نبود که لوده بازي دربيارم  از
 :اما خب زشت بود. لبخند پهني زدم و گفتم
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 !سبک شدم برديا، تموم غم و رنجي که تو اين شش سال خوردم يادم رفت. شيريني وصالو به جون مي خرم _

ن لبخندش بودم. از رو عشق بود، پوزخند نبود، زهر خند و نيشخند نبود، همش از رو لبخند زد. عاشق اي برديا
 !عشق بود

صورتشو نزديک صورتم کرد، هرم نفساي داغش به صورتم مي خورد و منو غرق خواستن مي کرد؛ غرق نياز!  برديا
 :چشماش خمار شده بود؛ به لبام خيره شد و گفت

 نيلوفر اجازه ميدي؟ _

بستم و اجازه رو بهش اينطوري دادم. به ثانيه نکشيد که لباي گرم و داغ برديا رو روي لبام حس کردم.  چشمامو
براي اولين بار بود که عشقو داشتم با ذره ذره ي وجودم حس مي کردم. داغ شده بودم؛ برديا لبشو از رو لبام 

 :گفت جدا کرد و سرشو تو موهام فرو کرد و چند نفس عميق تو موهام کشيد و

 .نيلوفر، من خيلي دوستت دارم. تو تموم عشق مني، سهم مني، از اولشم سهم من بودي، مال خودم بودي _

 :اي رو گونه اش گذاشتم و گفتم بوسه

 !بردياي من، هميشه کنارم بمون. خيلي وقته تو حسرت داشتنت دارم مي سوزم _

 :زل زد تو چشمام و گفت برديا

 بعنوان باباش قبول مي کنه؟ به نظرت شايلين منو _

 :زدم و گفتم لبخندي

 .مطمئنم که عاشقته، منو دخترمو عاشق خودت کردي رفت _

خنديد، بغلم کرد و سرشو تو موهاي پريشونم برد و چند تا نفس عميق کشيد. چقدر حس خوشبختي مي  برديا
از اين نزديکي لذت مي بردم، کردم. حسي که چند سالي مي شد داشت باهام غريبه مي شد! چقدر داشتم 

 .چقدر داشتن برديا برام زيبا بود

 .امشبم با يه بغض سر بشه نذار

 .زير گريه، چشات تر بشه بزن

 .چشماتو خيلي آروم رو هم بزار

 .زير گريه، سبک شي يه کم بزن

 .امشب، غرور رو بزارش کنار يه

 .ابري هستي، با لذت ببار اگه

 .اگه عاشقش هستي که هنوزم

 .غصه هاتو، تو قلبت ديگه نريز
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 .نذار ديگه خستت کنه غرورت

 .نيست، بايد دل شکستت کنه اگه

 .توني پنهون کني داغوني نمي

 .توني يادش نباشي، به اين آسوني نمي

 .عاشقي و دوسش داري تو هنوز

 .بده اشکاي جاريتو نشونش

 .توني پنهون کني داغوني نمي

 .توني يادش نباشي، به اين اسوني نمي

*** 

 نيلوفر؟ بهتري عشقم؟ _

 :زدم و گفتم لبخندي

 .من خوبم _

و بي خوابي تو چشماي توسي و خوشگلش که يه کمي قرمز شده بود موج مي زد. عاشق اين دلواپسياش  نگراني
 :بودم. شايلين نزديكم شد و صورتمو بوسيد و گفت

 .چقدر نازه. عاشق دستاي کوچولوش شدمواي ماماني، نمي دوني  _

 :صورت شايلين و بوسيد و گفت برديا

 !به نازيه تو که نمي رسه عشق بابا _

 :گفت شايلين

 .مي رم بيارمش _

 :رفت. برديا دستامو گرفت و بوسه اي به گونه ام زد و گفت شايلين

 .من خوشبخت ترين مرد اين کره ي خاکيم. با داشتن تو همه چيز دارم _

 :زدم و گفتم لبخندي

 تو ديديش؟ _

 !آره، خيلي خوشگله. اينو بگم که اصالً به مامانش نرفته و فتو برابر اصل باباشه _

 :خنديد. منم خنديدم و گفتم برديا
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 !ه توئهاين انصاف نيست. سختياشو من کشيدم؛ اونوقت شبي _

 !ديکتاتوريم ديگه؛ چه کنيم _

سررسيد. به کمک برديا رو تخت نشستم. شايلين نوزاد رو به دستم داد؛ واي عزيزم! گشنش بود و  شايلين
 .داشت شصتشو با لذت مي مکيد. چشماش توسي بود، چشماي عشقم! غرق چشماش شدم

 .با لذت نگامون مي کرد. بهش لبخندي زدم برديا

 :گفت برديا

 !نيلوفر از دنيا فقط تو برام مهمي _

 :شيطوني گفتم با

 برديا، کوچولوت چي؟ _

 :گفت شايلين

 .من و بابا براش اسم انتخاب کرديم _

 :گفتم

 باز شما دوتا بدون من، تصميم گرفتين. برديا گوشتو بکشم؟ _

 :خنديد و گفت بدريا

 .حاال بذار شايلين اسمشو بگه، ما که بعد از سه سال غالم حلقه به گوش شماييم خانوم _

سال گذشت بود! انقدر غرق لذت و خوشي با برديا و شايلين بودم که نفهميده بودم. واقعاً سه سال  سه
 :گذشت! شايلين گفت

 !آبتين چطوره مامان نيلوفر؟ اسمشم با اسم من هماهنگه _

 :م و گفتمزد لبخندي

 .عاليه! همينو مي ذاريم _

 :آبتينو بغل کرد و گفت شايلين،

 .من مي رم بگردونمش _

 :رفت. برديا کنارم رو تخت نشست؛ با عشق نگام کرد و گفت شايلين

 .از خدا مي خوام، تو رو تا آخر عمرم برام نگه داره _

 .خوشحالم که شايلين انقدر بهت عادت کرده و دوست داره _
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خم شد و منو آروم بوسيد. عشق و محبت تو چشماي هميشه سردش موج مي زد. ديگه حتي پوزخند هم  برديا
 !با لباش غريبه شده بود، فقط لبخند

 .بود غرور تلخ اين

 .بود روزهايي که با حسرت گذشت اين

 .بود تاواني که بخاطر غروري تلخ داده شد اين

 .بود عشقي که ناگفته ماند اين

 !بود عشقي که بي صدا بود اما ماندگار اين

نويسم به حرمت روزايي که با برديا خوشبختم. مي نويسم به حرمت عشقم به مردي که کوهي از غرور بود.  مي
 مي نويسم از بردياي دوست داشتني و

 !من! اين است عشق مغرور

 پايان
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