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 ناگفته ها
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 :تهیه شده در
یو  وب سایت رمان فور

 



 

 ناگفته ها
 یباسمه تعال

 
با تکان هواپیما از خواب پریدم و کتاب روی پاهایم سررر خورد و که هواپیما 
افتاد. خم شدم تا آن را بردارم ولی کسی که کنار من نشسته بود سریعتر از من 

 مخم شررد و کتاب را که تقری ا زیر پای خودا افتاده بودب برداشررت و به دسررت
داد. سرررم را بلند کردم و با ل دندی از رهره ی اوان و خنده رویت تشررکر 
کردم. وقتی که من سرروار شرردم هنوز صررندلی کناری من خالی بود. من تقری ا 
سته و خواب آلودب همان لحظات  شده بودم و خ سوار  سافری بودم که  اولین م

شدهاول خوابم برده بود و متواه نشرده بودم که ره زمانی صرندلی ک  ناریم پر 
 است.

 
 _مرسی!

 
شمانت گرفت و الدا را نگاه کرد و با ل دندی دوباره و به  کتاب را الوی ر

 فارسی غلیظ و با لهجه ایی گفت:
 

 _ بی تو اما به ره حالی من از آن کوره گذشتم!
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خنده ام را فرو خوردم و دسررتم را برای گرفتن کتاب پرواز با خورشررید فریدون 
شیری دراز کردم ست دیگرا را به طرفم م شت و د ستم گذا . کتاب را که د

 دراز کرد. کتاب را روی زانوانم گذاشتم و با او دست دادم.
 

 _ ادل کریمی
 

به رهره خندان و زی ایت ل دند زدم. از آن رهره هایی داشت که دوست دارید 
هر از رند لحظه نگاهی به آن بیاندازید تا همان انرژی مث ت نهفته در رهره 

نداخت. منهای ا یاد ماهی ا به  تا حدودی مرا  بدهد.  به شررما هم انرژی  ا 
موهای شرررابی رنگت که پسرررانه کوتاه شررده بود. رهره ی پر از شرری نت و 
رشمان درشت و سیاهت مرا به یاد ماهی عزیزم انداخت. دستم را در دستت 
گذاشررتم و او دسررتم را محکم فشرررد و تکان داد. از نحوه دسررت دادنت هم 

دص بود که عالوه بر رهره شادب دارای روحیه شادی هم هست. محکم و مش
 پر انرژی. نه مثل من شل و وارفته!

 
 با اشاره به کتاب شعرم ادامه دادم:

 
 _ فارسی رو خوب بلدید.

 
 ل دند باز و گشاده ایی زد و سرا را تکان داد.
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 _پدرم ایرانیه. مادرم هم نصفت ایرانیه.
 

دادم و او با انگشت شصتت به صندلی کناریت اشاره کرد  سرم را مودبانه تکان
 و گفت:

 
 _ این هم دوست پسرمب بابی.

 
شت هیکل بود  او کامال ررخیده بود و رو به من قرار گرفته بود و رون کمی در

 من نمی توانستم اناب بابی را که او معرفی کرده بودب ب ینم.
 

شانه ی او به مرد اوان شدم و از کنار  صندلی لم داده بود کمی خم  ی که روی 
که علی رقم اینکه روی  به طوری  ند بود.  قد بل نگاه کردم. درشرررت هیکل و 
صررندلی به الو سررر خورده بود ولی پاهای بلندا نمایانگر قد بلند او بود. با 
تعجب نگاهت کردم. بابی اسررم مدفه و خودمانی بود که آمریکایی ها به 

باب ند و رابرت را  کامال رابرت داده بود با آن رهره  ند. ولی او  ی صررردا میکرد
شت  شیده و ابروان پرپ سیاه و ک شمان  شرقیت مرا کمی به تردید انداخت. ر
شغول حل کردن  شت. بی تفاوت به من که نگاهت میکردم م مردان ایرانی را دا
ادول کلمات متقاطع بود. رهره ای اذاب و مردانه داشررت. اما ریزی که در 

سرا بود لحظه اول تواه مرا ا صورت اذابت ن ود.  لب کرده بود قد بلند و 
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ست  شکی در شلوار کراوات م شیده بود و با آن کت و  که موهایت را از ته ترا
 ش یه به شدصیت فیلم هیت من شده بود!

 
بی تواه به نگاه من حتی سرا را هم بلند نکرد تا نگاهی به من بیندازدب سالم 

 و اظهار آشنایی پیشکشت!
 

ادل کریمی نگاه کردم که با شرریفتگی به کتابم نگاه میکرد. کتاب را به دوباره به 
 طرفت گرفتم و گفتم :

 
 _ این برای شما. به نظرم خیلی دلتون رو برده. من نازلی کسروی هستم.

 
ستت بلند  سرا را از روی ادول درون د شم دیدم که اناب بابی  از گوشه ر

ثان ند  گاه کرد. ر به من ن کاوی  با کنج با کرد و  ادال  به  باره  عد دو یهب و ب
 ادولت مشغول شد.

 
 ادل خندان و با شوق کتاب را از من گرفت و گفت:

 
 _ واقعا م منی که میدوای بدیت به من؟

 
 با خنده سرم را تکان دادم.
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 _وای مرسی....
 

 بعد به طرف بابی ررخید و با هیجان رو به آن کوه یخ گفت:
 

 دیه به من دادن!_ وای بابی ب ین خانم کسروی ره ه
 

سناک بودند. نه مثل  شمانت تر سرا را باال آورد و به من نگاه کرد. ر دوباره 
سرد و نافذ.  سیار خون سیار ب سرد بود و ب شتاین!  شامان یا فرانک شم خون آ ر

 دوباره سرا را پایین انداخت و به کارا مشغول شد.
 

اوت ابی هم بی تفتمام پرواز نیویورک پاریس را ادل یک بند حرف زد و اناب ب
به صح تهای ما سرا به کار خودا گرم بود. و من در عجب بودم که آیا واقعا 

 بین آنها راب ه دوستی واود دارد؟
 

تفاوت از زمین تا آسررمان بود! ادل خونگرم و شرراد و پر انرژی و بابی سرررد و 
 مرموز و بی حوصله.

 
کارا راضی ن ود و ادل از همه اا صح ت می کرد. از آرایشگرا که دیگر از 

میدواسرررت که آرایشررگاهت را عو  کند گرفته تا مدل ادید پیراهن کیت 
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میدلتون عروس سل نتیه انگلیس! و من هم تمام مدت با ل دندی به حرفهایت 
 گوا میدادم یا حداقل سعی میکردم که گوا کنم!

 
 او دیگر از ماهی و گلی هم بدتر بود. یک پارره شور و هیجان بود.

 
که در فرودگاه پاریس پیاده شدم. کمی گیج بودم و صدای یکنواخت ادل وقتی 

که اصرررار داشررت تمام مدت به فارسرری صررح ت کند در گوشررم بود. از او 
خداحافظی کردم و برای هم آرزوی موفقیت کردیم و او شماره اا را به من داد 

خوران از  و با اصرررار شررماره مرا هم گرفت تا دوسررتیمان را ادامه دهیم. تلو تلو
آنها ادا شرردم و به ترمینال دیگری در همان رفرودگاه شررارل دوگلت رفتم تا با 

 پرواز دیگری که حدودا سه ساعت دیگر بود به تهران برگردم.
 

ستم یک دوا آب گرم  شتم. تنها ریزی که میدوا سردرد بدی دا سته بودم و  خ
دن به ایران و یک خواب کامل بود. اولی را شرراید می توانسررتم به محی رسرری

داشررته باشررم ولی دومی ریزی بود که سررالها از آن محروم بودم. کم خواب و 
بسرریار بد خواب بودم. به طوریکه گاهی در محی ی مثل هواپیما از شررردت 
خسررتگی خوابم می رد و گاهی تمام شررب را بیدار می ماندم. نگاهی دوباره به 

خدا را شررکر که تاخیر  شررماره پروازم کردم و روی تابلو به دن ال آن گشررتم.
نداشررت. بعد از آن پرواز طاقت فرسررا حاال یک پرواز دیگر در پیت داشررتم. 
سال دوری از وطنم به ایران برمیگردم حداقل  شتم حاال که بعد از نه  ست دا دو

 برای مراسم شادی باشد و نه برای تشییع انازه مامان پری.
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ب اره موج ناراحتی مرا در خودا فکرم را به تابلوی پروازها منحرف کردمب تا دو

سمت بار دادم و کارت پرواز را گرفتم و به کافه  غرق نکند. رمدان را تحویل ق
تریای فرودگاه رفتم تا ریزی بدورم. همین که فنجان قهوه ام را سررفارا دادم 
بابی را دیدم که از در کافه تریا وارد شد و پشت یکی را میزهای کنار پنجرهب که 

رودگاه مشرررف بود نشررسررت. حقیقا قد بلندی داشررت. ریزی در رو به باند ف
حدود یک متر و نود. شاید هم بیشتر. دوباره سر تراشیده اا تواه ام را الب 

 کرد. سرا در زیر نور المپها برق میزد. و همین باعث شد تا خنده ام بگیرد.
 

سررت. سرررم را پایین انداختم و قهوه ام را هم زدم. در عجب بودم که ادل کجا
توقع داشررتم که هر لحظه از در کافه تریا وارد شررود. ولی ناگهان یادم آمد که او 
گفته بود در پاریس خواهد ماند. پس این طور که از ظاهر قضیه بر می آمد آنها 
شده بود. دوباره نگاهت کردم. هر دو آرنجت را روی میز  شان از هم ادا  راه

دهانت به هم قالب کرده بود و از  گذاشررته بود و دسررتت را باال آورده و الوی
شیدم و از در کافه تریا  شم دوخته بود. قهوه ام را نو پنجره به پرواز هواپیما ها ر

 بیرون آمدم.
 

به تمام قسمت های فرودگاه سر زدم و ااناس تمام فری شاپ ها را نگاه کردم. 
ن که آبا دیدن ل اس های خوا آب و رنگ و کیه های بزرگ و زنانه یادم افتاد 

رنان سریع و اورژانسی راهی شده بودم که حتی فرصت نکرده بودم برای ماهی 

http://www.roman4u.ir/


 11 ناگفته ها

شگاه ها رفتم تا فکر  سمت فرو و محمد و گلی ریزی بدرمب و ال ته عمران. به 
 عمران از سرم خارج شود. نمی خواستم به او فکر کنم. حداقل نه حاال.

 
گ یک پیراهن رن ماهی  ها را زیر و رو کردم. برای  یدم. ل اسرر نگ حریر خر ا

عاشقت شدم. م من بودم که ماهی هم با آن روحیه شاد از آن خوشت خواهد 
آمد. یک پیراهن سرریاه هم برایت خریدم. الزمت میشرررد. یعنی این یک قلم 
مارک  نه  نا یک کیه بزرگ ز ها الزم بود. برای گلی هم  ما مه  انس برای ه

اوات و کت ررم هرمس گرفتم. گلی عاشررک کیه بود. برای محمد هم یک کر
ها و خودم  مه آن یک پیراهن مشررکی هم برای ه مارک هرمس گرفتم. یکی 

 خریدم.
 

دوباره ررخی در فروشگاه زدم. وقتی که صح ت از عمران میشد من واقعا قفل 
باید بکنم؟ ره حرفی بزنم و ره رفتاری از خودم نشررران  میکردم که ره کار 

 بدهم؟
 

ی پیدا نکردم. به سررراک کت های زمسررتانه کراواتها را زیر و رو کردم ولی ریز
فروشررگاه رفتم. کت های بسرریار زی ایی از آرمانی و یا گوری بود. ولی من باز 
سها میچرخیدم که  سرگردان میان رگال ل ا ستم ریزی را انتداب کنم.  هم نتوان
سی خوردم. ررخیدم تا عذر خواهی کنم که با اناب بابی رو به  شت به ک از پ

لتوی زمستان سه ربع در دست داشت و ظاهرا می خواست که رو شدم. یک پا
 آن را امتحان کند.
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به انگلیسرری عذر خواهی کردم. رند ثانیه با همان نگاه سرررد و مرموزا مرا 

 اسکن کرد و در نهایت به فارسی گفت:
 

 _خواهت میکنم.
 

سم درست بود و او ایرانی بود. ولی حاال ررا  با حیرت نگاهت کردم. پس حد
بی؟ حتما دورگه بود. بی تفاوت به من پالتو را پوشررید و الوی آیینه ایسررتاد و با

ستم  شد تا بتواند از تمام زوایا ل اس را در تنت ب یند. نتوان ست  کمی رپ و را
سیار خوا اندام و خوا قیافه بود ولی به  سین کردنت خودداری کنم. ب از تح

 رهره اا دارد!نظر میرسید که اخالقت راب ه ای کامال معکوس با 
 

ساعت  شتم. به بدت  شم برای خرید هدیه ایی برای عمران برگ دوباره به کنکا
شت می  ساعت خیلی خو ها و زیورآالت رفتم. تا اای که یادم بود عمران از 
سیو  ساعت کا شد. یک  شده با سلیقه اا عو  ن سال  آمد. ال ته اگر بعد از نه 

رنگ مشررکی و سررفیدا دودل ادیفایس برایت انتداب کردم. ولی در انتداب 
 بودم که با صدای کنار دستم از اا پریدم.

 
 _ به نظرم مشکیت خیلی قشنگ تره .
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 به رشمان سرد و سیاهت نگاه کردم. و سرم را تکان دادم و با ل دند گفتم :
 

 _بله مشکی قشنگه. میشه خواهت کنم شما یک لحظه ....
 

ستت را باال آورد صورت من گرفت.  بی تواه به بقیه حرفم مچ د و رو به روی 
شده بود.  سته  ستت ب شت د شکی به پ دقیقا همان مارک و مدل و همان رنگ م
باره ل دند زدم و به فروشررنده گفتم که همان را برایم کادو کند. بی تواه به  دو
به  به زیور آالت نگاه میکرد. حتما می خواسرررت برای ادل ریزی بدرد.  من 

شواره ک شنده گفت که یک گو ورک با نگین مرواید حدید را برایت بیاورد. فرو
گوشواره را در دستت گرفت و نگاه کرد. به نظرم این گوشواره برای دختری مثل 

 ادل کمی سنگین بود. و بیشتر مناسب یک خانم مسن بود.
 

 _ برای ادله؟
 

 با تعجب نگاهم کرد و پوزخندی زد و گفت:
 

 _ ادل؟ ررا باید براا کادو بدرم؟
 

 ت از سوال نابه اایم گفتم :با خجال
 

 _ ب دشید. قصدم فضولی ن ود.
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 بی تفاوت رانه اا را باال برد و با لحن خونسردی گفت:

 
 _ دوست دخترم ن ود.

 
همین یک امله. ظاهرا اناب بابی تشرردیص داد که برای توضرریی همین یک 
امله کافی اسررت. در حالیکه خودم را لعنت میکردم که ررا رنین سرروالی را 

 پرسیده بودمب در اهت توایه خودم گفتم:
 

ست  شما دو ضولی کنم. رون خودا گفت که  ستم ف صال نمی خوا _ من ا
 پسرا هستید من این سوال رو کردم. باز هم عذر می خوام.

 
همان ور که گوشررواره را در دسررتت برسرری میکردب نگاهم کرد. موشررکافانه و 

 دقیک.
 

 اشت اه میگیرن!_ دخترا گاهی رویاهاشون رو با واقعیت 
 

را با خجالت گزیدم و سرم را تکان دادم. معموال من رنین شدصییتی  ل*ب*م
سی  صی از ک شد سوال  شم و یا  سرک بک سی  ندارم که بدواهم در زندگی ک
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بپرسررم. آن هم از یک مرد غری ه. و به نظرم میرسررید که این سرروالب بار اول و 
 آخرم بود!

 
به طرف صررندوق رفتم و پول سرراعت را دوباره عذر خواهی کردم و به سرررعت 
 پرداختم و از در فروشگاه خارج شدم.

 
کمی دیگر در سررالن ترانزیت ررخیدم و دوباره به تریا برگشررتم تا یک فنجان 
سوار  سید.  شت و زمان پروازم ر ساعت گذ سه  قهوه ی دیگر بدورم. باالخره 

س ش شدم که بابی دو ردیه الو تر از من ن شدم و متواه  ا ته بود. ظاهرهواپیما 
شت. ررخید تا از مهماندار یک لیوان آب بگیرد که با هم  او هم به وطن برمیگ
شه ل ت باال رفت و  شدیم. رند لحظه مرا نگاه کرد و بعد گو شم  شم در ر ر

 من از خجالت سرخ شدم و سرم را پایین انداختم.
 

ایرانب با صدای مهماندار که خواهت میکرد به علت وارد شدن به حریم هوایی 
شالم را از داخل کیه  سر کنند به خودم آمدم و  شان را به  سری های بانوان رو
بیرون آوردم. موهایم را باالی سرررم با گیره امع کردم و شرررال را روی سرررم 
باره از پنجره به ابرهای سررفید و پفکی نگاه کردم. به مالقاتم با  انداختم و دو

در فرودگاه به استق الم می آید. عمران فکر میکردم. محمد گفته بود که خودا 
با عمران موااه می شررردم و همین دیدار برایم  باالخره  یا زود  ولی خوب دیر 

 سدت بود.
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یل گرفتم و بعد از انجام کارهای گمرکی و گذرنامه به طرف  رمدانهایم را تحو
درب خروای رفتم. رمدانهایم نس تا سنگین بود و من عالوه بر آنها کیه لپ 

کیه دستیم را هم حمل میکردم. اطرافم را نگاه کردم تا یک ررخ دستی  تاپ و
سنگین ق ل از آنکه مرا به زمین بیاندازند  شر این رمدانهای  پیدا کنمب بلکه از 
نجات پیدا کنم که احسرراس کردم کسرری از پشررت سررر دسررته ی رمدانم را 

سته رمدانم را گرفته شد. به عقب ررخیدم. اناب بابی بود که د ود و به ب میک
 الو هل میداد.

 
 _مرسی آقای .....

 
حرفم را ق ع کردم. نام خانوادگی او را نمی دانسررتم. تنها ریزی که از او می 
ست؟  ستم مدفه ری سم مدفه و کوتاه بابی بود. که حتی نمی دان ستم ا دان

 رابرت یا اسم دیگری؟
 

فا به من کرد و بی ت گاهی  ند و نیم ن به طرف من ررخا وت سرررا را کمی 
 خودا را معرفی کرد.
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 _بابک پژمان مهابادی

 
 با تعجب نگاهت کردم و سعی کردم تا به زور الوی خنده ام را بگیرم. بابی؟!!

 
 _بله خوش دتم.

 
 سرا را کمی تکان داد و پرسید:

 
 _ تنها هستید یا کسی قراره بیاد سراغتون؟

 
در  تقری ا به الوی کمی به اطرافم نگاه کردم تا بلکه محمد را پیدا کنم. حاال

ورودی رسیده بودیم و امعیت زیادی از استق ال کنندگان با دسته گل و اشک 
و ل دند به اسررتق ال عزیزانشرران آمده بودند. در میان امعیت به دن ال محمد 
گشررتم. ولی کمی آن طرف تر به دور از شررلوغی او را دیدم که به سررتونی تکیه 

شاخه گل  سمتی مداله داده بود و در حالیکه یک  ستت بود به  رز قرمز در د
. فرو ریدت ل*ب*ماایی که من ایسررتاده بودم نگاه میکرد. برای لحظه ایی ق

نفس عمیقی کشرریدم. اصررال تغییر نکرده بود. همان اذبهب همان قد و هیکل 
درشررت و بلند و همان رهره ایی که زنها همیشرره به دن الت بودند. فقی کمی 

نار شررقیقه اا سررفید شررده بود ولی از اذابیت مسررن تر شررده بود. موهای ک
 ظاهریت ریزی کم نکرده بود.
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 سعی کردم که خونسرد باشم. باالخره که ری؟ این دیدار باید انجام میشد.

 
 به سمتی که عمران ایستاده بود اشاره کردم و گفتم:

 
 _بله مرسی. اومدن سراغم.

 
 به عمران. به عمران نگاه کرد و بعد با تعجب به منب و دوباره

 
 رمدان را به الو هل داد و در همان حال پرسید:

 
 _ با عمران کسروی ره نس تی دارید؟

 
لحظه ای ایسررتادم و با حیرت نگاهت کردم. او عمران را از کجا میشررناخت؟ 

 نگاهم کرد و با دیدن تعجب در رشمان من توضیی داد که :
 

 ی شریک هستن._عمران و علی کسروی با من و پدرم تو کارهای تجار
 

 سرم را تکان دادم و آهسته گفتم:
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 _من دخترشم.
 

نداز  یه مرا خوب برا ثان که خنده ام گرفت. رند  با حیرت نگاهم کرد  آنچنان 
 کرد. به نظرم به دن ال ش اهتی بین من و عمران میگشت.

 
 _ش یه نیستید. عمران اون تر از اونیکه دختر همسن شما داشته باشه

 
 رفته بود الو کشیدم و گفتم: شالم را که عقب

 
 _ش یه مادرم هستم.

 
شت که بگویم  سال عمران ندادم. دلیلی ندا سن و  ضیحی درباره  ولی دیگر تو

 فاصله سنی من و پدرم بیست سال است.
 

ستاده  سر عمران ای شت  ست پ سرا را تکان داد. حاال در دوباره نگاهم کرد و 
 ا کردم.بودیم. دوباره نفس عمیقی کشیدم و او را صد

 
 _عمران

 
ررخید و نگاهم کرد. می توانسررتم حیرت و تعجب و در عین حال تحسررین را 
به من نگاه کرد.  به اطراف فقی  در رشررمانت ب ینم. رند لحظه بدون تواه 
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سررعی کردم تا ل دند بزنم. به هر حال او پدرم بود. هر ره بود مهم ن ود وقتی 
 ار می گرفت.که او در زیر سایه این کلمهب یعنی پدر قر

 
 _سالم

 
شما به  شان بدهم؟  شی باید ن ستم که ره واکن صال نمی دان ل دند کجی زدم. ا

الم سرر» پدری که بعد از نه سررال بی خ ری کامل او را می ینید ره می گویید؟ 
 «پدر من برگشتم؟ یا سالم پدر دلم برایت تنگ شده بود؟ 

 
ی گفتم. برای من او ولی خوب مشررکل این اا بود که من اصررال به او پدر نم

 همیشه عمران بود. نه بیشتر و نه کمتر.
 

او هم معذب و سرررگردان ل دندی زورکی زد و در کمال تعجب به طرفم خم 
شد و بغلم کرد. همین. برای لحظه ایی کوتاه و بعد دوباره کمرا را صاف کرد 

 و این بار متواه همراه کنار دستم شد و با تعجب گفت:
 

 زی هستی؟_بابک؟ تو با نا
 

با هم دسررت دادند و بابک توضرریی داد که در پرواز با هم آشررنا شرردیم. عمران 
دوباره نگاهم کرد و به مردی که کمی عقب تر از ما با کت و شلوار ایستاده بود 
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اشاره کرد تا رمدان را از دست بابک بگیرد و با دست راستت بازوی مرا گرفت 
ه نظرم بابک کمی گیج شده بود رون و در همان حال با بابک صح ت میکرد. ب

نگاهت به طور دایم بین من و عمران در حرکت بود. الوی در ورودی فرودگاه 
با بابک خداحافظی کردیم و سوار ماشین شدیم. کنارم نشست. کمی خودم را 

 امع کردم ولی او دستم را به نرمی در دست گرفت و آهسته گفت:
 

 _ بزرگ شدی. خوشگل شدی.
 

لند کردم و نگاهت کردم. ل دند زد . من هم ل دندی به زور زدم. و به سرم را ب
 بیرون خیره شدم.

 
 _ ش یه مادرت شدی. درست مثل....

 
حرفت را ق ع کرد. حرف زدن درباره مادرم ریزی بود که عمران کسروی بزرگ 
باره به بیرون خیره شرردم. فرودگاه مهرآباد را بیشررتر  از انجام آن عااز بود. دو

 ت داشتم. این فرودگاه زیادی دور و غریب بود.دوس
 

شت و در همان حال به راننده هم گفت که کجا  ست دا ستم را همچنان در د د
 برود و ره کار بکند. همان ور که بیرون را نگاه میکردم گفتم :

 
 _ مامان پری ر ور مرد؟
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 عمران برایم مهم بود بدانم زنی که اای تمام بی مح تی ها و نا مهربانی های

را برایم پر کرده بود ر ور فوت شده است؟ نفسم را با صدا بیرون دادم و سعی 
کردم تا مثل همیشه قوی باشم. مثل این رند سال. دستت را از دستم ادا کرد 
 و کمی از من فاصله گرفت و در حالیکه از پنجره به بیرون خیره شده بود گفت:

 
بیمارسررتان هم نکشررید. تو خونه  _ خیلی راحت. تو رختدواب نیفتاد حتی به

 تموم کردب تو خواب.
 

نگاهت کردم. ناراحت و غمگین بود. پس عمران کسررروی هم ریزی به اسررم 
 احساس و عاطفه در واودا بود و من خ ر نداشتم!

 
 _ کی تشییع انازه است؟

 
 نیم نگاهی به من کرد و گفت:

 
 _خاکت کردیم.

 
 با صدای نس تا بلندی گفتم :
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 _ری؟
 
 گاهم کرد و آهسته گفت :ن

 
_مج ور بودیم نازیب درک کن. تو دیر رسرریدی و مامان پری همیشرره از اینکه 

 انازه اا رو زمین بمونه و دیر دفن بشه میترسید.
 

احسرراس کردم که اشررک تا پشررت پلکهایم آمده اسررت. لب باالیم را گزیدم و 
شود. ر شه ررخاندم تا عمران متواه حالم ن شی ست میگفت سرم را به طرف  ا

ست که مرده را  شه میگفت مرده را باید زود دفن کرد و خوب نی مامان پری همی
 زیاد نگه داشت.

 
 _فردا سومه میریم سر خاک

 
 بدون اینکه نگاهت کنم فقی سرم را تکان دادم.

 
شده بودم ولی  سالهای دلتنگی ناراحت  شده بودم. به اندازه تمام این  ناراحت 

شتند. نمی شت. ناراحت از  آنها هم حک دا شد مامان پری را روی زمین نگه دا
 این بودم که ررا ن اید آن زمان من ایران باشم؟

 
 را از داخل گاز گرفتم. و سعی کردم خونسرد باشم. ل*ب*م
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 _محمد قرار بود بیاد دن الم

 
 سرا را ررخاند و به من نگاه کرد. نگاهت دلدور بود.

 
 _االن ناراحتی که من اومدم؟

 
 ید میگفتم؟ آره؟ره با

 
 _ نه

 
صر  شتناک ولیع شت ترافیک وح شین پ دوباره از پنجره به بیرون نگاه کردم. ما
قرار گرفت. مشررتاقانه به بیرون نگاه میکردم. مغازه هاب پاسرراژهاب حتی بانکها. 
دلم برای همه ریز این شررهر تنگ شررده بود. حتی دود و آلودگی آن! با رفتن به 

 ت با تردید پرسیدم:سمت خیابان دربندی تجری
 

 _هنوز همون اایی؟ خونه رو عو  نکردی؟
 

 نگاهم کرد و ل دند زد و گفت:
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 _نه هنوز همون اا
 

نده  گه داشرررت و ران نه ن خا گذاشررتم. الوی درب  ندا را بی اواب  ل د
رمدانهای مرا به داخل برد. پیاده شدم و از در کورک ورودی پا به درون حیاط 

شت شک به درختان و عمارت قدیمی بزرگ و پر از درخت گذا سرت و ع م. با ح
خانه نگاه میکردم. بارها و بارها این خانه را در خواب دیده بودم و گاهی فکر 
باره این خانه را ب ینم؟ ولی هیچ وقت  میکردم که زمانی خواهد رسررید که دو
دوسررت نداشررتم که به دلیل مرگ مامان پری دوباره بتوانم که این خانه را ب ینم. 

گاهی به استدر کردم. پر از برگ درختان رنار بود و کامال کثیه و بال استفاده ن
 شده بود.

 
ستدر گرفتم و به ماهی که با عجله  شدن درب خانه نگاهم را از ا صدای باز  با 
از پله پایین می آمد نگاه کردم. در مقایسرره با پارسررال که همراه گلی به دیدنم 

کمی راق شده بود که خیلی زی اتر و بانمک  آمدندب هیچ فرقی نکرده بود؛ فقی
 ترا کرده بود. با خنده و مهربانی الو آمد و محکم مرا در آغوا گرفت.

 
 _ماهی اون....

 
ساو را  سیدم. تنها زنی که به او ااازه می دادم مرا بب*و* د گلی و ماهی ب*و*

 بودند.
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 _اان ماهی! تو ررا اینقدر الغر شدی؟ داری تا میشی؟
 

 و از گوشه رشم عمران را دیدم که ما را نگاه میکرد. خندیدم
 

 _یه کم مریی بودم.
 

 _ری شده بودی؟ حاال بهتری؟
 

 در همان حال دستت را دور کمرم حلقه کرد و با هم به طرف ساختمان رفتیم.
 

 _زخم معده. آره مرسی بهترم.
 

را به  درب ساختمان باز شد و محمد بیرون آمد. دستانت را از هم گشود و من
آغوا خودا دعوت کرد. در آغوشررت فرو رفتم و سرررم را روی سررینه اا 
گذاشررتم. محمد و ماهی و گلی و مامان پریب تنها دارایی های من در این دنیا 

 بودند.
 

 _ر وری نازی اان؟
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بدری خانم ن ود که محمد ارات کرده بود این  به اطراف کردم حتما  نگاهی 
بدری  طور مرا در آغوا بگیرد. آخرین ند  مد به دیدنم آ با هم  مه  که ه باری 

خانم تمام مدت رفتاری سرررد و تا حدودی خشررن با من داشررت و هر وقت 
برخوردی بین من و محمد پیت می آمد او سریع عکس العمل نشان میداد. به 
سرا را از راه به در کنم. محمد هم برای اینکه  شاید من پ سید که  گمانم میتر

سررعی میکرد زیاد با من گرم نگیرد ولی در خلوت مادرا را حسرراسررتر نکند 
 هایمان هنوز هم او محمد بود و من نازی.

 
 _رقدر الغر شدی دختر

 
 ماهی با لحن گالیه آمیزی گفت:

 
_واال منم همین رو گفتم. میگه زخم معده داشررتهب بعد تازه خانم باید به ما 

 بگه.
 

 خندیدم و همه به داخل رفتیم.
 

 تو پرسیدی من اواب دادم. _االن هم من نگفتمب
 

با لذت به در و دیوار خانه نگاه میکردم. به هال بزرگی که الوی سرررسرررای 
ورودی خانه بود. با آن دکوری هایی که همه قدیمی و عتیقه بودند. یادم آمد که 
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مامان پری با ره عشقی از آن صندلی هایی لهستانی که یک دست کامل رهار 
زمان انگ اهانی دوم بود صررح ت میکرد. داسررتان به نفره بود و دقیقا یادگار 

داسررتان برایم تعریه میکرد. خیلی از لهسررتانی ها به ایران پناه آورده بودند و 
مدل صندلی روبی که هنوز هم به اسم صندلی لهستانی معروف بود یادگار آن 

 دوران بود.
 

صلت بودم. نه از این قالبی ها که المپ  شک رراک های الله ی ا برقی دارند عا
 ت آمریکا.L.Aو همه اا پیدا میشوندب حتی در یک سوغاتی فروشی در ر

 
شاه که  صرالدین  شمعی. با عکس نا صل بودند و  رراک الله های مامان پری ا
 کامال با دست نقاشی شده بود و گل های سرخ و مدملی و پرنده های بهشتی.

 
مه رینی های گل سرخی به دکور های درون بوفه روبی عتیقه نگاه کردم. آن ه

 و بشقاب های کریستال ورشوی اصل.
 

قه  نه بودب در عتی خا که در این  قه ایی  مه عتی به ارات میتوانم بگویم آن ه
 فروشی های خیابان منورهری هم ن ود!

 
 با صدای ماهی به خودم آمدم.
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شده. حاال وقت  شمات قرمز  _بیا یه ریزی بدورب یه کم بدواب نازی اان ر
 ن بسیارهبرای دید

 
 سرم را تکان دادم و عمران رو به ماهی گفت:

 
 _ماه نوا اان به خانم صدری بگو برای نازی غذا گرم کنه

 
محمد بازویم را گرفت و با هم به اتاق قدیمم رفتیم. ماهی هم رفت تا برای من 

 غذا بیاورد.
 

 _ره خ ر؟ خودت ر وری؟
 

بودم برایت اانم را نگاهت کردم. به رشررمان مهربان و اذابت که حاضررر 
 بدهم. دستت را گرفتم و با هم از پله ها باال رفتیم.

 
 _عمران میگفت مامان پری اذیت نشد. میگفت آروم و تو خواب مرد. آره؟

 
 سرا را تکان داد و گفت :

 
سر و نارحتی. نه  شه. بدون هیچ درد _آره. خدا کنه همه مردنها همین طوری با

 برای خودا نه برای اطرافیان.
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آهی کشرریدم و به اتاق قدیمم نگاه کردم. بر خالف سررالن پذیرایی و حیاط که 
عاشقشان بودمب از اتاقم متنفر بودم. از تدتم و میز تحریرم بیزار بودم. رشمانم 

 را بستم تا تمام آن خاطرات بد را در عمیک ترین زوایای ذهنم مدفی کنم.
 

تا مدت کو مانمب حتی برای  جا ب تاقم را عو  اگر میدواسررتم این ید ا با هی 
شتم که در اتاق مامان پری  ست دا صح ت میکردم. دو میکردم. باید با عمران 

شیرین. نوازا ها و  سبمانم. اتاق او پر بود از خاطرات  شانه ب*و* ه هایتب 
ستم که با  صله اا. از او میدوا صه گفتنهای طوالنی و با حو کردن موهایم و ق

سررن و سررال برای آنکه دل مرا نشررکند ق ول  هم خاله بازی کنیم و پیرزن به آن
 میکرد که با من بازی کند.

 
 
 
 
 

روی تدت که مشرردص بود تازه ملحفه هایت عو  شررده اسررت نشررسررتم و 
 شالم را از سرم باز کردم.

 
 _گلی ر وره؟ کی به سالمتی فارک میشه؟
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 محمد رمدانم را روی زمین کنار تدت گذاشت و گفت:

 
 اال یه رند ماهی مونده. اونها هم خیال دارن برن._اونم خوبه. نمی دونم و

 
 با تعجب پرسیدم:

 
 _کجا؟

 
سیفی خیلی وقته که تنها  شوهر گلی. خانم  سه پیت مادر  _احتماال میرن فران
شده. سال پیت بود که پدر شوهر گلی فوت کرد. ولی خوب اینها یه کم درگیر 

 ا اومدن بچه میرنشدن نتونستن برن. حاال دیگه احتماال بعد از به دنی
 

سرررم را تکان دادم و در رمدان را باز کردم. ماهی هم با سررینی غذا وارد اتاق 
 شد.

 
 _قربونت برم ررا زحمت کشیدی؟ خودم می اومدم پایین

 
 ید و گفت:ب*و*سخم شد و گونه ام را 

 
 _بدور یه کم اون بگیری.
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ا دیدن پیراهن خندیدم و از رمدان سرروغاتی هایشرران را بیرون آوردم. ماهی ب

ید. محمد هم تشررکر کرد و ب*و*سررایغی کشررید و با سرررو صرردا دوباره مرا 
گفت که اتفاقا دلت یک کت ررم می خواسررته اسررت. سرراعت عمران را در 

 رمدان باقی گذاشتم و به سرویس بهداشتی رفتم و دست و صورتم را شستم.
 

حمد نشان ود و به موقتی که به اتاق برگشتم ماهی پیراهن را الوی تنت گرفته ب
شکر کرد.  شک و ناراحتی ت سیاه را به طرفت گرفتم و این بار با ا میداد. پیراهن 
شته ها و از  صح ت کردیم. از گذ کمی غذا خوردم و دوباره با ماهی و محمد 

 دوران کودکی که با هم داشتیم.
 

من و ماهی تقری ا هم سررن بودیم. من رند ماه از ماهی کورکتر بودم و گل 
ا با یک اختالف سنی رهار ساله با ما بیست و پنج سال و محمد سی ساله نو

 بود.
 

شه  شی نت های که با گلی انجام میدادیم افتادم. من و ماهی و گلی همی به یاد 
به  ماهی از هم قوی تر بود.  یان نقت  نت بودیم و در این م بازی و شرری  به 

صورت میگرفت و یا اتفاقی م سی ی افتاد اولین کطوریکه اگر یک خرابکاری 
که در مظن اتهام قرار میگرفت ماهی بیچاره بود. در این میان کسرری که نقت 
شی نت های ما ایفا میکردب محمد بود.  سوپاپ اطمینان را برای خرابکاریها و 

http://www.roman4u.ir/


 33 ناگفته ها

محمد بود که همیشرره حواسررت به من و خواهرهایت بود و نمی گذاشررت که 
 ساز شود. کارها و کاوا های علمی ما خ رناک و دردسر

 
با خنده ماارای روزی که من و ماهی به ت عیت از آزمایت کوه آتشفشان کتاب 
علوم مدرسرره ریزی نمانده بود که خانه عمران را به آتت بکشرریمب به یادشرران 
شانی به مهار آتت پرداخته بود و کمی هم  سول آتت ن آوردم. محمد بینوا با کپ

سی شته بود که ک سوخته بودب ولی نگذا ستت  به غیر از مامان پری از ماارا  د
 بویی ب رد و از همه مهم تر اینکه نگذاشته بود که ما به خودمان صدمه بزنیم.

 
ماهی خندید و ماارای تشررریع کرم پاغچه را به یادمان آورد! من و ال ته بیشررتر 
شت  ست دا صد ال ته خ رناک بودیم. ماهی دو شک کارهای عملی و  ماهی عا

کند. یادم می آید که عمران همیشه به عمو علی میگفتب  که همه ریز را تجربه
خدا را شررکر که ماهی دختر اسررت و گرنه با این کنجکاوی بیت از اندازه که 

 دوست دارد هر ریزی را امتحان کند اگر پسر بود تا به حال معتاد شده بود!
 

ماهی ماارا او و شرری ان و تشررنه خ ر و ریسررک بود و من هم شرریفته اینکه 
سه میرفتیم و دن ا شک هم بودیم که به یک مدر شم. ما اینقدر عا له روی راه او با

که خواهر  ته بودیم  مه گف به ه مان کسررروی بود  خانوادگی هر دوی نام  رون 
ستیم و زمانی که بدری خانم برای گرفتن کارنامه به مدرسه رفته بود دروک ما  ه

 فاا شده بود.
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ل مقایسه با هیچ کدام از سالهای که در دوران خوشی که با آنها داشتم برایم قاب
 غربت گذرانده بودم ن ود.

 
 با یاد غربت به یاد بابک افتادم و رو به محمد کردم و پرسیدم:

 
 _محمد تو آقایی به اسم بابک پژمان مهابادی میشناسی؟

 
 محمد با تعجب نگاهم کرد و گفت :

 
 _آره تو از کجا میشناسیت؟

 
 بعد با خنده گفت :

 
 د آپدیت شدی._ره زو

 
اما من شت دانگ حواسم به ماهی بود. و اینکه با بردن اسم آقا مثل گل شقایک 
سرررخ شرررده بود. رشررمانم را برایت تنگ کردم و او هم که فهمیده بود من 
ریزهایی بو برده ام با خنده رشررمکی زد و با ابرویت به محمد اشرراره کرد که 

همدیگر را خوب می شناختیم که یعنی به وقتت برایت توضیی میدهم. آن قدر 
شاره هر  ست با یک ا دیگر احتیاای به این که حرف بزنیم ن ود. ماهی می توان
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حرفی را به من منتقل کند. سرررم را تکان دادم و رو به محمد که هاج و واج به 
 پانتومیم ما نگاه میکرد گفتم:

 
 _خوب نگفتی کی هست؟

 
 محمد ابروی باال برد و گفت:

 
میکنیم. پسررر خیلی باهوشرریه. شررم اقتصررادیت عالی کار میکنه.  _با هم کار

ست به هر ری  شاه میداست رو داره. د ست ر سر د شه میگه این پ عمران همی
 میزنه طال میشه.....

 
 ماهی حرفت را ق ع کرد و با خنده گفت:

 
صدایت را کلفت کرد. درست مثل  _البد دعای ثری اون گرفتتت ربعد کمی 

 گفتت الهی مادر دست به خاکستر بزنی طال بشه!صدای یک زن مسن و 
 

 بعد دوباره غت غت خندید و به من گفت:
 

_وای نازی فکر کن بابک بره دست به آب و بعد ....دنگ دنگ آفتابه تو دستت 
 ت دیل به طال بشه! ال ته آفتابه اگر طال هم باشه باز ااا ...
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من هم بعد از مدتها آن حرفت را ق ع کرد و از شرردت خنده روی زمین افتاد. 
 قدر خندیده بودم که تمام دل و روده هایم درد گرفته بود.

 
 محمد در حالیکه خودا هم میدندید گفت :

 
س ه.  صادرات ا شتر تو کار  شتم میگفتم ال ته بی _هر هر ...دختریه لوس. آره دا

 اسب به کشورهای حوضه خلیج فارس صادر میکنه.
 

 گفت: رانه ام را باال بردم و ماهی
 

 _خوب حاال نگفتی تو از کجا اون رو میشناسی؟
 

_با هم تو هواپیما آشررنا شرردیم. وقتی عمران رو دید تعجب کرد و گفت که با 
 شما کار میکنه برای همین پرسیدم.

 
 محمد سرا را تکان داد و گفت:

 
سفر کاری رفته بود. گفته بود که امروز برمیگرده ولی فکر نمی کردم با  _ آره یه 

 رواز تو باشه.پ
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سررفر کاری؟!! اما ریزی که من دیدم به نظر رندان هم کاریه کاری نمی آمد. 
صال نمی  حرفی نزدم. اگر یک درصد هم ماهی از بابک خوشت می آمد من ا
صا که خود  صو شقانه اا را به هم بریزم. مد ستم که با حرفم خیاالت عا خوا

 بابک گفته بود که ادل دوست دخترا ن وده است.
 

 ماهی نگاهی به ساعت کرد و رو به محمد گفت:
 
 پاشو محمد کم کم بریم گلی منتظره. نازی هم باید استراحت کنه.-
 

 محمد بلند شد و من گفتم:
 

 _حاال کجا؟ زوده
 

 ید و گفت:ب*و*سماهی صورتم را 
 

_نه قربونتب باید بریم. تو هم خسررته ایی قیافه ات داد میزنه. فردا تو بهشررت 
 مت.زهرا می ین

 
ست  سعی کردم تا دوباره این واقعیت که مامان پری مرده ا سرم را تکان دادم و 

 را از فکرم بیرون کنم.
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بعد از رفتن آنها دوا گرفتم و کادوی عمران را برداشررتم و از اتاق بیرون آمدم. 
رراک اتاق عمران روشررن بود و از آشررپز خانه هم سررر و صرردای به هم خوردن 

ه ای به در زدم و وارد شرردم. یکی دیگر از ااهایی که در قابلمه می آمد. ضرررب
یاد زمانهایی می افتادم که برای  تاق عمران بود.  بدم می آمدب ا نه از آن  آن خا
توبیخ مرا به اتاقت فرا می خواند و با آن نگاه نافذا اوری به من نگاه میکرد 

 که من از ترس غالب تهی میکردم.
 

سته بود و  ش شت میز تحریرا ن سرا را پ سید.  ساب و کتاب هایت میر به ح
 بلند کرد و با تعجب مرا نگاه کرد.

 
 _ریزی میدواستی؟

 
صله گرفتم.  شتم و کمی از او فا ساعت را روی میز گذا بدون هیچ حرفی اع ه 
اع ه را برداشت و با احتیاط آن را باز کرد. مثل اینکه من بن الدن هستم و حاال 

 ه داده ام!هم یک بمب ساعتی را به او هدی
 

 _خیلی قشنگه نازی.
 

در کمال تعجب من ساعت خودا را از دست باز کرد و ساعت اهدایی مرا به 
 اایت بست. دوباره نگاهم کرد و با ل دند گفت:
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 _مرسی

 
 _خواهت میکنم.

 
رند ثانیه دیگر هر دو نفرمان این پا و آن پا کردیم. ولی ظاهرا هیچ حرفی برای 

 گفتن به هم نداشتیم.
 

 _میتونم اتاقم رو عو  کنم؟
 

 با تعجب نگاهم کرد.
 

 _ررا؟ مگه اون اا ناراحتی؟
 

سرم را تکان دادم. رون اگر دهانم را باز میکردم موای از تمام دلتنگی ها  فقی 
 و بی کسی ها به روی سرا بهمن میشد.

 
 _آره. برو تو اتاق کنار اتاق من.

 
 _می خوام برم تو اتاق مامان پری
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 ه مرا نگاه کرد و بعد سرا را پایین انداخت و گفت:رند ثانی
 

 _باشه اگر راحتی برو
 

تشررکر کردم و رون هیچ حرف دیگری برای گفتن ن ود از اتاق بیرون آمدم و به 
اتاقم رفتم. ریزی که در حال حاضررر واقعا به آن احتیاج داشررتم یک خواب 

 طوالنی بود. ال ته اگر می توانستم و میشد.
 

شتم و ق ل از آنکه کامال از  الوی آیینه سر کردم و کیفم را بردا شکیم را  شال م
 اتاق خارج شوم دوباره برگشتم و عینک دودیم را برداشتم. الزمم میشد.

 
تاده بود و  باال ایسرر قه  نه میز کنسررول درون راه روی ط  به روی آیی عمران رو 

از  امان پریکراواتت را می بست. به ظاهر سرتا پا سیاهت نگاه کردم. رقدر م
رنگ سرریاه متنفر بود. همیشرره میگفت پوشرریدن سرریاه کراهت دارد. میگفت 
دوست ندارد بعد از مرگت زیاد سیاه پوا باشیم. در حدی که الوی حرف و 
دهان مردم گرفته شود و پشت سرمان نگویند که مگر شلغم به زیر خاک کرده 

خدا بیامورز پیرزن ایم که سرریاه به تن نکرده ایم. در همین حد کافی اسررت. 
مهربان و دوست داشتنی بود به طوریکه همیشه و همه اوره به فکر اطرافیانت 

 بود.
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عمران از داخل آیینه مرا دید و با سرا به من سالم کرد. اخم هایت در هم بود 
سرم را  ست. من هم فقی  شی پدرم نی سرخو ستم که امروز روز  و من می دان

روزهایی که او به اصرر الر روی مود خوبت  برایت تکان دادم. یک زمانی از
سال در غربت زندگی کردن و  سیدم. ولی حاال بعد از نه  ن ود به حد مرگ میتر
ستب حتی  سناک نی ضی ریزها فکر میکردم که عمران آن رنان هم تر دیدن بع
زمانی که عص ی و خشن باشد. گاهی پیت می آید که آدمیزاد از ریزی اش اع 

ا میزند. دوست روان پزشکی داشتم که همیشه میگفت با میشود و دیگر دلت ر
 این روا بعضی از ترسها عص ی و فوبیا را درمان میکنند.

 
برای من هم این اتفاق افتاده بود. من از ترس عمران تقری ا اشرر اع شررده بودم. 
زندگی کردن یک دختر دوازده سررراله ی تنها در یک شرر انه روزی در ایالت 

 کار راحتی نیست و من کسی بودم که رنین ریزی را از واشنگتن آمریکا اصال
سررر گذرانده بودم. مهم ن ود که عمه کتایون آن اا بود و همه اوره مرا حمایت 
ها بودم. پس دیگر عمران برایم بی  یت تن ها که من در ن میکرد. مهم این بود 

 اهمیت شده بود.
 

ام در اهت بدون هیچ حرفی سرروار ماشررین شرردیم. و تا بهشررت زهرا هر کد
 مداله از پنجره به بیرون نگاه میکردیم.

 
از ماشررین پیاده شرردم و به کمی آن طرف ترب اایی که امعیت نسرر تا زیادی 
امع شررده بودند نگاه کردم. سررعی کردم تا از بین امعیت ماهی یا محمد را 
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شکم گرد و قلن ه و با نمکت قل میدورد  پیدا کنم که گل نوا را دیدم که با آن 
سمتت رفتم و  و به ضعه رفت. تند کردم و به  سمت من می آمد. دلم برایت 

 همدیگر را بدون هیچ حرفی در آغوا گرفتیم.
 

 کمی از من فاصله گرفت و خوب نگاهم کرد و گفت:
 

 _گلی به فدات تو ررا اینقدر الغر شدی؟
 

 یدم.ب*و*س_بازویت را گرفتم و گونه اا را 
 

 بودم. حاال خوبم. تو ر وری؟ _خدا نکنه گلی اان.. یه کم مریی
 

 با عشک دستت را روی شکمت گذاشت و گفت:
 

 _منم خوبم. تو رو دیدم بهتر شدم.
 

به آن  جب  با تع مان پری رفتیم.  ما گل  یده از  تازه و پوشرر به طرف ق ر  با هم 
امعیت نگاه کردم. بیشتر آنها را نمی شناختم. در میان امعیت به دن ال ماهی 

انم ایسررتاده بود و اشرراره کرد تا به نزدشرران بروم. با اینکه گشررتم. کنار بدری خ
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احساس میکردم که بدری خانم رشم دیدن مرا ندارد ولی مج ور بودم که با او 
 راه بیایم. هر سه تا بچه هایت تمام هست و نیست من در این دنیا بودند.

 
می ک الو رفتم و با بدری خانم که به نظر می رسررید به دلیل فوت مامان پری

ستب رو شده ا سمهربان  ی کردم. بدری خانم ف رتا زن بدی ن ود و من ب*و*
درک میکردم که او فقی از این می ترسید که محمد عاشک من شود و من محمد 
به در کنم. برای محمداا خوابها دیده بود و ق عا من در آنها اایی  را از راه 

یچ وقت محمد را به نداشررتم. ولی ریزی که او نمی دانسررت این بود که من ه
رشم یک مرد نگاه نکرده بودم. محمد همیشه برایم پر از قداست و خوبی بود. 

 هیچ وقت به ان ه های مردانه محمد حتی برای لحظه ای فکر نکرده بودم.
 

صح ت  شغول  سن م ستاده بود و با یک اقای م عمو علی کمی آن طرف تر ای
هم با ل دند اوابت را دادم.  بود. با دیدن من اشررراره مح ت آمیزی کرد و من

این مرد به گردن من خیلی حک داشررت. زمانهایی که از ترس عمران به او پناه 
می ردم همه اوره مرا حمایت میکرد. تنها زمانی که نتوانسرررت الوی عمران 
بایسررتد زمانی بود که عمران مرا راهی غربت کرد. گاهی به این فکر میکردم که 

 شی که محمد داشت را از عمو علی به ارث برده بود.روحیه مهربان و لوطی من
 

 ماهی زیر گوشم آهسته زمزمه کرد.
 

 _ر وری؟
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 ل دند اا اری زدم و دستم را زیر بازویت حلقه کردم.

 
 _خوبم.

 
ساس میکردم که هر  ستم. اح سعی کردم به ق ر مامان پری نگاه نکنم. نمی توان

نی ها و تمام آن عشقی را که بی لحظه اشکم سرازیر خواهد شد. تمام آن مهربا
رشم داشت به پای من میریدت پیت رشم هایم آمد. در تمام این نه سال هر 
شوار میکرد به  سفر را برایت د شت و  ستان را با آن همه بیماریی که دا سال تاب
دیدن من آمده بود. به طوریکه عمه کتایون به شوخی می گفت مامان پری برای 

 م و این همه سال در غربتم نیامده بود.دیدن من که دخترا هست
 

 نفس عمیقی کشیدم. و ماهی دوباره به فین فین و گریه گفت:
 

 _طفلک عمه کتایون ره میکشه
 

سرررم را تکان دادم و در همین لحظه بدری خانم هم که رشررمانت قرمز شررده 
 بود سرا را کمی نزدیک سر من آورد و آهسته گفت:

 
 ود؟_ نازلی عمه کتایونت ر ور ب
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 آهسته اواب دادم:

 
_بد. نمی دونید دو شرر انه روز تمام گریه کرد ولی خوب دکترا گفته بود با 
تا روزی که من  واود سررقی انین های مکررا اصررال ن اید تکون بدوره. 

 اومدم همت گریه میکرد.
 

 ماهی دوباره فین فین کرد و بینیت را گرفت و یک دستمال هم به من داد.
 

افتاد و در کمال تعجب متواه شدم که در زیر آن عینک آفتابی  نگاهم به عمران
 بزرگت رشمانت خیس از اشک است. حتی شانه هایت هم آهسته میلرزید.

 
قاری که آورده بودند به طور اان سرروزی برای مادر میدواند و همه را به گریه 

 انداخته بود.
 

باره نف س عمیقی احسرراس کردم که ریزی به خفه شرردنم نمانده اسررت. دو
کشیدم و این بار دیگر به گریه افتادم. گریه ایی آهسته و شستشو دهنده ی تمام 
با هم  ند و  ماهی و گلی در دو طرفم قرار گرفت لب مجرور و رور غمگینم.  ق
گریه کردیم. محمد کمی آن طرف تر کنار مرد اوانی ایسررتاده بود و او هم در 

 بود.زیر عینک آفتابیت اشک هایت را پنهان کرده 
 



wWw.Roman4u.iR  46 

 

نمی شرررد که مامان پری را دوسرررت نداشرررت. آن قدر ماه و مهربان بود که 
لب میکرد. کمی آن طرف تر متواه  مت خودا ا به سرر مه را  گاه ه ناخودا
دوستان هم سن و سال خودا شدم که با غم و غصه گریه میکردند. پیرزنهایی 

سدتی داده بودند و  شان  صا و یا حتی واکر به خود شان با ع شتر ین همه اکه بی
 راه را برای دوستشان آمده بودند.

 
مراسررم رو به پایان بود و محمد خودا دن ال کارها افتاد و همه ریز را سرررو 

 سامان داد. عمو علی به طرفم آمد و مرا در آغوا گرفت.
 

 _نازی اان! ررا اینقدر الغر شدی بابا اان؟
 

 من نگفته بود.ل دنی به کلمه ی بابا اان زدم. ریزی که هرگز عمران به 
 

 _مرسی عمو اون. یه کم مریی بودم. شما ر ورید؟
 

_شررکر. خودت ر وری؟ کتی ر ور بود؟ کی به سررالمتی بارا رو میذاره 
 زمین؟

 
 _ فکر کنم رند ماه دیگه
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با آمدن بدری خانم که رپ رپ به عمو علی نگاه میکرد حرفمان نیمه تمام 
 ت گرفت.ماند. عمران از همه برای رفتن به هتل دعو

 
 کنارا رفتم و صدایت کردم.

 
 _عمران؟

 
 ررخید و روبه روی من قرار گرفت.

 
 _بله؟

 
شه یادت که  سمت برای خیریه ب شت خرج مرا ست دا شه دو _ مامان پری همی

 هست؟
 

شه بی تفاوت  ص ی بود ولی مثل همی رند ثانیه مرا نگاه کرد. نگاهت با آنکه ع
 ن ود.

 
مه. ولی منم آبرو دار یاد له  عادل _ب قا م گذاشررتم. دقی نار  یه رو ک م. خرج خیر

 همین خرج. حتی بیشتر. باز هم مشکلیه؟
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فقی نگاهت کردم و بدون هیچ حرفی ررخیدم تا به طرف ماشررین بروم که با 
شدم. موشکافانه به من و عمران نگاه میکرد. نمی  شم  شم در ر بابک پژمان ر

 ال هم برایم مهم ن ود.دانم که ره مقدار از حرفهای ما را شنیده بود؟ اص
 
 
 
 
 

رشمان سرد و سیاهت ترسناک بود. سرم را پایین انداختم و به سمت ماشین 
رفتم. عمران هم بعد از رند لحظه به من ملحک شد و کنارم نشست و به راننده 

 گفت که به کجا برود.
 

هیچ حرفی نزد ولی کامال مشدص بود که ناراحت است ولی برایم االب بود 
نمی زند و عکس االعملی نشان نمی دهد. عمرانی که من میشناختم  که حرفی

یک  ید خودم را برای  با اای من از کوره در میرفت و من  به  نا با هر حرکت 
 توبیخ آماده میکردم.

 
الوی در هتل پیاده شدم ولی رون ماشین را خیلی کنار و نزدیک به اوب آب 

م. رون اوب بزرگ و کثیه بیافتپارک کرده بود ریزی نمانده بود که با سررر به د
 عمران بازویم را گرفت.
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 _مواظب باا

 
شیدم و به طرف ماهی و محمد  ستت بیرون ک بدون هیچ حرفی بازویم را از د

 که تازه از ماشین پیاده شده بودند رفتم.
 

سر میز غذا نگاهی به محمد کردم. کنار بابک و همان مرد اوانی که در بهشت 
 ده بود نشسته بود و خیلی ادی صح ت میکردند.زهرا هم کنارا ایستا

 
من کنار ماهی و گلی نشررسررته بودم. ماهی تمام مدت رشررم از بابک برنمی 

 داشت ولی بابک بی تواه بود و اصال نگاهی هم به طرف ماهی نمیکرد.
 

به نظرم مرد کامال ادی و کمی خشک می آمد. شدصیتت زمین تا آسمان با 
 داشت.ماهی شی ان و شیرین فرق 

 
 بسیار بسیار اتو کشیده و رسمی بود.

 
 با آرنجم به بازوی ماهی زدم و گفتم:

 
 _خوب ره خ را؟

 



wWw.Roman4u.iR  50 

 

 ماهی خندید و آهسته گفت:
 

 _اون من اذاب نیست؟
 

خنده ام را فرو خوردم. امان از دسررت ماهی. همیشرره ضررربتی عمل میکرد. 
 خیلی سریع و ناگهانی.

 
 سرم را تکام دادم و آهسته گفتم:

 
صری _ ستگی داره که اذابیت رو ر وری تعریه کنی ماهی اان. تو هر ع ب

ما گودزیال  که از نظر  های قجری  یدونسررتن. زن اذاب م ها رو  یک اور آدم
 هستن برای مردای اون دوره حوری پری بودن..!!

 
ماهی نتوانسرررت الوی خنده اا را بگیرد و آهسررته زیر خنده زد. اما در او 

صح ت میکردند و سعی داشتند که اوی غم انگیز را ساکت آنجا که همه آرام 
حاکم کنند حتی اگر غمگین هم ن اشند. خنده ی آرام ماهی خیلی الب تواه 
کرد. به طوری که همه سرراکت شرردند و به ما نگاه کردند. احسرراس کردم که 

 صورتم از خجالت برافروخته و داک شد.
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فلک ماهی خفه شررد و بدری خانم آن رنان رشررم غره ای به ماهی رفت که ط
 ل ت را گزید.

 
همه با تعجب به ما نگاه میکردند تا اینکه خدا عمر بدهدب مادر بزرگ ماهی که 
ااری مامان پری هم می شررد و خیلی هم خاطر مامان پری را می خواسررت 

 گفت:
 

_ خدا رحمت کنه پری خانم رو. بنده ی خوب خدا تو مراسررم ختمت همه با 
س شون واود ناراحتی خندان ه ست. این ن سنگین و نفس گیر نی تن و مجلس 

 میده که پری خانم ااا راحته.
 

 نفس راحتی کشیدم و نگاه تشکر آمیزی به عزیز خانم کردم.
 

شم به ماهی نگاه میکرد و  سری برایم تکان داد. ولی بدری خانم همچنان با خ
 م من بودم که منتظر فرصت است تا حال ماهی را بگیرد.

 
به محم به لب داشرررت که سررعی در مدفی نگاهم  د افتاد. ل دند کم رنگی 
 کردنت داشت.
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پسررر کناریت ادی و خشرررک به من زل زده بود. که در همان لحظه متواه 
شرر اهت بی اندازه اا به بابک شرردم. ال ته منهای موهای بلندی که داشررت و 

 مردانه به عقب شانه شده بود.
 

ا تمسرردر به ما نگاه میکرد. اخم و ال ته بابک که پوزخندی به لب داشررت و ب
 کردم و نگاهم را به ظرف سوپم دوختم.

 
سرا را بلند نکرد  شده بود و تا آخر غذا حتی  سیم هایت ق ع  طفلک ماهی 

 تا به بابک هم نگاه کند.
 

ست آورده  شده بود و روحیه اا را به د شه  بعد از اتمام غذا ماهی که مثل همی
 بودب آهسته کنار گوشم گفت:

 
 دی ره گندی زدم؟ مامان منو میکشه._دی

 
 _تقصیر من شد. من خندوندمت.

 
 رشمکی زد و گفت:

 
 _اون من به نظرت اذاب نیست؟
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 سرم را به نشانه نفی تکان دادم.

 
 _نه اصالب حتی یک ذره

 
 ماهی پشت رشمی نازک کرد و گفت :

 
 _بس که بی سلیقه ایی!

 
 خندیدم و آهسته گفتم:

 
 و ق رستون هم کنار محمد بود کیه؟_ماهی اون مرده که ت

 
 _ ماهی نگاهی سریع به امع سه نفره ی آنها کرد و گفت:

 
 _ باربد. برادر ناتنی بابکه. از پدر سوا از مادر ادان!!!

 
 نگاهت کردم و خندیم.

 
 _مسدره. نه واقعا
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 _ از پدر یکی هستن.
 

ا او صررمیمیت ببعد آهسررته به زن مسررنی که کنار بدری خانم ایسررتاده بود و با 
 صح ت میکرد اشاره کرد و گفت:

 
_ اون زنه رو می ینی که کنار مامان ایسررتاده؟ اون مادر بابکه. همون ثری اون 

 مذکور دیشب! نامادری باربده
 

شیده بود  سته و بدون الب تواه نگاهت کردم. خیلی پر طم راق ل اس پو آه
که اگر او به طوری به خودا آویزان کرده بود.  با اواهراتت وزن  و اواهر  را 

 میکردند وزن واقعی خودا مشدص نمی شد!!
 

به ماهی نگاه کردم و ماهی که مثل همیشرره فکر مرا خوانده بود با ابروهای باال 
 برده گفت:

 
_تازه به درون رسرریده اسررت عزیز اان. این طور که شررنیدم مادر خدا بیامرز 

ن ثری خانم رو میارن باربد زن خوبی بوده. دم دمای آخر که مریی میشرره ای
برای پرسررتاریت. بعد از مرگت هم آقای پژمان که می ینه ثری خانم زن بیچاره 
صیغه اا میکنه. تا همین رند وقت ق ل هم  ایی و باربد هم بهت عادت کرده 

 صیغه بود ولی حاال میگه عقد کردیم. خدا عالمه.
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به کنار باال بردم و در همین لحظه بدری خانم  به  رانه ام را  با اخم  ما آمد و 

 ماهی گفت:
 

_خفه نمی شرردی اگه یه دقیقه زبون به دهن میگرفتی. خجالتم خوب ریزیه. 
 تن مامان پری رو تو گور نلرزونید...

 
 عزیز خانم به کنارمان آمد و رو به عروست گفت:

 
_ولشررون کن بدری اوون هسررتن. من م منم پری هم اگر بود عشررک میکرد 

 رن میدندن.میدید اینها شادن دا
 

 بدری خانم با گالیه گفت:
 

 _آخه عزیز خانم الوی دهن مردم رو که نمی شه گرفت
 

شه الوا رو گرفت. هر کاری  ست. هیچ اوری نمی _دهن مردم مثل دروازه ا
 بکنی باالخره یه حرفی توا در میاد.

 
 بعد برای کوتاه کردن بحث رو به من کرد و با مح ت گفت:
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؟ بیا بغلم ب ینمت. رقدر خوشررکل شرردی ماه شرردی _نازلی اان خوبی مادر
ستگار بده  شینه تو خونه اواب خوا ست که عمران باید ب شدی. از فردا بزرگ 
.اصررال تو ق رسررتون نشررناختمت. اگر بدری تو رو نشررونم نمی داد محال بود 

 بشناسمت. رقدر ش یه مادر خدا بیامرزت شدی .
 

سب*ودر آغوشم گرفت و با مح ت گونه هایم را  ید. عمران به کنار من آمد و *
 رو به عزیز خانم در حالیکه نگاهت به من بود گفت:

 
 _نه زن عمو. نازی رو شوهر نمی دم.

 
 عزیز خانم نگاهی به عمران انداخت و با خنده گفت :

 
 _ررا مادر مگه میدوای ترشیت بندازی؟!

 
 ماهی خندید و عمران دستت را زیر بازویم حلقه کرد و گفت:

 
  زوده._فعال
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 بدون اینکه به عمران نگاه کنم فقی برای حفظ ظاهر خندیدم.
 

مهمانها برای رفتن آماده شررده بودند و برای گفتن تسررلیت الو می آمدند. و 
شان  ضور شان میداد و از ح ست عمران هم همان اا کارت مجلس هفتم را به د

که ه ید  به نظر میرسرر ناختم. ولی  عده کمی را میشرر مه مرا تشررکر میکرد. 
 میشناسند.

 
آخرین خانواده ایی که برای عر  تسررلیت و خداحافظی الو آمدندب خانواده 
پژمان بودند. آقای پژمان در حالیکه هر دو پسرررا در دو طرفت قرار گرفته 
بودند و ثری خانم با یک فاصررله تقری ا یک متری به آنها می آمدب به طرف ما 

 آمد.
 

با آقای پژمان مرا به یاد گارد امنیتی انداخت. فرم ایسررتادن و راه رفتن پسرررها 
 ل دندم را فرو خوردم و به رو به رو نگاه کردم.

 
 عمران با آقای پژمان دست داد و مرا معرفی کرد.

 
 _ل ه کردی قادر خان. اینم نازلی ...
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 رند ثانیه مکث کرد و گفت:
 

 _دخترمه.
 

هندی انداخته بود!  قادر خان که اسررمت مرا به یاد کتک خورهای فیلم های
 نگاهی با تعجب به من کرد و گفت:

 
 _ماشاال.. عمران دختر به این بزرگی داری؟ خوب موندیا ... بزنم به تدته!

 
 بعد دستت را به سمتم دراز کرد و گفت:

 
 _شما خوبی دخترم؟

 
 سرم را تکان دادم و با ل دند و مودبانه گفتم:

 
 _مرسی به ل ه شما.

 
اد و بازوی عمران را گرفت و کمی از من فاصررله گرفت و سررری برایم تکان د

 آهسته آهسته شروع به صح ت کردند.
 

http://www.roman4u.ir/


 59 ناگفته ها

 بابک با برادرا الو آمد و دستت را به سمتم دراز کرد و مودبانه گفت:
 

 _ تسلیت میگم نازی خانم. غم آخرتون باشه
 

اه اسرررم را باال بردم تا اوابت را بدهم که با ل دند کجی که روی ل ت بود مو
صورتت پاک  شت آن ل دند کج را از روی  ست که با یک م شدم. دلم میدوا

 کنم. حیه که حرفت را کامال مودبانه گفته بود!
 

 _مرسی
 

 ماهی به سرعت به کنار من آمد و با ناز گفت:
 

 _ر وری بابک؟ تو ر وری باربد؟
 

ررخیدم و با تعجب و خنده به ماهی نگاه کردم. ماهی رشررمکی زد و رو به 
 بابک گفت:

 
 _می ینم که با دختر عموم تو هواپیما آشنا شدی

 
 بابک در حالیکه نگاهت به من بود سرا را تکان داد و کوتاه و مدتصر گفت:
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 _ ال ته دختر پسر عموی بابات.
 

 _حاال هر ری
 

 بعد رو به من کرد و گفت:
 

 _نازی اان با باربد آشنا شو
 

برادرا رشمانت آرام تر و گرم تر بود.  با دستت به باربد اشاره کرد. بر خالف
مالیم تر و خوشررو تر به نظر میرسرید و از همه مهم تر اینکه آن پوزخند نفرت 

 انگیز به روی ل انت ن ود.
 

 دستت را فشردم و اظهار خوش دتی کردم. مودبانه تشکر کرد و تسلیت گفت.
 

نان بابک همچماهی کمی از ما فاصررله گرفته بود و با بابک گرم صررح ت بود. 
آن پوزخند احمقانه به روی ل انت بود و من در عجب بودم که آیا ماهی کور 

 است که نمی بیند مردک دارد او را مسدره میکند؟
 

شکی از  سرد و خ با ناراحتی به طرفشان رفتم و بازوی ماهی را گرفتم و با لحن 
شاندم. کامال شدص  بابک خداحافظی کردم و ماهی را هم به دن ال خودم ک م
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بود که بابک تعجب کرده اسرررت. دیگر از آن پوزخند احمقانه به روی ل انت 
به دور از هر  کامال آرام و  با کنجکاوی مرا نگاه میکرد و نگاهت  خ ری ن ود. 

 گونه تمسدر و ریت خندی بود.
 

 ماهی آهسته گفت:
 

 _ِا... ررا همچین کردی؟
 

به با ادیت نگاهت کردم ولی تصررمیمم را در آخرین لح ظه عو  کردم و 
 اای حرف اصلی گفتم:

 
 _بیا دیگه .. حاال وقت برای اناب پژمان مهابادی زیاده. امشب میای اونجا؟

 
خودم هم نمیدانستم که ررا حرف اصلی را نگفتم؟ شاید رون فکر میکردم که 
واقعا بابک هدفی از پوزخند زدن نداشررته باشررد و بی منظور این کار را میکند. 

 را در دستم گذاشت و گفت:ماهی دستت 
 

ست. گلی  سعید که می ینی نی شم.  شب اونجا با _فکر نکنم. به گلی قول دادم 
هم تنهاسرررت تو بیا بریم اونجاب همه دور هم. به محمد هم میگیم بیاد عالی 

 میشه . دوباره مثل قدیمها . یادته؟
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 مگر میشد که یادم ن اشد بهترین روزهای عمرم را؟
 

 دم و با خوشحالی گفتم:سرم را تکان دا
 

 _آره میام.
 

دستت را باال برد تا محمد را با تکان دستت صدا کند و من هم رفتم به عمران 
بگویم که قصررد دارم شررب را با ماهی و محمد در خانه گلی بگذرانیم. عمران 
هنوز با قادر خان که حاال بابک و باربد هم به امعشرران پیوسررته بودند گرم 

شان بودند. الو رفتم و عذرخواهانه اریان صح ت درباره تجا رت و کار خود
 را مدتصر و مفید برای عمران گفتم.

 
 _ نه نمیشه بری.

 
 آنچنان با حیرت نگاهت کردم مثل اینکه به گوا هایم اطمینان نداشتم.

 
 _ررا؟

 
با همان نگاه ادی همیشررگیت نگاهم کرد و خیلی خونسرررد و بی  عمران 

 باره گفت:تفاوت به ناراحتی من دو
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 _گفتم که نمیشه بری.

 
احساس بد روزهای گذشته داشت تکرار میشد. روزهایی که به خاطر یک کار 
کورک توبیخ می شرردم. بغضرری که همراه با حس بد تحقیر شرردنب آن هم 
شمان رند آدم غری ه در گلویم به واود آمده بود خفه کننده و طاقت  الوی ر

نگاه میکردم. رون م من بودم با کورکترین فرسا بود. همان ور خیره به عمران 
ضر به  شد و این خفتی بود که هرگز حا سرازیر خواهد  شک هایم  پلک زدنی ا

 تن دادن به آن ن ودم.
 

 احساس میکردم که صورتم از خشم و خجالت بر افروخته شده است.
 

 قادر خان که اوضاع را این ور دید با لحن مهربان و دلجویی گفت:
 

 ..بابا بذار بره. اوونن دوست دارن یه شب پیت هم باشن._عمران اان.
 

اواب عمران از پیت برایم مثل روز مشرردص بود. عمران یک دنده تر و لج از 
تر از اینها بود که بگذارد کسی برایت تعیین تکلیه کند. مدصوصا درباره امر 

 خ یر تربیت من!
 

 حاال فقی باید به من برسه. _نه قادر خان. نازی به اندازه کافی از من دور بودهب
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پاک  ل*ب*منتوانسررتم پوزخندی که حاصررل حرف خنده دار عمران بود را از 

شود. عمران که پوزخند  ضررم تمام می ستم به  کنم. حتی با واود اینکه می دان
مرا دید اخم غلیظی کرد و بازویم را گرفت. این هم یکی دیگر از شررگردهای 

کسی عوارضی از آن نمیدید. می دانستم که تا قدیمی اا بود. انجام کاری که 
رند ثانیه دیگر فشررار انگشررتانت را آنقدر زیاد خواهد کرد که برای شررکسررتن 

 بازویم کافی باشد.
 

بدون هیچ حرفی به الو خیره شرردم. سرراکت و سرررد. گذاشررتم تا او کارا را 
نها یبکند. فشار دستت زیاد شد و من همچنان خاموا ایستاده بودم. بدتر از ا

را پشرت سرر گذاشرته بودم. با حرف بابک کار عمران ناتمام ماند و دسرتت از 
 بازویم ادا شد. یعنی بابک دستت را ادا کرد و با لحن غری ی گفت:

 
_ عمران اگر ااازه بدی ما با ماهی و گل نوا و محمد می خواسررتیم بریم یه 

در خونه. سررر سررر درکه. بذار نازی خانم هم با ما بیاد برگشررتنه میاریمت 
 راهمونه. باالخره باید از تجریت رد شیم.

 
قادر خان که  با  عمران نگاهت کرد و سرررا را تکان داد و بدون هیچ حرفی 

 بیچاره هنوز گیج و منگ بود از ما فاصله گرفت.
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بابک بدون هیچ حرفی فقی نگاهم میکرد و من هم سررراکت به رو به رو خیره 
 ه سرویس هتل.شده بودم. به بشقابها و میز سل

 
 بابک با لحنی آرام بدت گفت:

 
 _شما خوبی؟

 
شن  سرد و خ شه  شمانت بر خالف همی سرم را باال بردم و نگاهت کردم. ر
ن ود. آرام بود. و دیگر آن پوزخند کج هم به روی ل انت دیده نمی شررد. کامال 

 ادی بود.
 

ن و بین مسرررم را تکان دادم و بدون هیچ حرفی به باربد که با تعجب نگاهت 
 برادرا می ررخید نگاه کردم.

 
 _قراره بریم درکه؟ تو که گفتی...

 
اای هیچ حرفی را  که  ادی  با لحنی  بک حرفت را ق ع کرد و  با ما  ا

 نمیگذاشتب گفت:
 

 _برنامه تغییر کرد. اگر پایه ایی یا علی!
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 باربد ابرویی باال برد و کوتاه گفت:
 

 _پایه ام.
 

ا صرردا کرد و کمی از من فاصررله گرفت و آهسررته بابک با اشرراره ایی محمد ر
شررروع به حرف زدن با محمد کرد. نمی دانسررتم که درباره ره ریزی با محمد 
صررح ت میکند ولی حدس زدنت هم کار آن رنان سرردتی ن ود. احسرراس 
شنهاد آنی و غیر منتظره  شده بود و آن پی میکردم که بابک متواه حرکت عمران 

عمران از من بود. نگاهت کردم. در حالیکه رشم به اا هم به دلیل دور کردن 
من دوخته بود با محمد صررح ت میکرد. هر ره که بود با این کار مرا مدیون 

 خودا کرده بود.
 

مه  ماهی ه ند و  خانم گرم صررح ت بود خانم و ثری  بدری  با  ماهی و گلی 
 تالشررت را میکرد تا در دل ثری خانم اا باز کند. ولی اگر کسرری کمی او را
ست و  سیاه بازی ا شد که تمام آن حرکات و تعریه ها  شناخت متواه می  می

 ماهی در نهان از شدصیت ثری خانم متنفر است.
 

رفتم و روی یکی از م لهای البی نشررسررتم. و به گارسررونی که به سررراغم آمد 
سررفارا یک فنجان رای دادم. از گوشرره البی به محمد که اخم هایت در هم 

 خشم به عمران رشم دوخته بود.بود نگاه کردم. با 
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صح ت و بگو  شغول  شده بود و با باربد و ماهی و گلی م بابک حاال از او ادا 

 و بدند بودند.
 

باالخره رای زنی ها انجام شد و ما از بزرگ تر ها ادا شدیم و با ماشین بابک و 
محمد به درکه رفتیم. به ماشین محمد رفتم و گلی هم آمد و عقب نشست ولی 

شد ولی محمد با ناراحتی رراک زد و بابک ما شین بابک  سوار ما هی با هیجان 
 کنار کشید و با اشاره محمدب ماهی هم به ماشین ما آمد.

 
تا خود درکه گفتیم و خندیدیم. ماهی با شرری نت از گذشررته ها و خاطراتمان 
ته ایی را از قلم می  که او نک گاهی  ید میکردیم و  تای میگفت و من و گلی هم 

نداخت ما به یادا می انداختیم. محمد آرام و کمی گرفته رانندگی می کرد و ا
که می  ثل این گاه می کرد. م به من ن ید و  بار می ررخ یک  ظه  ند لح هر از ر

 خواست م من شود که حالم خوب است و مشکلی ندارم.
 

 وقتی که پیاده شدیم ماهی به کنارم آمد و آهسته پرسید:
 

 ونی؟_محمد رشه نازی؟ تو مید
 

 سرم را تکان دادم و دستت را گرفتم و با هم قدم زدیم.
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_ نگران ن اا. مردها رو ول کن. از خودت بگو. اناب پژمان تا ره حد برات 
 ادیه؟

 
 گلی به کنار من آمد و با خنده و اخم گفت:

 
 _ نامردا تنهایی ؟ منم هستم.

 
سته آلوره از کیفت بیرون آورد و مثل بچه های سینمبعد هم یک ب ا می ی که به 

روند شروع به خوردن کرد و در همان حال دستت را به نشانه ادامه دادن حرف 
 از طرف من روبه روی صورتم تکان داد و گفت:

 
 _خوب حاال بگو.

 
 خندیدم و دوباره سوالم را تکرار کردم.

 
به دهان او زل زده بودیم نگاه کرد و  با کنجکاوی  به من و خواهرا که  ماهی 

 گفت:
 

 _ به نظرم مرد اذابیه..
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 گلی با حالت خنده داری نگاهت کرد و سرا را تکان داد و با تاسه گفت:
 

شت بهت میدن؟ آخه  صابی ب ین یک کیلو گو شگلیت رو ب ر دم مغازه ق _خو
 خره خوشگلی هم شد دلیل

 
 ماهی با حیرت به گلی نگاه کرد و گفت:

 
یاد. من باید اول عاشک رشم _ خوب باالخره بقیه ریزها با شناخت به دست م

 و ابروی یه مرد بشم تا بعد ازا شناخت هم پیدا بکنم.
 

 گلی خندید و با شی نت گفت:
 

 _نه مرگ گلی عاشک ریه بابک شدی؟ کله کچلت؟
 

من هم به خنده افتادم و با گلی خندیدیم. خود ماهی هم به خنده افتاده بود و 
شتیم سه نفرمان بدون هماهنگی ق لی برگ شین پی هر  اده و به بابک که تازه از ما

شررده بود و به طرف ما می آمد نگاه کردیم و دوباره خندیدیم. بیچاره بابک با 
تعجب به ما نگاه کرد. به دن ال دلیل خنده ی ما میگشرررت. من در حالی که 

 همچنان می خندیدم گفتم:
 

 _واقعا ماهی این ررا موهاا رو زده؟ مگه کم پشته؟



wWw.Roman4u.iR  70 

 

 
شن به نظر _نه بابا مو د ست داره یه کم خ سو کمند! ره میدونم؟ البد دو اره گی

 برسه
 

 _ به نظرم همین طوری هم خشن هست.
 

به طرف کافه ها رفتیم و روی تدت های بیرون نشررسررتیم. هوای اواخر مهر 
عالی بود. نه زیاد سرد و نه گرم. رون وسی هفته بود نس تا خلوت تر بود. بابک 

 و قلیان داد.سفارا آب میوه و بستنی 
 

با رسرریدن قلیانها با لذت به آنها نگاه کردم. از بچگی عاشررک صرردای قل قل 
کردن قلیان بودم. برایم به نوعی نوستالژیک بود. بابک کامی گرفت و طرف من 

 که با کنجکاوی به قلیان نگاه میکردم گرفت و گفت:
 

 _میکشی؟
 

و سرریگار و نوشرریدنی را شررانه هایم را باال بردم. تا به حال هیچ مواد مددر 
امتحان نکرده بودم. با اینکه در اایی بزرگ شررده بودم که میدیدم دخترها هر 
شب نوشیدنی و یا سیگار را قاراقی به خوابگاه می آوردند و استفاده میکردند. 

 ولی خودم هرگز استفاده کننده ن ودم.
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 کنم.اما حاال نمی توانستم از آن قل قل االب و لذت بدت رشم پوشی 

 
 محمد خندید و با ماهی شروع به کشیدن یک قلیان مشترک کردند.

 
 دو دل بودم که بابک دوباره کامی گرفت و گفت:

 
 _بذار بگم یه ل ی دیگه بیاره

 
 بیچاره فکر کرده بود به این دلیل دو دل هستم. ولی من اصال آدم بددلی ن ودم.

 
 یک پک کورک زدم.ق ل از آنکه کسی را صدا کندب قلیان را گرفتم و 

 
به  به گلویم فرو نرفته بود ولی  با اینکه دود آن رنانی هم  با همان یک پک و 
سرفه افتادم و بقیه را به خنده انداختم. ماهی در حالیکه ماهرانه کام میگرفت با 

 خنده گفت:
 

 _ آخه اواه ماشینی فرنگ رفته تو رو ره به قلیون ایرانی؟
 

 مراه با آنها آهسته می خندید برگرداندم.شلنگ قلیان را به بابک که ه
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صادر  شتر  صح ت ها به کار تجارت و بی شدم.  ستنی خودم قانع  و به همان ب
کردن اسر های برادران پژمان کشریده شرد. ماهی هم با عالقه موضروع را دن ال 
شنهاد دادم که کمی قدم بزنیم. گلی هم  صله به گلی پی میکرد. ولی من بی حو

وره باغی که شرریب مالیم تری داشررت قدم زدیم و از گذشررته ق ول کرد و در ک
خارج  به حال میزد و از زندگیم در  گاهی هم گلی گریزی  صررح ت کردیم. 

 میپرسید.
 

تا اایی که میدانسررتم ناراحتت ندواهد کرد برایت تعریه میکردم. بیشررتر از 
خاطرات خوشرری که اواخر هفته ها و سررال نو با عمه کتی داشررتم صررح ت 

 م. نیاز ن ود که ریزهای بد و عذاب دهنده را بداند.میکرد
 

همین که بداند که همه ریز بر وفک مراد بوده و من بدون هیچ ناراحتی به این 
 اا رسیده ام کافی بود.

 
او هم از زندگیت می گفت. از سعید شوهرا و مادر شوهرا که قرار بود بعد 

ودم که از زندگیت راضی است. از به دنیا آمدن بچه به نزد او بروند. خوشحال ب
او هم خوشررحال بود که من راحتم و نگرانی ندارم. برای لحظه ایی فکر کردم 
که نکند او هم مثل من و فقی برای ناراحت نکردن من تظاهر به خوشرر دتی 
صح ت میکرد خیالم  سعید  شک رااع به  میکند. اما وقتی که دیدم ر ور با ع

 تا حدودی راحت شد.
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 برگشتیم تا کم کم و ق ل از تاریک شدن هوا به خانه برسیم. با زنگ محمد

 
در راه ماهی و گلی میگفتند و می خندیدند و من خاموا و نگران در فکر این 

 بودم که ره ریزی در خانه انتظارم را میکشد.
 
 
 
 
 

با صرردای ایخ خودم و تکانها و صرردای عمران از خواب پریدم. تمام تنم از 
شررده بود. نفسررم گرفته بود. بلند شرردم و روی تدت عرق خیس و رسرر ناک 

نشستم. عمران برهنه و با یک شلوارک کوتاه باالی سرم ایستاده بود و با نگرانی 
 شانه ام را گرفته بود و کمی به طرفم خم شده بود.

 
 موهایم را از روی صورتم کنار زدم و رند نفس عمیک پیاپی کشیدم.

 
 _آب میدوای؟
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و نگاهت کردم و با تعجب متواه شدم که نگاه عمران کامال  سرم را بلند کردم
نگران بود. سرم را به نشانه ی مث ت تکان دادم. در همین لحظه ضربه ایی به در 

 خورد و صدای نازک زنی از پشت در شنیده شد.
 

 _ آقای کسروی؟ مشکلی پیت اومده؟
 

 ی گفت:عمران سرا را باال و به سمت در گرفت و با صدای نس تا بلند
 

 _ ریزی نیست. فقی خانم صدری یک لیوان آب بیار
 

شتری در مغزم اریان پیدا کند. عمران  شتم تا خون بی سرم را بین پاهایم نگه دا
 هم رراک آباژور روی پاتدتی را روشن کرد و کنار من نشست.

 
 _خواب میدیدی؟

 
 سرم را با تاخیر تکان دادم.

 
 _ره خوابی؟
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تابلویی که از زمان بچگی در اتاقم نصب بود نگاه کردم.  سرم را بلند کردم و به
تابلوی نقاشرری شررده ی یک دختر کورک بود که سرروار تاب بود و پدرا از 
پشرررت سررر او را به الو هل میداد و دختر هم غرق در لذت قهقه میزد. یک 

 لحظه ناب و پر از احساس.
 

 آهی کشیدم و گفتم:
 

 _نمی دونم.
 

از آن خواب تکراری نداشررتم. خوابی که همیشرره هیچ زمانی تصررور درسررتی 
میدیدم. ولی هرگز نتوانسررته بودم تعریه درسررت و اامعی برای کسرری از آن 

 خواب داشته باشم. حتی برای دوست روان پزشکم.
 

 _خوابات یادت نمی مونه؟
 

ضربه  شهایم فرستادم و ق ل از آنکه دهانم را باز کنم  شت گو کالفه موهایم را پ
خورد و خانم اوان و زی ایی با یک سینی کورک که در آن یک لیوان ایی به در 

صدری را ب ینم. آب  شدم خانم  آب بود به داخل اتاقم آمد و من باالخره موفک 
را به طرفم گرفت و با کنجکاوی به من نگاه کرد. سرررم را برایت تکان دادم و 

ای آشررفته و سررعی کردم تا ل دند بزنم ولی خودم هم میدانسررتم که با آن موه
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عرق کرده که به فرق سرررم رسرر یده بود و احتماال رشررمان قرمزب ریز رندان 
 رشم گیری نشده ام.

 
 مودبانه گفتم:

 
 _مرسی زحمت کشیدید. من نازلی هستم.

 
ستم داد و من هم  ش دتی کرد. عمران لیوان آب را به د ل دندی زد و اظهار خو

 تمام آن را یک نفس سر کشیدم.
 

 اره در سینی گذاشتم و خانم صدری آن را بیرون برد.لیوان را دوب
 

صدای  ساژ دادم. با  سرم را ما شتانم پوست  ستهایم گرفتم و با انگ سرم را بین د
 خفه پرسیدم:

 
 _ساعت رنده؟

 
 _ پنج و بیست دقیقه.
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ستم را گرفت و مرا متوقه  ستم. ولی عمران د سرم را تکان دادم و از اا برخوا
 کرد.

 
 _حالت خوبه؟

 
نتوانسررتم از زدن پوزخند خوداری کنم. با آنکه تنها رند سرراعت ق ل به کمک 

 بابک از شکسته شدن دستم نجات پیدا کرده بودم.
 

 رهره عمران سدت شد و دستم را در دستت فشار داد. با پرویی گفتم:
 

 _برات مهمه؟
 

شت.  صال اای تعجب ندا شم می خواباند ا اگر همان لحظه یکی هم بیخ گو
م به عنوان تربیت از این کارها زیاد کرده بود. اما در کمال تعجب فشررار ق ال ه

 دستت را کم کرد و در نهایت دستم را رها کرد.
 

فقی نگاهم میکرد. در نگاهت ریزی بود که هرگز ندیده بودم. ریزی که قادر 
 به کشه آن هم ن ودم. ریزی گنگ و م هم.

 
شد. حاال نیم رخ اذابت در نور کمرنگ آباژور کمی مر موز و غمگین دیده می

مادرم را  یل ازدواج زود هنگام  به صررورتت نگاه میکردم می توانسررتم دل که 
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سمت هم  سیار زی ا. ط یعی بود که به  بفهمم. عمران اذاب بود و مادرم هم ب
ساله امب بر خالف میل خانواده ها  ست  ساله و پدر بی شوند. مادر هفده  اذب 

 ازدواای عاشقانه داشتند.
 
مه میگفتند که من به مادرم شرر اهت پیدا کرده بودم. ولی خودم رنین عقیده ه

ای نداشتم. مادرم با آن زی ای ملیی و آرامتب ظاهری روحانی داشت. درست 
 مثل نقاشی های قدیمی.

 
 دوباره به عمران نگاه کردم. با اخم های درهم مرا نگاه میکرد.

 
شتم و به طرف حمام رفتم و شنیدم  حوله ام را بردا صدای در را  رند دقیقه بعد 

 که به هم خورد و عمران از اتاق بیرون رفت.
 

بعد از آنکه از حمام بیرون آمدم. سرررم را با دقت خشررک کردم و با حوصررله 
شروع به رک کردن ایمل هایم کردم. از دو شب ق ل که رسیده بودم تا به حال 

 سراغی از ایمیل هایم نداشتم.
 

وستم بود که عکس های اشن تولدا را برایم فرستاده بود دو ایمیل از نسیم د
شتم. دو ایمیل هم از  ضور ندا شنت ح و اظهار ناراحتی کرده بود که من در ا

 خداداد دوست و همکالسی دانشگاهم بود.

http://www.roman4u.ir/


 79 ناگفته ها

 
موضوع تحقیک استاد ها را نوشته بود و تمام کتاب هایی که به عنوان مراع می 

 در پایین صفحه لیست کرده بود. خداداد نازنین! توانستم از آنها استفاده کنم را
 

 نگاهی به لیست دروس تحقیقی انداختم و مدم سوت کشید.
 

آیا در تحول شعریه شاملو آیدا نقت اساسی  -ر بیهقی در آیینه ی تاریخ بیهقی 
آیا فردوسی در شاهنامه اا قهرمان  -نقد و برسی بوف کور  -را داشته است؟

 ا پهلوانی که در غربت شهید شدتسیاو -کشی کرده است؟
 

لیست کتاب ها را نگاه کردم. من فقی یک ترم مرخصی گرفته بودم و این اصال 
 انصاف ن ود که این همه تحقیک را به خاطر یک ترم متحمل شوم.

 
نفسررم را با صرردای بلندی بیرون دادم. از بیرون سرررو صرردا می آمد. نگاهی به 

بود. به گمانم عمران هم نتوانسررته بود  بیرون کردم. هوا کامال روشررن شرررده
 بدوابد و برخواسته بود تا زودتر به سر کارا برود.

 
لپ تاپ را بسررتم و کنار گذاشررتمب تا به موقع با ماهی یا محمد برای پیدا کردن 

 کتابهای مراع بروم.
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از اتاق بیرون آمدم و به آشررپزخانه رفتم. عمران پشرررت میز غذاخوری درون 
ود و ص حانه میدورد. ررخی در آشپزخانه زدم و به سالن رفتم سالن نشسته ب

 و کنار عمران نشستم. نیم نگاهی به من کرد و با لحن سردی پرسید:
 

 _اگر نمی خوای بگی برات مهمهب تا بپرسم بهتر شدی یا نه؟
 

با تعجب نگاهت کردم. نه خیر پدرم کامال عو  شررده بود. در گذشررته اگر 
کاری میکردم کم مدت بود. آن هم در رنین  های طوالنی  ترین تن یهم ح س 

 تاریکی اتاق و بدون المپ و آب و غذا.
 

 و حاال او حالم را می پرسید!
 

 _بهترم.
 

نگاهم کرد و سرررا را تکان داد و آهسررته خندید. بعد از اا برخواسررت و بی 
صندلی آویزان کرده بودب  شت  شده ی من کتت را که پ شمان گرد  تواه به ر

 و پوشید و از در بیرون زد. برداشت
 

مشررغول خوردن صرر حانه بودم که تلفن زنگ خورد. خانم صرردری گوشرری را 
 برداشت و بعد از سالم و احوال پرسی گوشی را برای من آورد.
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 _الو؟

 
 _نازی اان سالم.

 
 _سالم محمد ر وری؟

 
شکلی ندارم و همه  شود م ست که م من  کمی مکث کرد. مثل اینکه می خوا

 ست است.ریز در
 

 _خوبی؟
 

 خندیدم و با لحنی که سعی داشتم شاد و کامال سرحال باشد گفتم:
 

 _خوبم تو ر وری؟ دیشب خوا گذشت؟
 

 _خوب بود. اات خالی...
 

 مکثی دوباره کرد و این بار به صراحت پرسید:
 

 _عمران که دیشب اذییت نکرد؟
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 _نه خوب بود. مشکلی نداشتم.

 
 نفس راحتی کشید و گفت:

 
 مروز ری کاره ایی؟_ا
 

 _تو کچایی ؟
 

 به نظر می رسید که از اایی شلوک و پر سرو صدا صح ت می کند.
 

_من یه سر با بابک اومدم بازار بورس یه کاری داشتم. حاال هم دارم میرم دفتر. 
 عمران خونه است؟

 
 _نه همین حاال رفت.

 
 با تعجب گفت:

 
 _ره زود.
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نزدم. دلیلی نداشت که محمد را دل نگران حرفی از بد خواب کردن خودم و او 
 تر از این بکنم.

 
_ماهی و گلی میدواسررتن برای خرید بچه برن. گلی گفت یه زنگ به تو بزنم 

 بگم حاضر باشی ساعت ده میان سراغت.
 

 _باشه مرسی . تو هم هستی؟
 

 _فکر نکنم. شاید عصر بهتون رسیدم.
 

ب هایم را برداشررتم تا در میان خداحافظی کردم و به اتاقم رفتم و لیسررت کتا
 خرید آنها من هم گریزی بزنم و کتابهایم را تهییه کنم.

 
 ساعتی بعد با زنگ ماهی ل اس پوشیدم و از خانه بیرون رفتم.

 
 
 
 
 

از خاطر برده بودم که تا ره اندازه با گلی و ماهی به من خوا میگذرد. تمام 
 ت ها را فراموا کرده بودم.آن تفریحات دخترانهب آن در گوشیها و آن شی ن
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ضیعت خواهرا  سرعتی آرام میراند. و من م من بودم که به خاطر و ماهی با 

 است و گرنه ماهی آدمی ن ود که به سرعت آرام رضایت بدهد.
 

صر خرید  شوق آورده بود. تا ع سر  شتند مرا هم  شوقی که آنها برای خرید دا
مان نمی خورد. فکر میکردم که کردیم و خرید کردیم. حتی ریزهایی که به درد

مامان پری هم از شررادی و خوشررحالی من شرراد اسررت. ولی ن ودا برایم تنها 
حسرررت آن لحظه های شرراد بود. فکر میکردم که اگر بودب حاال با هم بودیم و 
من شب که به خانه برمی گشتم برایت از خرید و شی نتهایم تعریه میکردم و 

سفی سته بود پا او همان طور که رادر نماز  ش سجاده ن سرا بود و پای  دا به 
 به پایم می خندید و شادی میکرد.

 
تابسررتانها که پیت من می آمد تمام عشررک من این بود که فقی بنشررینم و نماز 
خواندنت را تماشررا کنم. به نظرم حالت روحانی مامان پری در آن زمان صررد 

 ماز می خواند.برابر میشد. درست مثل اینکه یک فرشته ایستاده بود و ن
 

ستم را گرفت و  شیر را نگاه میکرد ل دند زدم. د شه های  شی شوق  به گلی که با 
 گفت:

 
 _نازلی به نظرت کدومت بهتره؟
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به شیشه شیری که عکس رند حیوان عروسکی به رویت راپ شده بود اشاره 

 کردم و گفتم:
 

اا ه_این بهتره. ب ین هم سررر شرریشرره حالتت با فک بچه اور ترهب هم عکسرر
 قشنگ تره

 
 ماهی خندید و گفت:

 
_رند تا بچه بزرگ کردی اون اا؟ نکنه عمران پول برات نمی فرستاد و تو برای 

 خرج تحصیلت پرستار بچه شده بودی؟
 

سرررم را تکان دادم و خندیدم. امان از ماهی! همیشرره یک اواب در آسررتینت 
 داشت که به محی شنیدن ریزی آن را بگوید.

 
س ه. عمران به اای  _عمران هر عی ی شه این یکی ننگ بهت نمی ر شته با دا

 ت سیار بوده.ATMهمه ی پدری کردن هاا برام همیشه یه ر
 

 گلی آهسته سرا را کنار گوا ماهی آورد و با خنده و شوخی گفت:
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باز فرنگ رفته برای ما حرف ATM_ اینر ت که این گفت یعنی ری؟ این داره 
 میزنه.

 
 رد و گفت:ماهی پشت رشمی نازک ک

 
 _سرا رو بدوره! مثال دانشجوی ادبیات هم بوده اون اا.

 
در حالیکه از شرردت خنده سرررخ شررده بودم به فروشررنده بینوا که با حیرت به 

 دیوانگی های ما نگاه میکرد ل دند زدم و آهسته گفتم:
 

 _ بچه ها ابرومون رفت.
 

ضیی داد که من تازه از فرن شنده تو شتماهی خندید و برای فرو ستون! برگ م و گ
 هنوز یک مقدار غرب زده هستم!

 
از مغازه بیرون آمدیم و ماهی و گلی این بار به سراک خرید ل اس رفتند. دو هفته 
به دن ال یک ل اس  فامیل های شرروهر گلی بود و گلی  ی دیگر عقد یکی از 

 حاملگی مجلسی میگشت.
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هم آدرس کتاب فروشرری به آنها گفتم که به رند الد کتاب احتیاج دارم و آنها 
 را دادند و من از آنها ادا شدم و به دن ال خرید کتاب رفتم.

 
عاشررقانه بین قفسرره ی کتاب ها قدم می زدم. حاال می توانسررتم تفاوت خرید 
شت و گاهی  سی را در ایران با غربت ب ینم. آن اا این تنوع واود ندا کتاب فار

یا  فروشی بدهم و بعد از یک من مج ور بودم که سفارا کتابی را به یک کتاب
حتی رند ماه بعد آن کتاب تازه به دستم برسد. ولی این ااب در وطن خودم در 
بین کتابها لذتی را داشررتم که در تمام آن سررالها و در غربت از آن محروم بودم. 
ساعت ها در میان ان وه این کتابها بگردم و همه  ستم  شتم که می توان ست دا دو

عه ها را م ال به  ی آن تاب خوان حرفه ایی هسررتم و می توانم  یک ک کنم. من 
ارات بگویم که تمام آثار بزرگ و ااودانه ی ادبیات اهان را م العه کرده ام. 

 ولی م العه تمام آن آثار به فارسی ق عا لذت بیشتری خواهد داشت.
 

آن قدر ذوق کرده بودم که گیج شده بودم و نمی دانستم که اول به کدام قسمت 
 وم و کدام کتاب را بردارم و نگاه کنم.بر
 

در قفسررره کتابهای تاریدیب کتاب خداوند الموت را بر داشررتم ولی با دیدن 
سراک دیگری رفتم.  سالهای وبا مارکزب آن را زیر بغلم زدم و به  شک در  کتاب ع
زمانی به خودم آمدم که رند الد کتاب را در بغلم گرفته بودم و در میان کتاب 

ردان ایسررتاده بودم. فروشررنده که مرد اوانی بود با تعجب به من فروشرری سرررگ
 نگاه می کرد.



wWw.Roman4u.iR  88 

 

 
خجالت زده کتاب هایی را که انتداب کرده بودم به سررمت پیت خوان بردم و 

 گفتم که اینها را برایم کنار بگذارد تا بقیه کتابهایم را انتداب کنم.
 

کتاب برداشررتم. از  دوباره و با شرروق به سررمت قفسرره ها برگشررتم و دیوانه وار
کتابهای روسی و از آثار ردوف و انگ و صلی تولستوی گرفتهب تا مائده های 

 زمینی آندره ژید و کلیدر دولت آبادی.
 

سته  شنده که حاال خانمت هم به او پیو ساب کردن رفتمب فرو وقتی که برای ح
 دبود گفت که اگر پیاده هسررتم حمل این همه کتاب برایم غیر ممکن خواهد بو

 و خوب من هم با کمال پرروی اعالم کردم که بله پیاده هستم!
 

در گیر و دار حمل کتابها بودم که تلفنم زنگ خورد. این خی را شب ق ل عمران 
بی هیچ حرفی به دستم داده بود و گفته بود که آن گوشی و خی در ایران به دردم 

سی ن شماره ایی از آ نمی خورد. با تعجب به آن نگاه کردم. فکر نمیکردم که ک
داشررته باشررد. شرراید هم خود عمران باشررد که این هم امری بعید بود. با تردید 

 گوشی را برداشتم.
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محمد بود که همان اطراف بود و می خواسررت بداند که من کجا هسررتم. می 
ترسید که گم شده باشم. آدرس را از فروشنده گرفتمب به او گفتم و به انتظارا 

 عد او و بابک وارد کتاب فروشی شدند.ایستادم. لحظاتی ب
 

 _سالم
 

سته  سه ی د با ل دندی به من و کتاب های که کنار پایم روی زمینب در رند کی
 دار بزرگ ریده شده بود نگاه کرد و گفت:

 
 _ اینها رو خودت میدواستی تنها بیاری؟ هرکول شدی؟

 
 خندیدم و گفتم:

 
ه تا کیسرره هم ماهی می آورد _ نه میدواسررتم بیشررترا رو بدم گلی. یه دو سرر

 مشکل حل میشد.
 

 محمد خندید و بابک ل دند کجی زد و با تعجب به کتاب ها نگاه کرد.
 

 مودبانه سالم کردم. اوابم را داد و گفت:
 

 _این همه کتاب؟
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 محمد خم شد و یکی از کیسه ها را امتحان کرد و گفت:

 
 _ این نازیه ما دانشجو ادبیاته مثال...

 
شده بعد با  ساب  سید که ح صح ت درباره کتابها کرد و پر شروع به  شنده  فرو

ص ی  ست یا نه و بعد هم آدرس خانه ی عمران را به کتاب فروا داد که فردا  ا
 کتابها را با پیک به خانه بفرستد و تاکید هم کرد که م ادا کتابها آسیب ب یند.

 
 _واقعا دانشجوی ادبیاتی؟

 
 میکرد نگاه کردم و سرم را تکان دادم. به بابک که با کنجکاوی نگاهم

 
شه و رشته ی  _ هرگز پیت نیومده بود که با کسی برخورد کنم که اون ور آب با
شک ادبیات هستم. ولی  صه عا شد شه. من خودم به  ادبیات رو انتداب کرده با

 خوب تو خود ایران این رشته رونک خودا رو از دست داده متاسفانه.
 

 فتم:ل دند زدم و با شوق گ
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_ اگر قرار باشه صد بار دیگه یک رشته رو انتداب کنم هر صد بار همین رشته 
 رو انتداب میکنم.

 
ل دندی زد و سرررا را تکان داد. ل دندا بر خالف همیشرره پوزخندی کج و 

 تمسدر آمیز ن ود. یک ل دند واقعی بود.
 

 _رند ساله اونجایی؟
 

 _نه سال.
 

 سید:با تعجب نگاهم کرد و محتاطانه پر
 

 _شنیدم عمه ات اونجاست. پیت اون بودی؟
 

سعی در به  ش انه روزی ریزی بود که هیچ وقت  سرم را تکان دادم. خاطرات 
 یاد آوردن آنها نداشتم. حتی برای یک لحظه و یک ثانیه.

 
 با لحن خشکی که دست خودم ن ود گفتم:

 
 ت عمه ام._نه تو یه ش انه روزی بودم. فقی گاهی آخر هفته ها میرفتم پی
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به من نگاه  با نگرانی و اخم  نمیدانم حالت صررورتم ر ور شرررده بود که او 
 میکرد.

 
 _خوبی؟

 
سررعی کردم تا ل دند بزنم. مثل همیشرره. مثل آخر هفته هایی که عمه کتی از 
حال و اوضرراع شرر انه روزی می پرسررید و من با همین ل دند سررعی میکردم تا 

 اوضاع را خوب و نرمال الوه بدهم.
 

 _باالخره غربت سدتیه خودا رو داره
 

سی  شکافانه نگاهم میکرد. مثل ک شم از من بگیردب همچنان مو بدون اینکه ر
به  گاه او پی  هد از ن ماد اسرررت و می خوا قابلت بی اعت به حرف طرف م که 
حقیقت ب رد. محمد که کارا با کتاب فروا تمام شررده بود و قول و قرارها را 

 و گفت:گذاشته بود کنار من آمد 
 

 _ریزه دیگه ایی نمی خوای؟
 

لیسررت کتاب های مراعم را در آوردم و به او نشرران دادم. رند الد کتاب بود 
 که آنجا نداشتند.
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 _اینها رو الزم دارم. ولی مثل اینکه ایشون ندارند

 
 محمد لیست را نگاه کرد. ل دندی زد و گفت:

 
به یه نفر برات بگرده  _در حد سرواد ادبیه ما که نیسرت! ولی رشرم. می سرپرم

 پیداشون کنه. خوبه؟
 

 سرم را به نشانه تشکر تکان دادم و ل دند زدم.
 

با هم از کتاب فروشرری بیرون آمدیم. ماهی و گلی خریدشرران را کرده بودند و 
انتهای پاسرراژ منتظر ما ایسررتاده بودند. مقداری از راه را باید پیاده میرفتیم تا به 

 پارک کرده بود برسیم.اایی که محمد ماشین را 
 

در حالیکه یک رشم و نیمی از حواسم به گلی که پیراهنت را نشانم میداد بود. 
 رشم دیگر و نیمه دیگر حواسم به ماهی و بابک بود.

 
ماهی با شوق برای بابک از خریدشان تعریه میکرد و بابک خیلی خونسرد به 

صاب خورد کن ب ه روی ل انت ن ود و او گوا میداد. خوش دتانه آن پوزخند ع
گرنه من هیچ تضررمینی به ماهی نمی دادم که یک سرریلی به دهان شرروهر آینده 

 اا نزنم!
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با خنده متواه شررردم که موقعیت گلی هم مثل من اسرررت. او هم با اینکه در 
ظاهر مشررغول نشرران دادن ل اسررت به من بود ولی نیمی از حواسررت متواه 

مان در گاه ظه ای ن نده  خواهرا بود. برای لح به خ هم گره خورد و هر دو 
 افتادیم.

 
گلی با رشمک به ماهی اشاره کرد و هر دو آهسته در حالیکه کیسه خرید گلی 

 را نگاه میکردیم تمام حواسمان را به حرفهای ماهی و بابک دادیم.
 

باالخره به محل پارک ماشین رسیدم و محمد رفت تا ماشین بیاورد. با اشاره ی 
ه گلی نشان دادم. ماهی ریزی آهسته به بابک گفت و بابک را ابرویم ماهی را ب

به خنده انداخت. بعد بابک دسرررت دراز کرد و دسرررت ماهی را گرفت و در 
ست ماهی را  شت د صتت پ ش شت  شت و در همان حال با انگ ستت نگه دا د

 نوازا کرد.
 

گلی اخم کرد. با اخمت صد در صد موافک بودم. نس ت به بابک رندان خوا 
که بین  لت این بود  به ع ندان خوب من  نه ر یت  که این ذهن ن ودم. نمی دانم 

اولین بار او را با یک دختر مشاهده کرده بودم؟ و یا اینکه رون او به هیچ مدلی 
 به ماهی نمی خورد؟
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ماهی همچنان مشررغول وراای بود و بابک با بیحوصررلگی به حرفهایت گوا 
در حرف زدنهای ماهی بود در  میداد. حتی یک درصررد آن شررور و هیجانی که

نگاه او ن ود. نه شررور و هیجانی و نه حتی تواهی. به نظر میرسررید که اصررال 
 حواس بابک اای دیگری باشد.

 
سرررا را بلند کرد و با من رشررم در رشررم شررد. با اخم به او فهماندم ممکن 
اسررت ماهی کور باشررد و متواه نگاه های بی تفاوت او نشررده باشررد ولی من 

 متواه هستم. کامال
 

سیاه بود و میگفت که نفوذ کردن به  سرد و  شمانت  رند ثانیه مرا نگاه کرد. ر
 درون این رشمها کار آسانی نیست.

 
 گوشه ل ت باال رفت و ل دندی کج مهمانم کرد.

 
شدیم و از آیینه دیدم که بابک همچنان با همان  شین  سوار ما سید و  شین ر ما

سیاهت مرا می پایید و هم سرم را به رمشان  ان ل دند کج به روی ل انت بود. 
عروسررک های پارره ای و سرروتی که گلی گرفته بود گرم کردم. تا دیگر نگاهم 

 به آن رشمان سرد و نافذ نیفتاد.
 

 محمد از آیینه به من نگاه کرد و گفت:
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 _عمران می گفت دیشب انگار بدخواب شده بودی؟
 

ه با کمی نگرانی از آیینه نگاهم میکرد با حیرت سرررم را باال آوردم و به محمد ک
 رشم دوختم. برای راحت کردن خیالت با خنده گفتم:

 
 _شما اونجا سر کار ره کار می کنید؟ کار؟یا وراای کردن مثل پیرزنها؟

 
شد. دوباره از  سته و بم بابک هم بلند  صدای خنده آه محمد برایم اخم کرد و 

س شمانت آیینه کنار نگاهم کرد. این بار نگاهت  شه ر رد ن ود و رین های گو
 که بر اثر خنده به واود آمده بود رهره اا را عو  کرده بود.

 
 بی تفاوت نگاهم را به محمد دادم و گفتم:

 
 _ریزی ن ود. یه خواب بد بود. همین.

 
بعد هم به طور خالصرره تعریه کردم که عمران آن قدر ترسرریده بود که بدون 

و بعد هم اضررافه کردم که خانم صرردری بیچاره را ل اس به اتاق من دویده بود. 
 هم بدخواب کردم.

 
 ماهی با خنده و شوخی گفت:
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_ب ینم اون وقت خانم صررردری که برات آب آوردب همین طوری لدت عمران 

 رو دید زد؟
 

سه رفته بود نگاه کردم و خنده ام را به  شدت خنده ری با دهان باز به ماهی که از 
 زحمت فرو دادم.

 
 خ ر م راییه ؟ _نکنه

 
گلی که از شدت خجالت سرخ شده بود با اعترا  و لحنی که به نظر میرسید 

 اگر راره داشته باشد خرخره ماهی را همان لحظه می اود! گفت:
 

 _ماهی خجالت بکت!
 

 ماهی با لحنی مظلومانه گفت:
 

 _ِا....من ررا خجالت بکشم؟ خانم صدری دید زده من خجالت بکشم؟
 

ین انداختم تا دیدن قیافه سرررخ از خشررم گلی باعث خنده بیشررترم سرررم را پای
ست و خودا هم  صنوعی ا شدص بود م شود. محمد با اخم هایی کامال م ن
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خنده اا گرفته است رشم غره ای به ماهی رفت. ولی ماهی کامال رشم غره 
 برادرا را نادیده گرفت و رو به من گفت:

 
 ._مواظب باا یه وقت برات زپت درست نکنن

 
در حالیکه آهسررته می خندیدم نگاهت کردم. حتی گلی هم با شررنیدن این 

 حرف به خنده افتاد.
 

 _زپت ریه؟
 

با  به خنده افتادند و محمد در حالیکه الاالهه اال.... می گفت  بار همه  این 
 خنده برایم توضیی داد که زپت همان زنگوله پای تابوت است!

 
 گلی با خنده گفت:

 
رو خدا غی ت نکنید. بنده خدا خانم صدری شاید بی منظور  _بسه بچه هاب تو

 این کارو کرده
 

 ماهی قری به سر و گردنت داد و با خنده گفت:
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 _آره بی منظور..
 

شم غره ای به ماهی رفت  شم ر ست بحث را عو  کند با خ گلی که می خوا
 که دهانت را باز کرده بود تا حرف دیگری بزند و گفت:

 
 به عمران بگو امشب ااازه بده بیای اونجا. _ نازی تو رو خدا

 
 سرم را با غصه تکان دادم و گفتم:

 
 _ق ول نمیکنه.

 
گلی گوشرری خودا را در آورد و به عمران تماس گرفت. و ده دقیقه تمام با هر 
ست ااازه مرا برای آن  صح ت کرد تا توان شده بود با عمران  زبانی که اختراع 

میکردم که بی قرار گلی را بغل کردم و  شررب بگیرد. آن رنان احسرراس شرروق
یدم. یک شررب کامال با ماهی و محمد و گلی. مثل گذشررته ها. حتی ب*و*سرر

 فکرا هم لذت بدت بود.
 

بدون تعارف ق ول  بابک  بابک هم تعارف کرد و بر خالف انتظار من  به  گلی 
 کرد.

 
 احساس میکردم که کمی خوشیم ناخوا شد و عیشم منقص!
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ستم که با واود او تمام از بابک رندان  شتر از آن می دان شم نمی آمد و بی خو

هوا و حواس ماهی پی او می رود و آن لحظه های که من برایت برنامه ریزی 
 کرده بودم دیگر شدنی ندواهد بود.

 
 
 
 
 

محمد سرررو ته کرد و دور زد و برگشررت و من بی اراده رپ رپ به بابک نگاه 
کرد و بعد خندید. من هم خجالت زده سرررم کردم. رند ثانیه با تعجب نگاهم 

را پایین اندختم. محمد سرا را ررخاند و به بابک که هنوز آهسته می خندید 
 نگاه کرد.

 
 _ریه؟

 
نامردی نکند و اریان رپ رپ نگاه کردن مرا  بابک  ته دل دعا کردم که  از 

که  یبرای آنها تعریه نکند. همینکه خود او فهمیده بود که مثل دختر بچه های
دوستشان با کس دیگری دوست می شود و آنها حسادت می کندب من هم به او 

 حسادت میکنم برای یک آبرو ریزی کافی بود.
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 _هیچی

 
 نفس راحتی کشیدم.

 
***** 

 
به یک فیلم ترسررناک نگاه میکردند  با هیجان  بابک که  به ماهی و محمد و 

 شام ساالد درست کنم.خندیدم و خیار و گواه ها را از گلی گرفتم تا برای 
 

ماهی با هیجان نگاه میکرد و صررحنه های ترسررناک فیلم آنچنان ایخ های 
بنفشری میکشرید که مو بر تن آدم سریخ میکرد. و هر ایخ مصرادف بود با یک 

 زهر مار از طرف گلی!
 

_من نمی دونم مرضرره وقتی نمیتونی نگاه نکن. آبروم تو در و همسررایه رفت. 
 بگن تو این خونه دارن یه زنو می کشن. 110االنه که زنگ بزنن 

 
 خندیدم و گفتم:

 
 _ماهی نمی ترسه. فقی داره ناز میکنه.
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با ابرویم به بابک که بی اعتنا به ناز و اداهای ماهی روی م ل لم داده بود و با 
 دقت به فیلم نگاه میکرد اشاره کردم.

 
 ص گفت:گلی که تازه به اص الر دو ریالی اا افتاده بود. با حر

 
 _خاک تو سرت ماهی

 
 با صدا خندیدم.

 
 _عو  که بیاد کمک منب رفته واسه این پسریه ماست غمیت میاد.

 
 ساالد را درست کردم و برای سرخ کردن مرغها به کمکت رفتم.

 
 _تو برو بشین قربونت برم. اذیت میشی

 
 با مهربانی نگاهم کرد.

 
ش دت ترین آدم روی _خوا به حال مردی که می خواد با تو ازدواج  کنه. خو

 زمین میشه.
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سرمان را ررخاندیم. بابک کنار یدچال به کانتر تکیه  سی  سرفه ک صدای  با 
 داده بود و ما را نگاه میکرد.

 
 _گلی اان یه لیوان آب میدی؟

 
با پوزخند به من نگاه کرد. اطمینان داشتم که حرف آخر ما را شنیده است. ولی 

میشه ن ود. کمی شی نت آمیز بودب که برای مردی آن تمسدر در نگاهت مثل ه
 مثل او غیر قابل باور بود.

 
من حتی نمی توانستم تصور کنم که بابک با کسی شوخی کند و به طور ادی 

 بدندد. زیاد از حد خشک و سرد بود.
 

سالن  سرم را به غذا گرم کردم. او هم با لیوان آبی که گلی برایت ریدته بود به 
 برگشت.

 
 حی خارج شدن او گلی آهسته و کنار گوا من گفت:به م

 
 _نظرت رااع بهت ریه؟

 
به رشررمان عسررلی بچه گربه ایت نگاه کردم. کمی مکث کردم و حرف را در 
صی ام در نظری  شد شتم به هیچ واه عقیده  ست ندا دهانم مزه مزه کردم. دو
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که می خواهم بدهم دخیل باشررد. درسررت بود که من رندان از بابک خوشررم 
نمی آمد و یا شرراید بهتر بود که بگویم اصررال از او خوشررم نمی آمد. ولی این 

 دلیل نمی شد که او زوج بدی برای ماهی بشود.
 

 _به نظرم که مرد بدی نیست. ولی خوب یه کم با هم متفاوت هستن
 

 گلی سرا را تکان داد و گفت:
 

 اهی هستم._یه کم؟ به نظر من که هیچ اوری با هم اور نمیشن. من نگران م
 

آخرین تکه مرک را که سرخ شده بود از ماهی تابه بیرون آوردم و ظرف را در گرم 
 خانه فر قرار دادم و دستت را گرفتم.

 
 _گلی اان. بعضی موقع ها همین تفاوت ها می تونه لذت بدت باشه.

 
 آهی کشید و دستم را گرفت و روی صندلی کنار خودا نشاند.

 
دت نیسررت رون قسررمت اعظم نواوونیت رو _نازی میدونم که دسررت خو

اونجا بزرگ شرردی. ولی تو ایران طالق هنوز هم برای زن یه تابو هسررت. هنوز 
 هم به زن م لقه به رشم خوبی نگاه نمیشه.
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 خندیدم و دستت را محکم تر گرفتم. نگرانیت را درک میکردم.

 
ب با همین تفاوتها  ا هم خوا _کی حرف از طالق زد؟ من گفتم اونها میتونن 

 باشن.
 

 _اگر فردا پس فردا همین تفاوتها مشکل آفرین شد ری؟
 

سرم را تکان دادم. دل نگرانیت کامال من قی بود. دو شدصیت کامال متفاوت 
 داشتند. برای دلگرمت کنم گفتم:

 
 _بعضی مردهای خشک و مغرور عاشک دخترهای شی ون مثل ماهی میشن.

 
 به نشانه نفی تکان داد. رند لحظه نگاهم کرد و بعد سرا را

 
 _نه همشون.

 
 بعد با سرا به سالن پذیرای اشاره کرد و آهسته گفت:
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شه حداقل  شده؟ اگر این طور با شقه ماهی  سی که عا ش یه ک _به نظرت اون 
باید یه ذوقی به این شرری ونیهای ماهی بزنه. نه اینکه مثل ماسررت فقی نگاهت 

 کنه.
 

 ا حالتی خوا بینانه گفتم:حرف حسابت اواب نداشت. اما من ب
 

ست  ستن. در ضعیه ه شون یه کم  سات سا شون دادن اح ضی آدم ها تو ن _بع
 میشه. غصه ندور

 
 آه عمیقی کشید و گفت:

 
سی الو میره. می  سا شه اح شم. میدونی که ماهی همی _خدا کنه نازی نگران
دونی اون همه اور شرری نتی دارهب حتی هنوز با اینکه میگه بابک رو می خواد 
ولی دوست پسر داره. ولی من میترسم که نکنه بابک هم براا یه عشک واقعیه 
شه که رون بابک  شت اومده با سم ماهی به این دلیل از بابک خو شه. میتر ن ا
شیفته ریزهایی میشه که  شه  ست نیافتنیه. میدونی ری میگم؟ آدم همی براا د

ق ی ماهی فربراا دور و غیر قابل دسترس هستن. بابک با همه دوست پسرها
داره. سنت باالترهب مردتر و پدته تره. خوب می ینی که سرد و غیر قابل نفوذ هم 
هسررت و ال ته اذاب. تمام اینها برای اذب شرردن بدون عشررک ماهی کافیه 

 نیست؟
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 نگاهت کردم و سعی کردم تا او را دلداری بدهم.

 
مزه  ه نظرت_ یه کم خوش ین باا. شاید واقعا از بابک خوشت اومده باشه. ب

 دهن پدر و مادر بابک ریه؟
 

_موافک هستن با کله. کی از ماهی براشون بهتر؟ حتی بابای بابک دو سه باری 
 تو امع سر بسته عنوان کرده که عروس گل ما و این حرفها.

 
 _نظر مامانت و عمو علی ری؟

 
 رانه ای باال برد و گفت:

 
ط تره. به نظرم اون هم این _مامان که راضریه صرددرصرد. ولی بابا یه کم محتا

 تفاوت ها رو می بینه.
 

سرررم را تکان دادم. و به ماهی نگاه کردم. به اای دیدن فیلم تمام نگاه و تواه 
اا مع وف به بابک بود که بی تواه به او شررت دانگ حواسررت به فیلم بود! 
سابی با ماهی می کردم. گلی آهی  صح ت ح سب یک  صت منا سر فر باید 

 کشید و گفت:
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سرت رو درد آوردم. بریم  شم  سال اومدی پی شب بعد از این همه  _ای بابا یه 
 میز رو بچینیم که بچه ام گشنشه.

 
 یدم و گفتم:ب*و*سبا خنده به شکم برآمده اا دست کشید. گونه اا را 

 
 _مشکل تو مشکل من هم هست. دیگه از این حرفها نزن.

 
به پذیرایی رفتم. فیل م تپه های رشررم دار را نگاه بشررقاب ها را برداشررتم و 

ستان  صرار دو سینما دیده بودم. آن هم به ا میکردند. در آمریکا این فیلم را در 
صال  صدایی از اا می پریدم. من ا ش انه روز با هر  شگاهیمب و تا رند  هم دان
آدم مناسرر ی برای دیدن فیلم های ترسررناک نیسررتم. به همین خاطر در کمال 

سدره کر سردی طعنه و م شان برای دیدن خون شنهاد دن اطرافیانب بعد از رد پی
فیلم ترسررناک از طرف من را به اان می خرم. اعصرررابم برایم با ارزا تر از 

 حرف مردم است.
 

 محمد نگاهم کرد و گفت:
 

 _نازی مگه تو نگاه نمی کنی؟
 

 سرم را تکان دادم و به ریدن میز پرداختم.
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 _نه یه بار تو سینما دیدم.

 
 د و به کمک من آمد و گفت:ماهی بلند ش

 
 _دیدنت رو پرده بزرگ باید عالی باشه نه؟

 
 سرم را تکان دادم و بی خجالت گفتم:

 
_طاقت دیدن فیلم های ترسررناک رو ندارم. این رو هم به اصرررار بچه های 

 دانشگاه رفتم. ولی تا دو روز خواب و خوراک نداشتم.
 

 محمد با ناراحتی نگاهم کرد و گفت:
 

شتی. همت با ماهی _اون مو ست دا سناک دو قع ها یادمه خیلی فیلم های تر
 ش ها تا دیر وقت فیلم نگاه میکردید.

 
 ل دندی زدم و گفتم:

 
 _اون موقع ها اوون تر بودم. اعصابم قوی تر بود.
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 ناخوداگاه نگاهم به بابک افتاد که متفکرانه نگاهم میکرد.
 

 محمد کنارم آمد و آهسته گفت:
 

 قت کنیم باید با هم حسابی حرف بزنیم._من و شما و
 

 نگرانی در تمام صورتت مشدص بود. ل دندی برای آرامشت زدم.
 

 _من خوبم محمد اان. فقی دیگه با فیلم ترسناک حال نمی کنم. همین.
 

 رند لحظه نگاهم کرد و گفت:
 

 _صح ت می کنیم. یه صح ت معمولی. ناراحتی نداره که
 

تکان دادم. اگر صررح ت کردن خیال محمد را  نفس عمیقی کشرریدم و سرررم را
راحت میکردب من حاضررر بودم که سرراعتها برایت حرف بزنم تا او خیالت از 

 بابت من راحت شود.
 

شتیم.  سالن برگ شتیم و به  شین گذا شام ظرفها را با کمک ماهی در ما بعد از 
 بچه ها حاال نشررسررته بودند و دو به دو شرر رنج بازی میکردند. گلی به محی
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دیدن من بلند شررد و اایت را به من داد و من و محمد و بابک و ماهی شررروع 
به بازی کردیم. من محمد را بردم و بابک ماهی را. بازی بین من و بابک شروع 
شد. ماهی با شور و حرارت از من دفاع میکرد و برای بابک کرکری می خواند. 

هره هایم نگاه می بابک اما خیلی خونسرررد با ل دندی کج به من و حرکت م
 کرد.

 
سرم را  سدت بود. هر بار که  صمیم گیری واقعا  زیر نگاه نافذ او فکر کردن و ت
بلند می کردم و نگاهت میکردم با ل دند روی ل ت موااه میشرردم. آنچنان با 
اعتماد به نفس پوزخند می زد که با آنکه می دانسررتم حرکت درسررتی را انجام 

شک و تردید به دلم راه پیدا  داده ام ولی باز هم با حالت صورت او یک لحظه 
 میکرد.

 
اما خوب در نهایت این من بودم که برنده ی آن شررب شرردم. بابک با بهت و 
به من که او را کیت کردم نگاه کرد و خودا شررراهت را برداشرررت و  حیرت 

 دستانت را به نشانه تسلیم باال آورد و گفت:
 

 _مات.
 

 ز او بعید بود گفت:بعد با لحنی تحسین آمیز که ا
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_فوق العاده بود. تا حاال با یه خانم شرر رنج باز حرفه ایی بازی نکرده بودم. 
 واقعا آفرین. از کجا اینقدر خوب یاد گرفتی؟

 
شاید اگر او در موقعیتی به غیر از این مرا  شده بودم.  صله  ل دندی زدم. بی حو

سین از اانب شدم. به هر حال تح شحال می سین میکرد خو شک و  تح مرد خ
سین با یاد خاطرات  شکر بود. ولی نه حاال که این تح شهد و  مغروری مثل او 

 ش انه روزی همراه بود.
 

بی حوصررله گفتم که دیگر بازی نمی کنم و به اتاق مهمان که گلی برای من و 
شب  سواک زدم و دعا کردم که آن  ماهی در نظر گرفته بود رفتمب دندانهایم را م

 ست از سرم بردارد و بگذارد که کمی آرام بدوابم.لعنتی د ب*و*سکا
 

آل وم عکسررهای قدیمی را ورق می زدم. از بچگی عاشررک دیدن عکس های 
قدیمی بودم. دوست داشتم ساعتها کنار مامان پری بنشینم و او برایم از داستان 
شت تعریه کند. عکس های مادرم  شت هر عکس واود دا و خاطره ایی که پ

ص سیاهت که در باد پیچ و تاب می با آن زی ایی و شدنی. موهای بلند و  ه نا
خورد و پیراهن بی آستین صورتی با گلهای ریز س زب برایم همیشه خاطره انگیز 
بود. عکس های کمی قدیمی تر از مامان پری و پدر بزرگم که خاطره ایی محو 

شه  سیک مثل هنرپی شی کال شتم. مامان پری زی ا و با آرای ای هو گنگ از او دا
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سکارلت. به همان  ست مثل ویوین لی در نقت ا سی و رهل هالیود. در دهه 
 زی ایی و با همان آرایت و کاله و کت و دامنی کالسیک.

 
کنار پدربزرگم که با کت و شررلوار و کراوات و دسررتمال پوشررت و آن سرر یل 
قی انی کالرک گی لی برای خودا یک پا رت باتلر بود. یادم می آید که مامان 

شته و مردان متفکر و  پری سه دا سوک س یل خیلی  می گفتب آن زمان این مدل 
شد. و  شان مدل کالرک گی ل با س یل سعی می کردند که  سندگان آن زمان  نوی
سه یعنی ری؟ با خنده می گفت یعنی  سوک سیدم مامان پری  وقتی از او می پر

 مح وب و مق ول. ومن رقدر ذوق میکردم که یک لغت ادید یاد گرفتم.
 

عکس دیگری از مامان پری بود. باز هم در کنار پدر بزرگم که سرریگاری با یک 
 روب سیگار بلند می کشید.

 
بعد عکس هایی از عمو عامر که اوالد بزرگ مامان پری بود و در اوایل اوانی 
در سرررانحه رانندگی فوت کرده بود. از او هم فقی خاطره ایی ضررعیه به یاد 

نه هایت می گذاشررت و بازی میکرد. هیچ وقت داشررتم. اینکه مرا به روی شررا
شه میگفت بزرگ  شاکر بود. همی ازدواج نکرد و مامان پری به خاطرا خدا را 
کردن یک بچه بدون پدر یا مادرا سرردت اسررت و در دراه اول آن سرردتی 

 متواه خود بچه است.
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ید و  اد هاب  یب عکسرر به ترت تایون.  مه ک های از عمران بود و ع عد عکس  ب
یشررد و در عکس های بعدی کم کم من هم بودم. رهار دسررت و پاب ادیدتر م

سروار کالسرکهب در آغوا عمران و در حال مک زدن انگشرتمب همراه با گلی و 
 ماهی و محمد در کنار هم.

 
 به رشمان گرد شده ام که با تعجب به دوربین زل زده بودم خندیدم.

 
 _کوریک بودی خیلی خوردنی بود.

 
د کردم و به عمران نگاه کردم که با حسرت وصه ناشدنی با تعجب سرم را بلن

 به آل وم درون دست من نگاه میکرد.
 

 کنارم روی تاب درون حیاط نشست و با ل دند گفت:
 

سر لپات و با روغن ررب میکرد. از بس که هر کس  _یادمه مامان پری همت 
شده  ساس  ستت ح سر گونه هات پو شگون میگرفت  میدید گاز میگرفت یا نی

 بود.
 

ل دند کجی زد و بدون اینکه سرررا را بچرخاند از گوشرره رشررمانت مرا نگاه 
 کرد.
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 _ این رو از کجا پیدا کردی؟

 
 _از تو کمد مامان پری.

 
 آل وم را از روی پاهایم برداشت و شروع به تماشا کرد.

 
 _مامان پری منظم ترین زنی بود که تو تمام عمرم دیده بودم.

 
 امان پری بلند کرد و آهی کشید و با پوزخند گفت:سرا را از روی عکس م

 
_ یک دیکتاتور به تمام معنی بود. تا همین اواخر هم اگر کاری رو میگفت باید 

 انجام می شد.
 

ل دند زدم. برایم هم تعجب آور بود و هم لذت بدت. این اولین صررح ت تا 
ناراحتی و دلدوری من و عمران بود. عمر به دور از  ان عو  حدودی گرم و 

 شده بود و یا شاید فکر میکرد که من بزرگ و مناسب هم صح تیت شده ام.
 

هر ره بود من به خاطرا خدا را شکر میکردم. به عکس هایی از مادرم رسید. 
می توانستم سدت شدن رهره اا را به وضور ب ینم. اخم هایت در هم رفت 
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سدت تر و محک شت  ست دا ستت که آل وم را در د شتان د م تر به دور و انگ
 الد ررمی آل وم قالب شد.

 
شد. نگاهت تنها به روی یکی از  سته می ضحی باز و ب پره های بینیت به طور وا

 عکسهای مادرم خیره مانده بود.
 

در عکس مادرم روی بالکن ویالیی که در شمال داشتیم ایستاده بود و در پشت 
د داشررت. و سرررا منظره خیره کننده ایی از انگل های سرررسرر ز شررمال واو

مادرم بی تواه به دوربین کمی کج ایسررتاده بود و باد در میان موهایت حرکت 
سیار زی ایی  صیل و زی ایت را رو به آفتاب گرفته بود. عکس ب میکرد و نیم رخ ا
بود. و این طور که از ظاهر عکس مشدص بودب عکس بدون اطالع گرفته شده 

 بود. یک شکار لحظه واقعی!
 

شاره اا شت ا سرت  انگ شید و آهی با ح صورت مادرم در عکس ک را روی 
 کشید و با صدایی گرفته گفت:

 
 _این عکس رو بدون اینکه بهت بگم ازا گرفتم. اون موقع هنوز ....هنوز...

 
به لکنت زبان افتاد و رنگت به شدت سرخ شد. به طوریکه حتی مرا هم نگران 

 کرد.
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 حرفت را کامل کردم و گفتم:

 
 کرده بودید._هنوز نامزد ن

 
با حالتی گیج و منگ به من نگاه کرد. مثل کسرری که اصررال نمی داند که من 
رااع به ره ریزی صررح ت میکنم. مثل یک بیگانه که تا به حال خانواده ما را 

 ندیده است. دوباره حرفم را تکرار کردم.
 

رند ثانیه طول کشید تا توانست عکس العمل نشان بدهد. سرا را تکان داد و 
شت عکس با ع شانم داد. پ شت عکس را ن کس را از کاور آل وم خارج کرد و پ

 خی نستعلیک بسیار زی ا و شکسته ی خود عمران نوشته بود:
 

 " اونی که می خواستی تو غ ارا گم شد. مرغی شد و پشت حصارا گم شد....
 

شما  شما گرفتم. زی ایی  شید که این عکس رو بدون ااازه از  مریم بانو می بد
 بل تقدیسه. ارادتمند شما عمران کسروی "قا
 

به آخر خواندم. کامال مشرردص بود  تا  بار دیگر متن را از اول  با حیرت یک 
شررعرب که یک ترانه از خانم مراان بودب بعدا اضررافه شررده بود. هم متن هیچ 
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سررندیتی با ترانه نداشررت و هم ترانه با یک قلم خودکار نوشررته شررده بود. در 
 ک قلم خودنویس و مرکب نوشته شده بود.حالیکه متن با ی

 
 _این ...

 
نتوانستم حرفم را کامل کنم. کامال مشدص بود که اگر هم ریزی می پرسیدم 

 عمران اوابی به سوالم نمی داد.
 

شرد. در همین لحظه در  شمانت را به روی هم ف شده بود. ر سدت  نگاهت 
مانم خانم صدری از وردی باز شد و محمد و بابک به داخل حیاط آمدند. به گ

 داخل در را زده بود.
 

عمران از اا برخواسررت ولی همچنان نگاهت به من بود. عکس را در دسررتم 
 تکان دادم و گفتم:

 
 _من این عکس رو برمی دارم.

 
ناگهان آن رنان عکس را از دسررتم کشررید که ریزی نمانده بود که عکس از 

 وسی پاره شود.
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ده بودند و این حرکت را دیده بودند با تعجب محمد و بابک که به کنار ما رسرری
 به من و عمران نگاه میکردند.

 
عصرر انی شرردم. یعنی از نظر عمران من حتی ااازه این را هم نداشررتم که یک 

 عکس از مادرم داشته باشم؟
 

 با لحنی که می دانستم برایم گران تمام خواهد شد گفتم:
 

 ز مادرم داشته باشم._من هم به اندازه شما حک دارم که یه عکس ا
 

با خشررم کمی به طرفم خم شررد. از گوشرره رشررم دیدم که محمد هم کمی به 
سمت او خم شد. میدانستم که می خواهد در صورت بروز درگیری فیزیکی از 

 من دفاع کند.
 

 شانه رپم را گرفت و با صدایی که از ناراحتی و خشم می لرزید گفت:
 

 _هر عکسی به از این
 

سرسدت شانه نفی تکان ولی من  سرم را به ن س اندم و  سینه ام ر انه عکس را به 
زیدم. را گ ل*ب*مدادم. فشررار دسررتت را به روی کتفم بیشررتر کرد. بی اختیار 
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محمد دستت را روی دست عمران گذاشت و با لحنی که سعی میکرد خونسرد 
 باشد گفت:

 
 _عمران بسه.

 
که با زور بازویت  فشررار دسررتت کم شررد و من متواه شرردمب این محمد بود

دست عمران را از کته من ادا کرده بود. عمران با تعجب به محمد نگاه کرد. 
مثل اینکه توقع نداشررت که محمد از زور بازویت بر ضررد او اسررتفاده کند و یا 
شرراید فکر میکرد که محمد بچه اسررت و هنوز هم نمی تواند از من دفاع کند. 

 ود.صورت محمد حاال از او سدت تر شده ب
 

به من نگاه کرد و  به هم نگاه کردند و در نهایت عمران کوتاه آمد.  یه  ثان رند 
 دوباره با تهدید گفت:

 
 _هر عکسی به از این عکس.

 
نگاهت کردم. حاال رشررمانت خواهت آمیز به من نگاه میکرد نه خیره و حک 

 به اانب.
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انه درون خ سرررم را تکان دادم و عکس را به طرفت گرفتم. عکس را گرفت و به
رفت. به محی رفتنت محمد به کنارم آمد. رشررمم به بابک خورد. بیچاره 
هاج و واج به من نگاه میکرد. مثل اینکه باورا نمی شرررد صررحنه هایی که 
معموال در فیلم های درام خانوادگی و آبکی دیده میشررود در یک زندگی واقعی 

 هم نظیرا دیده شود.
 

 گفت:محمد دستم را گرفت و با مالمت 
 

 _آخه ررا سر به سرا میذاری؟
 

نگاهت کردم و با ناراحتی و صرردای کمی بلندب با اینکه می دانسررتم که عمران 
 خواهد شنید گفتم:

 
شقت بود؟  شم؟ ررا؟ رون اون عا شته با _یعنی من ن اید یه عکس از مادرم دا

 رون من باعث مردن مامانم شدم؟ تا این حد از من متنفره؟
 

 دستم را نوازا کرد.محمد دلجویانه 
 

 _آروم باا.
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بغضم را فرو خوردم. اصال دلم نمی خواست که الوی رشم یک غری ه گریه 
شانه اا  کنم. دوست داشتم که محمد تنها بود و من به راحتی سرم را به روی 
نه الوی یک مرد  نه حاال.  می گذاشررتم و یک دل سرریر گریه میکردم. ولی 

 غری ه.
 

 ابک که حاال متفکرانه و با اخم به من نگاه میکرد گفتم:آهی کشیدم. و رو به ب
 

 _خوا آمدی. بفرما داخل.
 

 ل دند زد. یک ل دند واقعی. نه یک پوزخند تمسدر آمیز.
 

 _مرسی. هوا خوبه. همین اا منتظر عمران می مونینم.
 

در رشررمانت اسررتجو کردم تا اثری از ترحم را در آن ب ینم. اما ریزی به از 
 تعجب که حاصل رفتار عمران بود دیده نمی شد. سرگشتگی و

 
سرا را پایین انداخت. محمد هم که ظاهرا  شانه ام کرد و  بی اراده نگاهی به 
این نگاه را دیده بود دسررتم را گرفت و به داخل سرراختمان کشرراند و به زور یقه 

 ل اسم را کنار کشید تا ب یند که آیا کتفم سیاه شده است یا نه؟
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ش سته بود. کمی قرمز  شتان عمران به خوبی به رویت نقت ب ده بود و اای انگ
محمد عص ی پیراهنم را صاف کرد و زیر لب ناسزایی گفت و بدون هیچ حرف 

 دیگری با عمران که آماده شده بود و بابک از خانه بیرون رفت.
 

حاال دیگر عمران نمی  تاق خودم بردم.  به ا پوفی کردم و آل وم را برداشررتم و 
نه میز توانسررر نار آیی مان پری را ک ما های  ند. یکی از عکس  کاری بک ت هیچ 

آرایشم گذاشتم و یکی دیگر که کورک تر بود در کیه پولم کنار عکسی دست 
سال ق ل در خانه عمه کتی انداخته  سه  امعی که من و ماهی و گلی و محمد 

 بودیم.
 
 
 
 
 

انیه هم نمی بعد شررروع به امع کردن وسرررایلم کردم. دیگر حتی برای یک ث
توانسررتم این اتاق را تحمل کنم. حتی هوایی که در آن نفس میکشرریدمب خفه 
کننده بود. و بی خوابی هایم طوالنی تر. ل اس هایم را دوباره در رمدان ریدم 
ستم تا ق ل از  شی ام را امع کردم. می خوا شتی و آرای سایل بهدا و کتابها و و

 ری اساس کشی کنم.برگشتن عمران به خانه به اتاق مامان پ
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روز ق ل از خانم صرردری خواسررته بودم که کمی اتاق را گردگیری کند و حاال 
اتاق حاضررر و آمادهب منتظر من بود. می دانسررتم که با خوابیدن روی تدتی که 

 مامان پری در آن می خوابیدهب آرامت هم به من بر خواهد گشت.
 

. خانم صرردری هم که ظاهرا هن هن کنان رمدان ها و وسررایلم را به اتاق بردم
 سر و صدا را شنیده بود به کمک من آمد.

 
مان پری  ما مد روبی  هایم را در ک ها را عو  کردیم و ل اسرر فه  با هم ملح

 ریدیم. خانم صدری با اشاره به ل اسهای مامان پری گفت:
 

_نازلی خانم. فضررولیه این ل اسررهای خانم کسررروی رو ره کار می خواید 
 باهاشون بکنید؟

 
شان نو و مارک دار بودندب که  شتر سهای مامان پری کردم. بی نگاهی به ان وه ل ا

 من و یا عمه کتی از آن اا برایت به مناس تهای مدتله می فرستادیم.
 

دلم نمی آمد که هیچ کاری با آنها بکنم. تمامشرران خاطره مامان پری بودند. از 
تی کسرری می میرد باید طرفی یادم می آید که خود مامان پری عقیده داشررت وق

شت که بعد از مرگت  ست ندا شید. دو ضاعت بد سهایت را به افراد بی ب ل ا
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ل اسررهایت را به بهانه خاطره نگه داریمب در حالیکه یک عده به آنها احتیاج 
 داشتند.

 
 موهایم را از توی صورتم کنار زدم و گفتم:

 
کسرری. ولی آخه _نمی دونم واال. خود مامان پری اگر بود می گفت ب دت به 

 که کسی رو نمیشناسم.
 

 خانم صدری که ظاهرا منتظر حرف من بود با خوشحالی گفت:
 

ست که  شید. یه نفر ه شاید ناراحت ب ستم بهتون بگم گفتم  ستت می خوا _را
شون زنده بودند بهت کمک میکردند. اگر بدواین به  سروی وقتی خود خانم ک

 همون بنده خدا بدیم.
 

 خانم صدری ل اسها را امع کرد و گفت:سرم را تکان دادم و 
 

_خانم کسررروی همیشرره دسررت خیر داشررتن. خدا رحمتشررون کنه زن نازنینی 
 بودند.
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بغی دوباره ام را فرو خوردم و به کمک خانم صرردری رفتم. با هم ل اسررها را 
سجاده و  سری و یک پیراهن مامان پری و همین طور  امع کردیم و من دو رو

 یادگاری برداشتم.رادر نمازا را برای 
 

از خانم صدری خوشم آمده بود. حتی اگر خیاالتی هم برای عمران داشت من 
سالها یک  شدم که عمران بعد از  شحال هم می شدم. تازه خو صال مانع نمی  ا
سالها زندگی کردن با یک خاطره او را از درون به  شد.  شته با زندگی ط یعی دا

ید اگ گاهی فکر میکردم شرررا ته بود.  حد هم رید به این  تا  ر من هم مردی را 
دوست داشته باشم که حتی تا سالها بعد از مرگت هم نتوانم به کسی به غیر از 
ص ی پیدا کنم. رون من کامال بر  شکالت روحی و ع او فکر کنم مثل عمران م
این باور بودم که عمران تمام مدت تحت فشررار اسررت. من ناراحتی عمران را 

هرگز نتوانسررته بودم درک کنم رفتارا با من بود. درک میکردم. ولی ریزی که 
برای اینکه فکر عمران را از سرررم بیرون کنمب سررعی کردم تا از خانم صرردری 
بیشتر بفهمم. و بر خالف عادت همیشه ام شروع به فضولی کردم. برای لحظه 
ستان  سم بیمار سنامه و ا شنا شماره  ایی خنده ام گرفت. اگر ماهی اینجا بود تا 

لد خانم صرردری را پیدا نمی کرد دسررت بردار ن ود. ولی من در انتهای محل تو
صررح تهایمان که تقری ا یک سرراعت به طول انجامیدب فقی فهمیدم که خانم 
صدری بیوه زن است و به علت اینکه شوهرا معتاد بوده و او را کتک میزده از 

 شوهرا ادا شده است.
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تا یک رزومه کامل برایم از او باید خانم صررردری را به ماهی حواله می دادم 
بیرون می کشررید! درسررت بود که عالقه رندانی به عمران نداشررتم ولی دیگر 

 تحمل ناراحتیت هم برایم آسان ن ود.
 

سر به درون راه بفرستم.  من می خواستم که او را از راله در بیاورم. نه آنکه با 
 ه بود میشد.اگر خانم صدری زن خوبی ن ود عمران بیچاره تر از اینی ک

 
به سررراک طال و  بعد از ریدن وسرررایل من و بردن وسرررایل مامان پریب من 
اواهرات مامان پری رفتم. یادم می آید وقتی که کورک بودم عاشررک این بودم 
که سررر صررندوق طال و اواهرات مامان پری بروم و از آنها اسررتفاده کنم. تمام 

صتم میکردم ش شت  شتر های مامان پری را به انگ ستم درنیاید. بع انگ د تا از د
شم  شتم آویزان می کردم. به طوری که الله ی گو شواره ها را روی هم به گو گو
درد میگرفت! و النگو ها هم به همین ترتیب. در انتها من شرر اهت عجی ی به 

 کاپتان اک اسپارو در فیلم دزدان دریای کارایب پیدا میکردم!
 

ما ما که"  یه میمون مامان پری می خندید و می گفت  ن اان خودت رو شرر 
کردی! نترس اینها همت یه روز مال تو میشرره. "و بعد که من می پرسرریدم پس 
شود با مهربانی می گفت که وقتی  ستم  شترها اندازه د شوم که انگ کی بزرگ می

 من پیر شوم تو بزرگ شدی.
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شومب  ستم که هیچ وقت بزرگ ن و من هم در همان عالم بچگی از خدا می خوا
دوست نداشتم مامان پری پیر شود و بمیرد. نمی دانستم که از پیری و  رون که

 مردن گریزی نیست.
 

یکی از انگشررتر های مامان پری را که همیشرره به دسررتت بود و می گفت که 
سادهب  شتر  شتم کردم. یک انگ ست را به انگ آخرین هدیه پدر بزرگم به او بوده ا

 ود.با یک نگین زمرد اصل و بسیار گران قیمت ب
 

شواره های زیر خاکیب النگو های  صندوق به کاوا پرداختم. گو دوباره درون 
 گران قیمت و تو پرب گردن ند هایی که هر کدام به تنهایی رندین میلیون بود.

 
 رشمم به حلقه ازدواج مامان پری افتاد. یک حلقه پالتین گران قیمت.

 
های پالتین مد بوده و یادم می آید که مامان پری می گفت آن زمان ها حلقه 

 اکثر خانم ها حلقه پالتینی را برای ازدوااشان انتداب میکردند.
 

حلقه را در انگشرررت حلقه ام کردم. احسررراس میکردم که با این کار نزدیکی 
 بیشتری با مامان پری و پدر بزرگم پیدا می کنم.
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سها و یادگاری های دی شتم. بعد ل ا ستم و در کمد خودم گذا ر گصندوق را ب
مامان پری را امع کردم و در کشررو گذاشررتم. کمی هم از ع ری که همیشرره 
سها بوی مامان پری  شو زدم تا تمام ل ا سهای درون ک ستفاده میکرد به روی ل ا ا
سهایم را در  شت مرا آرام میکرد و غم ها و تر شی که در آغو را بگیرد. بوی خو

گ ن ود. همه کس و ن فه خفه میکرد. مامان پری برای من فقی یک مادر بزر
که خدا برای من از بهشرررت  بال و پری بود  بدون  ته  همه ریز من بود. فرشرر
فرستاده بود تا من تنها و بی همدم ن اشم. و حاال در ن ودا احساس می کردم 

نیمه خوب و عالی  ل*ب*مکه ریزی از واودم کنده شررده اسررت. مثل اینکه ق
 را به وضور حس میکرد.واودا را از دست داده بود و حاال کم ود آن 

 
با غمی سررنگین از ن ود مامان پری و رفتار عصررر عمران روی تدتت افتادم و 

 لحظاتی بعد موای از غم و اندوه مرا در خودا غرق کرد.
 

با بهانه و بی بهانه گریه کردم. سرراعتهای طوالنیب بی آنکه دسررت خودم باشرد 
آمدن عمران هم از اشررک ریدتم. در خلوت و در تاریکی و سررکوت. حتی با 

اتاق بیرون نیامدم و در اواب خانم صردری که برای شرام دعوتم کرد گفتم که 
سیر هستم و شام نمی خورم. گریه کردم و گریه کردم. ولی به نظر می رسید که 
ساس  سایی حالم را کمی بهتر کرد. دیگر آن از اح این گریه ها به طور معجزه آ

ب با آن دسررت به گری ان بودم خ ری ن ود. بد و خفه کننده ایی که نزدیک غرو
 بهتر شده بودم.
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اتاق مامان پری حالم را بهتر کرده بود. و آن شررب هم به خوابی بی کابووس و 
 بعد از مدتها نس تا سنگین فرو رفتم.

 
صر ی ل اس پوشریده و آماده از اتاق بیرون آمدم. ماهی تماس گرفته و گفته بود 

 ر هم به گردا و خرید برویم.که به خانه گلی بروم تا عص
 

سرا را بلند کرد و با تعجب  ص حانه بود. با دیدن من  شغول خوردن  عمران م
 به من و ساک کورک درون دستم نگاه کرد.

 
 بدون تواه به او کنارا نشستم و زیر لب و آهسته سالم کردم.

 
 بدون اینکه اواب سالم مرا بدهد با اخم پرسید:

 
 _کجا به سالمتی؟

 
صد ظاهری بود روی نانم کره  بدون صد در  شی که  اینکه نگاهت کنم با آرام

 مالیدم و گفتم:
 

 _خونه ی گل نوا.
 

http://www.roman4u.ir/


 131 ناگفته ها

 فنجان رایت را کنار گذاشت و با سردی و لحنی تند گفت:
 

 _خونه گل نوا ره خ ره اون وقت؟
 

 _هیچی... همین طوری دوست دارم پیت بچه ها باشم.
 

ستت در روی شم دیدم که د شه ر شد. با  از گو شتی گره کرده ت دیل  میز به م
 ترس کمی خودم را امع کردم.

 
_وقتی باهات حرف میزنم به من نگاه کن. تو اون شرر انه روزی کوفتی یه کم 

 ادب بهتون یاد ندادن؟
 

سرم را بلند کردم و با بیدیالیی که دعا میکردم به نفعم عمل کند نگاهت کردم. 
ت حالتی بود که هرگز نظیرا را تا به حال رند ثانیه مرا نگاه کرد. در رشررمان

در او ندیده بودم. نوعی به ته خی رسرریدن و خسررتگی از زندگی. همین نگاه 
 برای لحظه ایی مرا از خر شی ان پایین آورد.

 
 این بار با لحن آرامتری گفتم:

 
 _تو خونه حوصله ام سر میره.
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 تر شد. نفس عمیقی کشید و من به وضور دیدم که نگاهت کمی آرام
 

 _به ماهی بگو بیاد این اا. تو حک نداری اایی بری.
 

رشمانم را به روی هم فشردم تا حرفی نزنم که بعدب اولین کسی پشیمان بشود 
 خودم باشم.

 
 _ ررا؟

 
ارعه ایی از رایت را نوشررید و بی تواه به من که در مرز انفجار بودم کتت را 

 پوشید و خونسرد گفت:
 

 _رون که من میگم!
 

از در بیرون رفت. ص حانه ام را نیمه خورده همانجا گذاشتم و به اتاق رفتم و با 
به من  ندب رون عمران  که من را از برنامه حذف کن گلی تماس گرفتم و گفتم 
ااازه نداده اسررت. بیچاره گلی که خیلی ناراحت شررده بود. گفت که آنها هم 

صل برای من بو ست. وگرنه خود آنها اایی نمی روند رون این برنامه در ا ده ا
 ریزی برای خرید الزم نداشتند.
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 ل اسهایم را در آوردم و محکم روی زمین کوبیدم.
 

نیم سرراعت بعد در حالیکه من ناراحت و عصرر ی کتاب می خواندم تا شرراید 
کمی آرام شوم. با صدای زنگ ماهی از اا پریدم. ماهی و گلی و سعید شوهر 

 گلیب در کوره ایستاده بودند.
 

ماهی به داخل خانه آمد و در حالیکه به قیافه هاج و واج من می خندیدب به 
سرعت مشتی ل اس را در ساک رپاند و دست مرا گرفت و تند تند ل اسهایم را 

 به تنم کرد و دستم را کشید و از خانه بیرون برد.
 

 در حیاط دستت را گرفتم و متوقفت کردم.
 

 _عمران....
 

 ت:خندید و با رشمکی گف
 

 _بی خیال عمران. داریم میریم ماارااویی.
 

یک ساعت بعد در راه رفتن به شمال بودیم. اایی که خاطرات بسیاری از آنجا 
 داشتم. و حاال می رفتم تا دوباره این خاطرات را زنده کنم.
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شادی میکردم.  ساس آرامت و  شتر اح شتر و بی باد در موهایم می وزید و من بی
این ااده ی پر از پیچ و خم تنگ شرررده بود. برای لواشرررک رقدر دلم برای 

هایتب زیتون های پرورده و کلوره هایی که عاشررقشرران بودم. طعم آشررنای 
غذاهای محلی و بوی دلپذیر بهارنارنج ها. حتی دلم برای پیچ و خم ااده هم 
تنگ شررده بود. پیچ و خمی که در هر ع ور مرا درار تهوع میکرد. ولی باز هم 

دل نشررین و آشررنا بود. نفس عمیقی کشرریدم و به ماهی که با گوشرریت  برایم
مشررغول بود نگاه کردم. یک دفعه خودم را به او رسرر اندم و با اخم و تهدید 

 گفتم:
 

 _به کی پیام میدی؟ مشکوک شدی
 

 نگاهم کرد و بینی اا را رین انداخت. و با لحنی ادی گفت:
 

 _میدم عمران بدوردتا!
 

 د و رشم غره ایی به ماهی رفت و سعید هم خندید.گلی سرا را ررخان
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سه ما خرج کرد. برای تو  شت وا _من نمیدونم این مامان هر ری هنر تربیتی دا
له  که تو همچین آا شرر ته دیگ خورده بود  به  ظاهرا کفگیرا  ید  که رسرر

 قلمکاری از آب در آومدی.
 

 ماهی با تعجب نگاهت کرد و با سرزنت رو به سعید کرد و گفت:
 

 _سعید ب ین ری داره به نون زیر ک ابت میگه!
 

بیچاره سررعید می خندید و من هم از خنده آنها می خندیدم. نمی دانم واقعا از 
شت این  سم را در پ شتم تر ررند و پرندهای ماهی خنده ام میگرفت یا فقی دا
خنده ها پنهان میکردم. ترس از اینکه شررب وقتی که عمران به خانه برگردد و با 

ود من موااه شررودب که علی رقم دسررتور اکیدا در رفته بودمب ره عکس ن 
 العملی نشان خواهد داد.

 
 به گلی که با لذت لواشک می خورد و با سعید شوخی میکرد گفتم:

 
 _کاشکی محمد هم بود.

 
گلی از آیینه کنار نگاهم کرد و رشررمانت را ررخاند و با لحنی طعنه آمیز و 

 خنده دار گفت:
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 امشب با بابک میان._میاد. 

 
شاره  سرا را تکان داد و به ماهی ا شده نگاهت کردم و گلی  شمان گرد  با ر

 کرد. به ماهی نگاه کردم و رشمانم را برایت تنگ کردم.
 

 _رته؟ بیا منو بدور.
 

شه ررخاندم و به بیرون نگاه کردم. بابک هم بود. امع  شی سمت  سرم را به 
ندان گر با حضررور او ر ما  که این طور فکر خانوادگی  قل من  حدا یا  م ن ود 

میکردم. رون آنها همه با هم صمیمی بودند و مشکلی با آمدن بابک نداشتند. 
فقی من بودم که دوست داشتم مثل قدیم ساعتها با ماهی قدم بزنیم و حرف ها 
شیم. با واود بابک مج ور بودم که کمی اتو  شته با شی های دخترانه دا و درگو

م. ابهتت اوری بود که ناخوداگاه آدم را رسمی تر و وزین کشیده و خشک باش
 تر میکرد.

 
 ماهی دستم را گرفت و با خنده و آهسته گفت:

 
 _تو ررا اینقدر از بابک بدت می آید؟
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 _دیونه. برای ری باید بدم بیاد.
 

ماهی رشررمانت را تنگ کرد و مرا نگاه کرد. من هم نگاهت کردم ولی ریزی 
 نگفتم.

 
 رفت و آهسته گفت:دستم را گ

 
_هر کسی هم که بین ما بیاد باز هم من ماه نوشم تو نازلی. هیچی عو  نمی 

 شه نگران ن اا.
 

خندیدم. ماهی همیشرره می توانسررت درون مرا ب یند و تمام حاالت مرا حس 
 کند.

 
شدم. با اینکه نه  شانه مث ت تکان دادم و دوباره به منظره بیرون خیره  سرم را به ن

م در ایالتی زندگی کرده بودم که در آمریکا به ایالت س ز معروف است سال تما
اما باز هم دیدن انگل های شمال برایم اذابیتی داشت که انگل های بارانی 

 آن اا نداشت.
 

 در اینجا حسی داشتم که در هیچ اایی از دنیا نظیر آن را نداشتم.
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ساعت رهار به شتیم و تقری ا  سیدیم. از همان  برای ناهار اایی نگه دا ویال ر
دم در با عشررک به اطرافم نگاه میکردم. ره خاطرات شرریرینی که در این ویال 
نداشتم. با ماهی و محمد و گلی ره شی نت ها که در اینجا نکرده بودیم و ره 

 آتت ها که نسوزانده بودیم.
 

 بدون اینکه به ویال بروم به آنها گفتم که به کنار دریا می روم.
 

م را در آوردم و پاره های شلوار اینم را باال زدم و شروع به قدم زدن کفت های
 در کنار دریا کردم.

 
آب به پاهایم می خورد و من با تمام واود حس خوبی را تجربه می کردم که 

 قابل مقایسه با هیچ حس خوب دیگری در دنیا ن ود.
 

شررده بود به  آن قدر قدم زدم که هوا هم کم کم تاریک شررد و ماهی که نگرانم
سعید به دن ال هر  ست آخر  سراغم آمد. کمی هم دو نفری با هم قدم زدیم. د

 دو نفر ما آمد! و ما را به ویال برگرداند.
 

بعد از شررام گلی با محمد تماس گرفت و محمد گفت که آنها کارشرران طول 
 کشیده و ممکن است که فردا راه بیفتند.
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 . ولی من و ماهی و گلی تازه شی نتمانسعید که خسته شده بود رفت تا بدوابد
شرررینی کرده بود و ما هم آن موقع شررب شررروع  ه*و*سگل کرده بود. ماهی 

شتر می  صدا و کثیه کاری. بی سرو  شیرینی. با کلی  ست کردن  کردیم به در
خندیدم و تفریی میکردیم وگرنه هر سه نفرمان می دانستیم که ماحصل کارمان 

 قابل خوردن ندواهد بود!
 

در همین گیر و دار یک سرروسررک هم از یک ناکجا آباد پیدا شررد و همین شررد 
سرروژه ایی دوباره برای خندیدن. همه مان از سرروسررک می ترسرریدیم و به روی 
سک را  سو ستاده بودیم و هیچ کدام ارات اینکه برود و دخل  صندلی رفته و ای

ست که ح سنگین ا سعید آن قدر خوابت  شت. گلی هم میگفت  ال ابیاورد ندا
حاال ها بیدار ندواهد شررد. ماهی پیشررنهاد داد که با اارو برقی سرروسررک را 
سک بینوا کردیم. با آن  سو سه نفر به دن ال  شد و ما  برداریم. اارو برقی آورده 
سک را به دام  سو ستیم  شید تا توان ساعت طول ک شوخی تقری ا یک  خنده و 

ابی به لی من تازه بی خوبیندازیم. گلی که از نفس افتاده بود رفت که بدوابد و
سرررم زده بود. به اتاق ماهی رفتم ولی نتوانسررتم بدوابم. رند سررال بود که این 
بد مرا از خواب بی خواب  طور شرررده بودم. هیجانات زیادب ره خوب و ره 
میکرد. به هر اان کندن که بود ریزی در حدود یک سرراعت خوابیدم ولی از 

پایین خواب پریدم. کمی دیگر هم غلت زدم ول به  تا  ی بی نتیجه برخواسررتم 
 بروم و ماهی بیچاره را هم بیدار نکنم.
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شک که در یدچال بود  شدم و از ظرف مربای تم سر یدچال رفتم و کمی خم 
 مربا خوردم.

 
 _ری کار می کنی؟

 
آن رنان از اا پریدم که سرررم به باالی یدچال خورد و آخم در آمد. محمد در 

ا حیرت به من نگاه میکرد. کنار دسررتت بابک و باربد درگاه در ایسررتاده بود و ب
 هم ایستاده بودند.

 
با خجالت ظرف مربا را در یدچال گذاشررتم و درا را بسررتم. و سررعی کردم 

 ل دند روی ل های آنها را نادیده بگیرم.
 

 _فکر کردم دزد ش گرده!
 

خانه  سرم را تکان دادم. عمران هم اولین شب که من بی خواب شده بودمب و در
سرم  صایی به  قدم میزدم همین فکر را کرده بود و ریزی نمانده بود که با قفل ع

 بکوبد!
 

 _بی خواب شدم.
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 بعد از کنارشان رد شدم و گفتم:
 

 _پس تو که گفتی فردا میایید
 

 بابک بی حوصله روی م ل نشست و گفت:
 

 _نازی ریزی تو یدچال هست ما بدوریم؟
 

 هرگز روی طول موج اسم کورک ن ود! با تعجب نگاهت کردم. با من
 

 اکثر اوقات یا مرا نازی خانم صدا کرده بود و یا شما. همین.
 

تعجب را در رشمانم دید و پوزخندی به ل انت نقت بست. بدون حرف به سر 
سرو  شان گرم کردم. گلی بیچاره که ظاهرا با  شب را برای یدچال رفتم و غذای 

 مع ما پیوست.صدا از خواب بیدار شده بود به ا
 

 محمد در حالیکه غذا می خورد گفت:
 

 _نازی به عمران خ ر ندادی که اومدی این اا نه؟
 

 سرم را تکان دادم.
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 _شب ق ل از راه افتادن ما زنگ زد به من. کارد می زدی خونت در نمی آمد.

 
 سرا را با تاسه تکان داد.

 
 اا؟ ی میای این_خیلی عص ی بود. تو که می شناسیت ررا بهت نگفتی دار

 
سیدته عمران برایم  شم لجام گ صور خ شردم. حتی ت شمانم را به روی هم ف ر

 شب و روز می شد. ب*و*سکا
 

 _بهت گفتم ولی ااازه نداد.
 

 را گزیدم. ل*ب*مبا بیچارگی و با حالتی عص ی 
 

 _میگه حک نداری اایی بری. منم آدمم محمد . دارم دق میکنم....
 

را فرو دادم و آه عمیقی کشرریدم. گلی با مح ت  صرردایم شررکسررت. آب دهانم
 دستم را گرفت و محمد با لحنی دلگرم کننده گفت:

 
 _باشه خودت رو ناراحت نکن.
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از اا برخواسررتم. می دانسررتم وقتی که برگردمب عمران برایم خوابهای خوبی 

 دیده است.
 

ه اتاق م ببه ایوان رفتم و شروع به م العه کردم. کمی سرد بود ولی نمی خواست
برگردم و ماهی را بی خواب کنم. رراک ویال خاموا شد و من هم بی خواب و 

 نا آرام به تاریکی درون شب خیره شدم.
 

***** 
 

با صدای زنگ در ویال که پشت سر هم و ممتد شنیده می شد از خواب پریدم. 
صیریه درون  صندلی های ح ساژ دادم. روی  گیج و منگب گردن دردناکم را ما

ان خوابم برده بود. در سرراختمان باز شررد و محمد و بابک و گلی و پشررت ایو
 سرشان باربدب خواب آلود از ساختمان خارج شدند.

 
شد و عمران به داخل ویال آمد. محمد ناخوداگاه به طرف من آمد و من  در باز 
از اا برخواسررتم. عمران خسررته و عصرر ی و با رشررمان قرمز الو آمد. مثل 

 ه کردن در رشمانت را نداشتم. سرم را پایین انداختم.همیشه ارات نگا
 

 _امع کن بریم.
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 سرم را باال بردم و نگاهت کردم. با خواهت و تمنا.
 

 _من...
 

 آن رنان بر سرم فریاد کشید که نا خوداگاه از اا پریدم.
 

 _امع کن گفتم..
 

ص ی به طرفت رفت.  شی از حقارت بود را فرو خوردم. محمد ع ضی که نا بغ
 ولی من برای الو گیری از تشنج و دعوا و ناراحتی بازوی محمد را گرفتم.

 
ولی عمران الو آمد و بازویم را کشید. آن رنان محکم که برای لحظه ایی فکر 

 کردمب از اا کنده خواهد شد.
 

_برگشتم خونه می بینم سرکار خانم گذاشته رفته. یه رند وقت ولت کردم فکر 
 هر کاری دلت بدواد می تونی بکنی؟ آره؟کردی بی سرو صاحب شدی 

 
 گلی با ناراحتی الو آمد و گفت:
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_عمران بذار بمونه خواهت می کنم. ما تازه اومدیم. دو روز دیگه خودم برا 
 می گردونم.

 
 ولی عمران سر سدتانه سرا را تکان داد و ادی گفت:

 
شاید اگر گفته بود ااازه داد باید  ه بودم. نازی_نه گل نوا اان باید بیاد بریم. 

 تربیت بشه!
 

 نا خوداگاه و عص ی خندیدم. خنده ایی پر از حرص و خشم.
 

_فکر نمی کنی واسرره تربیت من یه کم دیر به فکر افتادی؟ من بیسررت و یک 
شده . اون هم تو  شه  سته انجام ب سروی. اگر تربیتی می خوا سالمه اناب ک

 ش انه روزی.
 

یفی کشررید و محمد و در نهایت تعجب به طرفم خیز برداشررت. گلی ایخ خف
 منب بابک الوی من ایستادند.
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 با خشم به محمد نگاه کرد و گفت:
 

 _محمد برو کنار...
 

 اما محمد از الوی من تکان ندورد. خودم محمد را کنار زدم و آهسته گفتم:
 

 ._بیا بریم. ولی دیگه یک دقیقه هم ایران نمیمونم. برای مامان پری اومده بودم
 دیگه کاری ندارم این اا ...

 
سیلی بزند. بی هیچ  صورتم  ستت را باال برد تا به  حرفم نا تمام ماند. عمران د
ترسی نگاهت کردم. ق ال هم از این روزها داشته بودم. دیگر فوالد آبدیده شده 
بودم. زمانی که بچه بودم مرا در اتاق تاریکی ح س میکرد. بدون آب و غذا. و 

ن مامان پری بود که با داد و فریاد او را وادار میکرد که مرا از اتاق در نهایت ای
بیرون بیاورد. ولی حاال مامان پری هم ن ود و من می دانسررتم که عمران کسرری 
نیسررت که به حرف کسرری گوا کند و برای کسرری ارزا قایل باشررد. عمران 

آنها به همیشرره کار خودا را میکرد. آدم ها را زیر پا می گذاشررت و از روی 
راحتی رد میشرررد. و من م من بودم که اگر نارار باشرررد محمد را هم کتک 

 خواهد زد تا حرف خودا را به کرسی بنشاند.
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نفرت و بیزاری را در نگاهم خواند و دسررتت را پایین آورد و سرررد و سررنگین 
 گفت:

 
 _برو امع کن بیا بریم.

 
ضاع که این حرفم فقی اودلم میدواست بگویم که از تو متنفرم. ولی میدانستم 

 را از آنچه که هست خراب تر میکند.
 

ستاده بود و های های  شت در ای سرم را پایین انداختم و به داخل رفتم. ماهی پ
گریه میکرد و رپ رپ به عمران نگاه میکرد. با ناراحتی و بدون اینکه حتی با 

و مانتو را  ماهی هم حرف بزنمب به اتاق ماهی رفتم و ل اسررهایم را امع کردم
روی همان شرلوار این کهنه خانگی پوشریدم و شرالم را هم بدون امع کردن 
موهایم روی سرم انداختم و از اتاق بیرون آمدم. حاال سر و صدا و بحث گلی 
ند میکرد ولی  با عمران غرول ند شرررده بود. گلی شررراکی  و محمد و عمران بل

 صدای عمران شنیده نمی شد.
 

دن ال گوشی موبایلم می گشتم. آنقدر آشفته بودم که  همان طور گیج و منگ به
گوشی دقیقا الوی رشمانم بودب ولی من آن را نمی دیدم. در باز شد و بابک و 
بک  با گاه  حت و پر از ترحم بود و ن نارا بد  بار گاه  ند. ن مد خل آ به دا بد  بار

به اسررتج باز هم بیهوده  به آنها  ناراحتی. بی تواه  نه و پر از اخم و   ومتفکرا
پرداختم. سررعی میکردم به اینکه عمران ر ور مرا الوی رشررم رند غری ه 
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خوار و کورک کردب فکر نکنم. ال ته اگر می توانسررتم این دو برادر را با هیکل 
 های بزرگشان نادیده بگیرم این موضوع هم قابل نادیده گرفتن بود!!

 
گریه خودم هم میدانسررتم که شرردنی نیسررت. ماهی طفلک در حالیکه هنوز 

میکرد گوشرری را پیدا کرد و به دسررتم داد. دسررتت را گرفتم و سررعی کردم تا با 
 ل دندی او را متقاعد کنم که حالم رندان هم بد نیست.

 
 _گریه نکن. من که هنوز نمردم تو داری این طوری زار میزنی

 
 بینیت را به طور مضحکی باال کشید و با نفرت گفت:

 
 و اذییت میکنه._ازا متنفرم که این قدر تو ر

 
 ل دند بی حصوله ایی زدم.

 
_منم! دیگه گریه نکن. باشررره؟ نذار به بقیه هم این تع یالت زهر مار بشررره. 

 خوا بگذرون باشه؟
 

شاره کردم ولی ماهی هم مثل خودم  سی به بابک ا سو سرم به طور نامح بعد با 
 بی حوصله سرا را تکان داد و گفت:
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 _ این سفر برای تو بود.

 
 ت را گرفتم و گفتم:بازوی

 
سابی  شم با هم ح شه میای پی شکال نداره. من که دیگه این اا نمی مونم. با _ا

 میریم میگردیم.
 

سرا را تکان داد. از گوشه رشم دیدم که بابک با کنجکاوی به ما نگاه میکرد. 
از بیرون هنوز هم سررر و صرردا و بحث گلی و محمد می آمد. برای کوتاه کردن 

به طرف برادران پژمان رفتم. هر دو بحث و ادل آنه ا سررراکم را برداشررتم و 
 نفرشان از اا برخواستند.

 
 _شرمنده. ص ی اول ص حی شما هم از خواب بی خواب شدید.

 
 باربد با ل دند و خیلی مهربان گفت:

 
 _نه این ره حرفیه.

 
ستت نگه  ستم را در د ست داد و در همان حال د بابک اما خیلی ادی با من د

 گفت: داشت و
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_نازی اصررال باهاا یکه به دو نکن. بذار هر ری می خواد بگه. عمران االن 

 عص یه
 

 ماهی به کنار ما آمد و گفت:
 

_بابک راست میگه نازی. اصال کاری به کارا نداشته باا. رسیدی تهران تو 
 رو خدا زنگ بزن خیالم راحت بشه

 
صدا کرد و  در همین لحظه گلی هم به داخل آمد و نگاهی به ما کرد و ماهی را 

 به آشپز خانه رفت.
 

شیدم. ولی او ابتدا کمی آن را در  ست بابک بیرون ک ستم را از د گیچ و منگ د
سیاهت هیچ  شمان  ستم را رها کرد. نگاهت کردم. ر شرد و بعد د ستت ف د
که فکر  به طوری ریزی را در خودا منعکس نمی کرد. خونسرررد بود و آرام. 

ارد که بتواند بابک را کمی تکان بدهد. باربد عصرر ی کردم واقعا ریزی واود د
نه. مثل  کامال مشرردص بود ولی او  ناراحت بود و این از نگاه و حرکاتت  و 

 همیشه بود.
 

 ل دندی مرا مهمان کرد. ل دندی آرامت بدت و تا حدودی تسکین دهنده.
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نه بیرون آمد و یک به طرف در رفتم. گلی از آشررپز خا  سرررم را تکان دادم و 

 ساندویچ به دستم داد.
 

 _بیا. الهی بمیرم ص حانه که نذاشت بدوری. این رو بدور ضعه نکنی.
 

 یدم.ب*و*ساو را بغل کردم و 
 

 _باشه تو خودت رو ناراحت نکن.
 

ساکم را برداشتم و از ساختمان بیرون زدم. محمد حاال خاموا روی صندلی 
 کرد.نشسته بود و سعید آهسته آهسته با عمران صح ت می 

 
عمران همین که رشررمت به من افتاد سرریگارا را روی زمین انداخت و الو 
آمد تا بازوی مرا بگیرد. ولی من با شدت بازویم را از دستت کشیدم و از سعید 
که منتظر  بدون این حافظی کردم و  خدا گاهم میکرد  با نگرانی ن که  مد  و مح

 عمران بمانم سوار ماشین شدم.
 

در سکوت میراند و من هم سرد و خاموا از پنجره به تا دو ساعت بعد عمران 
 بیرون نگاه میکردم. ره فکر میکردم و ره شد.
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 _ نازی؟
 

اوابت را ندادم. دوست نداشتم که مثل بچه ها قهر کنم ولی واقعا هیچ میل و 
 رغ تی به هم صح تی با او در خودم نمیدیدم.

 
 دست دراز کرد و دستم را در دست گرفت.

 
حک بده ناراحت بشررمب وقتی که بلند میشرری با رند تا پسررر میری این _ به من 

 طرف و اون طرف
 

 دستم را از دستت بیرون کشیدم و با حیرت هر ره تمام تر گفتم:
 

 _رند تا پسر؟ ری داری میگی تو عمران؟
 

 _من با محمد و سعید ن ودم. بابک و باربد منظورمه.
 

 رند ثانیه نگاهت کردم.
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سی ضمن  _اونها هم ک شون دادید. در  ستن که خودتون تو امع خانواده راه ه
باربد که همین روزها نامزد میکنه بابک هم که قراره با ماهی ازدواج کنه. دیگه 

 کی این وسی بی سر و سامونه که تو برای من نگرانی نکنه یه وقت منو بدزده؟
 

 نگاهم کرد و با خنده گفت:
 

 حرف رو بهت زده؟ ماهی؟ _بابک قراره ماهی رو بگیره؟ کی این
 

 با تعجب نگاهت کردم. در حالیکه همچنان می خندید گفت:
 

_بابک اگه بمیره هم حاضررر نیسررت ماهی رو بگیره. یعنی بابک اصررال تو نخ 
ازدواج و این حرفها نیسرررت. اینها حرفای خاله زنکییه که بدری و ثریا خانم 

 رو بگیر نیست. مادر بابک از خودشون در آوردن. و گرنه بابک ماهی
 
 
 
 
 

 با ناراحتی گفتم:
 

 _خیلی هم دلت بدواد.
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 عمران نگاهم کرد و آهسته خندید.

 
ست. بابک خیلی از ماهی بزرگترهب متفاوت تره.  ضی نی صال را _ بعد هم علی ا

 بابک و ماه نوا اصال مناسب هم نیستن.
 

رانی نگدیگر نگاهت نکردم. حاال ناراحتیم بیشررتر شرررده بود. یک نگرانی به 
شد ره؟ ماهی  شده بود. اگر واقعا همان طور که عمران میگفت با ضافه  هایم ا
به بابک عالقه داشررت. حاال دلیل نگرانی گلی را درک میکردم. شرراید او هم 
ستم  ستب ولی حرفی نزده که مرا نگران نکند. نمیدان شنیده ا رنین ریزهایی را 

به قول عمران د بک  با که  ند  یدا ماهی هم م ر نخ ازدواج و زن گرفتن که خود 
 نیست یا نه؟

 
س ت به بابک پیدا کرده بودم هم  صور خوبی که ن برای لحظه ایی همان اندک ت
شدم. حتی با بدبینی تمام فکر کردم  از بین رفت و من از او و تمام مردها متنفر 
یعنی تا به حال شررده که محمد هم دلی را شررکسررته باشررد؟ محمد برای من و 

یک مرد آرمانی و ایده ال بود. مردی که شررما میتوانید همه خواهرانت مظهر 
اوره در زندگی به او تکیه کنید و اطمینان داشه باشید که او هرگز و تحت هیچ 
شرای ی پشتتان را خالی نمی کند. ولی اگر همین آدم با همسر یا حتی دوست 

 دختر هایت رفتاری بی رحمانه داشت باشد آن وقت ره؟
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ان ایرانی ام در کالج میشررنیدم که بعضرری مردها رفتارشرران با بسرریار از دوسررت

خانواده خودشرران یک اور اسررت و با همسرررانشرران یک اور دیگر. عمران 
 نگاهم کرد و گفت:

 
شی ونی زیاد  ست.  سم خورده هم نی شیت ق ست. ولی ک سر بدی نی _بابک پ

یاد بابک کنار ب با این اخالق  که می تونه  ماهی اگر فکر میکنه   اه اشررت داره. 
 میکنه.

 
 ررخیدم و با حرص گفتم:

 
 _ماهی ره میدونه که اون ری کاره است؟

 
 ابروی باال انداخت و گفت:

 
 _ این رو دیگه همه می دونن. برادر خودا که با بابک کار میکنه.

 
 سرم را به پنجره تکیه دادم و با صدای نه رندان آهسته ایی گفتم:

 
 _از همه مردها متنفرم!
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 دید و گفت:آهسته خن
 

 _خوبه پس هیچ وقت عروسی نمیکنی
 

شیدم. و دیگر تا تهران با عمران  صندلی را خواباندم و کمی دراز ک صله  بی حو
حرف نزدم. او هم رند باری ریزی پرسید ولی وقتی با سکوت من موااه شد 

 او هم سکوت اختیار کرد و تا خود تهران بی وقفه راند.
 

 فصل ششم
 

شمال برگشتند من به طور ادی درباره بابک با ماهی حرف  وقتی که بچه ها از
زدم. ماهی سکوت کرده بود و اواب گالیه ها و نگرانی های مرا نمی داد. نمی 
دانسررتم که آیا درسررت اسررت که درباره اولین مالقاتم با بابک به ماهی ریزی 

 بگویم یا نه؟
 

ست و خود ادل با ست دخترا نی را  صمیمیت او از ادل که بابک گفته بود دو
دوسرررت پسررر خودا می دانسرررت. ق عا ریزی در میان بوده که آنها با هم 

 همسفر بودند.
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سعی کردم تا موضوع را بزرگ نکنم. ابتدا از خود ماهی پرسیدم. از شی نتهای 
ست  ست ا شته یا نه؟ اینکه آیا واقعا رنین ریزی در بابکب و اینکه آیا او خ ر دا

ارد یا نه؟ و ماهی خیلی خونسرررد گفت که کدام و محمد هم اطالعی از آن د
پسری است که ق ل از ازدواات از این شی نیت ها نداشته باشد؟ در اوابت 
که من  کا هم  ها. حتی در آن آمری که خیلی  نده گفتم  خیلی رک و پوسرررت ک
زندگی کرده و درس خوانده بودم خیلی از پسرررها و دخترها بودند که زندگی 

ب شان با انس مداله محدود به روابی ااتماعی کامال سالمی داشتند و روا
معمولی بود. گلی هم با من هم عقیده بود. ولی صررحت حرف های عمران را 
تصدیک یا تکذیب نمیکرد. بنابراین از محمد اویا شدم. برایم آن قدر مهم بود 
که حاضررر بودم به خاطرا از هر کس دیگری هم درباره ی بابک تحقیک کنم. 

 یم مهم ترین فرد در زندگی بود.ماهی برا
 

مان از  پارت یک آ بک  با که  فت  جب کرده بود گ که خیلی تع حالی مد در  مح
خودا دارد و گاهی به آنجا میرود و حتی مهمانی می دهد و بزن و بکوب به 

داشررته یا نه را نمی داند.  ن*ا*م*ا*ر*و*عراه می اندازد ولی اینکه او روابی 
باره اا اار بزند. می گفت این ریزی نیسرررت که ط رف برود و همه اا در

مدصوصا آدم تو دار و مرموزی مثل بابک. گفتم که نگران ماهی هستم و تمام 
بک  با که  فت  گاهم کرد و گ نه ن های عمران را برایت تکرار کردم. متفکرا حرف
خیال ازدواج ندارد. نه با ماهی و نه با هیچ دختر دیگری. و اگر خواهرا هم 

ایی کرده سرردت در اشررت اه اسررت و بهتر اسررت از خیال و پیت خودا فکر ه
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رویا بیرون بیاید.کامال مشدص بود که محمد هم بابک و ماهی را مناسب هم 
 نمی دانست.

 
خیالم تا حدودی راحت شرررده بود که حداقل بابک خیال ازدواج ندارد. ولی 
هنوز به بابک خوا بین ن ودم. فکر میکردم که ممکن اسررت آدم سررالمی هم 
باشررد ولی در اینکه واقعا عالقه ایی به ماهی و ازدواج با او داشررته باشررد کامال 

 تردید داشتم.
 

صمیم گرفتم  شده بود. و ت ست خودم ن ود و بی اختیار رفتارم با بابک عو   د
 تا در میهمانی ها و گردا های تفریحی بیشتر او را تحت نظر بگیرم.

 
به رفتن از ایران کرده بودم عمران کمی بعد از آن تهدیدی که عمران را در شمال 

به رفت و آمدهای من به دیده اغما  نگاه میکرد. کمی مالیم تر و نرم تر شده 
 بود. سعی میکردم او را تحمل کنم و کمتر با هم برخورد داشته باشیم.

 
در مهمانی که در خانه بدری خانم به مناسرر ت سررالگرد ازدواج عمو علی و 

بابک را برای اولین بار بعد از شررمال دیدم. به یاد اینکه بدری خانم داده شررد 
دستم را گرفته بود و در دستت نگه داشته بود افتادم. آن زمان فکر میکردم که به 
خاطر صررمیمیتی که با ماهی دارم این کار را انجام داده اسررت که مثال مرا آرام 

 کند ولی حاال هیچ توایه برای کارا نداشتم.
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ماهی نشررسررته بود و ماهی با خنده ریزی را در موبایلت به او روی م ل کنار 

نشان میداد که بابک را هم به خنده انداخته بود. موشکافانه نگاهت کردم. مثل 
اینکه سنگینی نگاهم را حس کرده بود سرا را باال آورد و مرا نگاه کرد. نگاهم 

شگفتی کرد.  سوظن همراه بود که او را درار  سرد و با  یک ابرویت را آن قدر 
 باال برد و با تعجب نگاهم کرد.

 
دوست داشتم که او ن ود. اصال واود نداشت. یک مرد مناسب تر برای ماهی 

 عزیزم می خواستم. مردی که با او همانگ باشد و با او بدندد نه به او بدندد.
 

باره به روی ل انت آمد. این مرد مثل سررنگ سرردت و به طور  پوزخندی دو
کنی مسلی به خودا بود. با پوزخندا که کامال حک به اانب اعصاب خورد 

بود مرا از میدان به در کرد. ماهی که پوزخند بابک را دیده بود سرررا را باال 
آورد و با نگاه پر از خشم من موااه شد. ل ت را گزید و با شی نت خندید و به 

رد و بلند کسرعت از کنار بابک بلند شد و به طرف من آمد و دستم را گرفت و 
 به آشپز خانه برد.

 
به این بیچاره نگاه میکنی؟ من عو  این داشررتم خودم رو  _تو ررا همچین 

 کثیه میکردم!!
 

 خندیدم و نیشگونی آهسته از بازویت گرفتم.
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 _ تو ررا عاشک این کوه یخ شدی؟ آدم قحی بو....

 
شپزخانه حرفم را ق ع کردم و تا بناگوا قرمز  صبا آمدن بابک به آ د در شدم. 

صررد م من بودم که حرفم را شررنیده اسررت. آن ل دند کجی که به روی ل انت 
 بود خودا گویای همه ریز بود.

 
صورت دورانی تکان داد و با لحنی ادی  شاره اا را به طرف من به  شت ا انگ

 گفت:
 

 _ادامه بدید خواهت میکنم.
 

ه از خنده احسرراس کردم که هر لحظه بیشررتر از ق ل سرررخ میشرروم. و ماهی ک
ست و رو به من  ش ست. بابک هم کنارا ن ش صندلی ن سه رفته بود روی  ری

 گفت:
 

 _مزاحمم؟
 

به این  حال در موقعیتی  به  تا  که بگویم.  نداشررتم  حرفی نزدم. یعنی ریزی 
 خجالت آوری قرار نگرفته بودم.
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 سرم را تکان دادم و سعی کردم تا مودبانه موضوع را رفع و راوع کنم.

 
 قصدم...._من اصال 

 
سرد  ست میگرفت با لحنی  ست ماهی را در د حرفم را ق ع کرد و در حالیکه د

 و خیلی ادی و تا حدودی ترسناک گفت:
 

شه تو  شما دخترا همی ستم فقی به خودم مربوطه و بس.  _اینکه من ره طور ه
 رویا هستید.

 
 ردهحاال احساس میکردم که تمام آن خون که در صورتم بود و مرا داک و سرخ ک

صورتم بیرون رفت و مرا منجمد و رنگ پریده کرد. ولی باز هم با  بود یک اره از 
 این حال سعی کردم تا خودم را ن ازم. و خیلی مودبانه و ادی گفتم:

 
 _من فقی نگران ماهی هستم.

 
ابرویی باال برد و دسررت ماهی را رها کرد و به عقب تکیه داد و یک دسررتت را 

 ماهی حلقه کرد و با تمسدر گفت:باال آورد و دور شانه 
 

 _ دقیقا نگران ری ماهی هستی؟ این که از منم سالم تره
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دهانم را باز کردم تا حرفی بزنم که بدری خانم و ثری خانم به آشپزخانه آمدند. 
ثریا خانم با دیدن دسررت حلقه شررده ی بابک به دور شررانه ماهی با خنده و 

 صدای بلند دست زد و گفت:
 

 خوشگلم.. م ارکه. بله دادی به پسر ما؟ _وای عروس
 

بابک به سرعت دستت را برداشت و آنچنان نگاهی به من کرد که سرم را پایین 
انداختم. گلی و محمد هم با این سر و صدا به آشپزخانه آمدند و هاج و واج به 
من نگاه کردند. مثل اینکه من عروس بودم و بله داده بودم. شرررانه هایم را باال 

 اختم و از آشپزخانه بیرون آمدم.اند
 
 
 
 
 

شاره کرد که بروم  سته بود و برای خودا میوه پوست میکند ا ش عمران که تنها ن
و کنارا بنشینم. نارار رفتم و کنارا نشستم. با نگاهی که بابک با عص انیت 

 به من کرده بود در حال حاضر امن ترین اا از نظر من کنار عمران بود!!
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صه پرتقالت ر شت و به من تعارف کرد. رد کردم و با نا ن شقاب گذا ا درون ب
صدای ثریا خانم می  سر و  شم دوختم. هنوز از آنجا  شپز خانه ر آرامی به در آ

 آمد. عمران آهسته گفت:
 

 _ری شده؟
 

خواسررتم اواب عمران را بدهم که بابک از آشررپزخانه بیرون آمد و به سررمت 
ند به آهسته آهسته صح ت کردن. برادرا رفت و کنارا نشست. و شروع کرد

یداد. و در  قت گوا م با د بد  بار بد تعریه میکرد و  بار بک ریزی را برای  با
 نهایت نگاه هر دو برادر به یک ریز ختم شد. من!

 
بابک ل دند زد و ریزی  به  باربد خیلی سررریع نگاهت را از من گرفت و رو 

 پایین انداختم.گفت که رهره ی بابک عص ی تر و برزخی تر شد. سرم را 
 

 _ری شده؟
 

سرررم را بلند کردم و به عمران که او هم این نگاهها را دیده بود و حاال با اخم از 
 من توضیی می خواست نگاه کردم.

 
 شانه ام را باال بردم و گفتم:
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 _هیچی!
 

سرا  سته روی  همان نگاهی را به من کرد که وقتی کورک بودم یک بار ناخوا
شان رید شده بود. معجون قرص او سالم  ست که تازه هفت  تم! خوب یادم ا

یک روز تابستانی بود و من سرمای بدی خورده بودم. به دستور مامان پری باید 
شان می خوردم و این ریزی بود که به حد  شربت قرص او هر روز یک لیوان 
مرگ از آن بدم می آمد. روزهای اول لیوان را پای گلدانی که در اتاقم بود خالی 

دم ولی بعد از ترس اینکه گلدان خشرررک نشررود رکه ال ته یک ماه بعد میکر
شک  شاکی بود که ررا این گلدان یک دفعه خ شد و مامان پری دایما  شک  خ
شررده اسررت!ت دیگر معجون محتوی قرص اوشرران را از پنجره به بیرون خالی 
پای پنجره  بار آن را روی سررر عمران که ظاهرا  تا اینکه عاق ت یک  میکردم. 

سررتاده بود ریدتم. یادم می آید که آن روز هم عمران در حالیکه تمام موهای ای
سرا و ل اس گران قیمتت اغشته به شربت شده بودب همین نگاه را به من کرد. 
نگاهی با اخم و همراه با یک ل دند محو. نگاهی که می گفتب من میدانم که 

 تو داری به من دروک میگویی!
 

 آهسته گفتم:
 

 استگاری بابک از ماهی پیت اومده_اریان خو
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عمران سرریگاری آتت زد و به بابک نگاه کرد که هنوز با اخم با باربد مشررغول 
 صح ت بودند.

 
 دود سیگارا را برای اینکه مرا اذیت نکند به سمت دیگری فرستاد و گفت:

 
 _پس باالخره ثریا دست بابک رو بند کرد!

 
 رم را تکان دادم.بدون اینکه حواشی را توضیی بدهم فقی س

 
 _نازی برو یه زیر سیگاری برام بیار.

 
 از اا برخواستم و به آشپزخانه رفتم و از بدری خانم زیر سیگاری خواستم.

 
ماهی و گلی و محمد حاال ایسررتاده بودند و بحث میکردند. گلی با التماس 
نگاهت از من خواست تا در بحثشان شرکت کنم. سرم را به طور نامحسوسی 

ن دادم و به زیر سرریگاری درون دسررتم اشرراره کردم. تصررمیم داشررتم زیر تکا
سرریگاری را برای عمران ب رم و وقتی که برگشررتم با گلی و محمد مغز ماهی را 

 حسابی شتشو دهیم!
 

اما همین که از در آشررپز خانه خارج شرردم سررینه به سررینه با بابک شرردم. عذر 
دسررتت را روی شررانه ام  خواهی کردم و خواسررتم از کنارا رد شرروم که که
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گذاشررت و مرا نگه داشررت. رون خانه عمو علی هم مثل خانه عمران خیلی 
قدیمی بود آشرپز خانه کامال دور از دسرترس بود و قسرمتی کامال مجزا از بقیه 
شپز خانه و هال یک راهرو بود. و حاال ما در همان راه رو  ساختمان بود. میان آ

 بودیم.
 

هت کردم. از مردان قد بلند بدم می آید. رون مج ور سرررم را باال بردم و نگا
هستم که برای نگاه کردن به صورتشان سرم را بلند کنم. و این مرا به یاد عمران 
و توبیخ هایت می انداخت. زمانی که خیلی کورک بودم و او مرا وادار میکرد 

ن شرراتا سرررم را باال بگیرم و عذر خواهی های طوالنی که مرا مج ور به نوشررتن
ست!  شت که اثر تربیتی این کار دو برابر ا کرده بود برایت دکلمه کنم. عقیده دا
هم بچه دیکته اا خوب می شررود و هم یاد می گیرد که دیگر کار اشررت اهی 

 انجام ندهد. رون اریمه اا دو برابر می شود.
 

 _بله؟
 

شد. اینکه مادر او فقی منتظر ر ین نسعی کردم که لحنم کامال حک به اانب با
فرصتی بود و او ره خیاالتی داشت که آن طور خودمانی دست در شانه ماهی 
حلقه کرده بود به من اصررال مربوط ن ود. من فقی نگران ماهی بودم. کاری هم 

 به کار او و یا مادرا نداشتم. خی قرمز من ق عا ماهی بود و بس!
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ستت را شا رند ثانیه با حیرت نگاهم کرد و بعد ل دند کجی زد و د نه از روی 
ام برداشت و از الوی من کنار رفت و به صورت کج پهلویم ایستاد و دستت 
را به نشانه بفرمایید دراز کرد و به من راه داد. رند ثانیه با حیرت نگاهت کردم. 
که ریزی در ذهنت بود ولی او  عا تو دار بود. احسررراس میکردم  این مرد واق

 د.خودارانه از افشای آن الو گیری میکر
 

وقتی حیرت مرا دید خندید. خنده ای بلندتر از همیشررره. و بدون هیچ حرف 
دیگری به آشررپز خانه برگشررت. به سرررعت زیر سرریگاری را برای عمران بردم و 
آشپز خانه برگشتم. السه سه نفره آنها حاال به همان راهرو منتقل شده بود. از 

ه داده بابک به کانتر تکی کنار آنها رد شدم و دزدکی سرکی در آشپزخانه کشیدم.
بود و با مادرا آهسررته پچ پچ میکرد. بدری خانم هم سرررا به کار گرم بود 

 ولی کامال مشدص بود که شت دانگ حواست امع آن مادر و پسر است.
 

به سررراک ماهی و محمد و گلی برگشررتم. محمد آرام ولی عصرر ی و  باره  دو
قلن ه اا دایم این پا و آن  ناراحت با ماهی بحث میکرد و گلی هم با آن شررکم

ستم را دور  ست. د شدص بود که کمرا درد گرفته ا پا میکرد. ناراحت بود. م
 کمرا حلقه کردم و رو به محمد گفتم:

 
_محمد تمومت کن. هنوز که کسرری خواسررتگاری نکرده. گلی کمرا درد 

 گرفته.
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شپزخانه ر شم غره ای به در آ سی نگاهم کرد و با اخم ر شنا  فت وگلی با قدر
 گفت:

 
_بی خود میکنن خواسررتگاری بکنن. ما هنوز عزادار مامان پری هسررتیم. کم 

 کسی رو که از دست ندادیم.
 

سرررم را تکان دادم و به ماهی نگاه کردم که ناراحت تر از ق ل شررده بود و رو به 
 گلی گفتم:

 
 _برو بشین یه کم. سرپا نایست اینقدر برات بده

 
 فتم:اشاره ای به محمد کردم و گ

 
شه میگه  سعید االن پیداا می شه.  _محمد اان یه کم گل نوا رو ب ر دراز بک

 زنم رو داغون کردین
 

با خارج شرردن گلی و محمد دسررت ماهی را گرفتم و با هم به اتاقت رفتیم. 
بدون هیچ حرفی روی تدت کنار هم دراز کشرریدیم و مثل آن موقع ها بی اراده 

شاعره کردیم. یادم می  صه شروع به م آید که آن زمان ها وقتی که من خیلی غ
ماهی مشررراعره میکردیم. دایره دانت  با  یا عمران اذییتم کرده بود  داشررتم و 
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شررعریمان آن رنان وسرریع ن ود ولی خوب یادم هسررت که همین هم مرا آرام 
میکرد. شرراید همان مشرراعره ها اولین ارقه ها را در واود من برای عشررک به 

شیفت سال به نظر ادبیات زد و مرا  ستان کرد. و حاال بعد از آن همه  شعر و دا ه 
 میرسید که باز هم اینکار هردویمان را آرام میکند.

 
ستم  ست به طرفت ررخیدم و د شده ا ساس کردم تا حدودی آرام  وقتی که اح

 را به سرم ستون کردم و به ماهی که به سقه رشم دوخته بود نگاه کردم.
 

 _از ری ناراحتی؟
 

 . رشمان عسلی اا اشک آلود بود. با بغی گفت:نگاهم کرد
 

 _نازی من مامان پری و خیلی دوست داشتم به خدا.
 

 _ماهی این ره حرفیه که میزنی؟
 

 به طرفم ررخید. حاال صورت هایمان درست رو به روی هم بود.
 

ستگاری هم می کرد. همون اواب گلی رو بهت می  _من حتی اگر بابک خوا
 دادم. من...
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 ا ق ع کردم.حرفت ر
 

_مامان پری از عزا داری های طوالنی متنفر بود. یادته که؟ این اصررال برای من 
ست. مهم اینکه که واقعا با  ست. م منم که برای مامان پری هم مهم نی مهم نی

 بابک خوا بدت بشی. مهم اینکه بابک تو رو بدواد. من ...
 

ر ول با یک دختر دیدم. باید کادوباره سر زبانم آمد که بگویم که او را برای بار ا
را تمام می کردم. این طور اگر خدای ناکرده مشررکلی هم پیت می آمد بعدها 

 من عذاب وادان نمی گرفتم که ررا این موضوع را به ماهی نگفته ام.
 

با یک دختر دو رگه ایرانی فرانسرروی دیدم.  بابک رو تو هواپیما  بار اول  _من 
س ست پ شت. دختره میگفت که بابک دو رشه ولی بابک هیچ تواهی بهت ندا
 حتی باهاا به ندرت حرف میزد.

 
سررعی کردم کامال منصرره باشررم و واقعیت را عنوان کنم. قصررد من تدریب 
صومتی هم  صیت بابک ن ود. درست بود که از او خوشم نمی آمد ولی خ شد
با او نداشتم. و اگر او ماهی را خوش دت میکرد حتی حاضر بودم که دستهایت 

 م!ب*و*سا هم بر
 

 با تعجب نگاهم کرد و با تردید پرسید:

http://www.roman4u.ir/


 171 ناگفته ها

 
 _اسمت ادل کریمی ن ود؟

 
 رشمانم را تنگ کردم و گردنم را کج.

 
 _آره. کی هست؟

 
 ماهی آهسته خندید و گفت:

 
بک تو  با که. ولی  باب خاطر خواه  که.  باب تای  _دیدمت. خواهر یکی از دوسرر

 ندت نیست.
 

 رشمانم را ررخی دادم و گفتم:
 

 ن نمی دونم این کچل خا..._م
 

به سرررعت حرفم را ق ع کردم و به در نگاه کردم. عکس العمل من ماهی را از 
 شدت خنده ی زیاد از هوا برد! کمی صدایم را آهسته کردم و ادامه دادم:

 
 _این کچل خان ری داره که دخترا دن الشن؟ به نظر منکه زیادی سرد و عنقه!
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 ماهی خندید و گفت :
 

 ن اذابت کرده._ همی
 
 
 
 
 

 صورتم را امع کردم و ماهی را دوباره به خنده انداختم.
 

 _آره اذاب!
 

ضرربه ایی به در خورد و بدری خانم داخل آمد. رپ رپ به من نگاه کرد و با 
غرولند رو به ما گفت که" بیاید پایین. زشررته الوی ثری خانم اومدین تو اتاق 

 موندین."
 

ه شدیم که صح ت ها به ماه نوا و بابک کشیده شده به پایین برگشتیم و متوا
اسررت. ثری خانم با آب و تاب هر ره تمام تر از ماهی تعریه میکرد و بابک 
هم کنار برادرا نشررسررته بود و آن قدر اخم هایت در هم رفته بودب مثل اینکه 
همین حاال خ ر داده اند که کشررتی هایت غرق شررده اند!! با ماهی کنار گلی 
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ستیم. ش سری برای هم تکان دادیم و  ن سعید هم حاال به امعمان پیوسته بود. 
ل دندی رد و بدل کردیم. از او خوشررم می آمد. رون اطمینان پیدا کرده بودم 

 که همه اوری هوای گلی عزیزم را دارد.
 

ثری خانم در نهایت و بعد از کلی من بمیرم و تو بمیری باالخره حرف دلت را 
ستگ شده بود. ولی نه زد و ماهی را خوا سرخ  اری کرد. نگاهی به ماهی کردم. 

از شررادی از خجالت. ل ت را گزید و دسررتم را در دسررتت گرفت. دسررتت را 
 فشردم و ل دند اطمینان بدشی به او زدم.

 
شدهب با تعجب به بابک نگاه کرد و  شوکه  عمو علی بیچاره که معلوم بود کامال 

شت. آخ شتر به ثری خانمب با آن هیجان و بعد به ثری خانم. بیچاره حک دا ر بی
 شادی می خورد که داماد باشد نه بابک با یک من اخم و سردی.

 
_ری بگم واال ثریا خانم؟ ال ته باید نظر خود ماهی پرسرریده بشرره. ولی تو یه 

 موقعیت مناسب تر ایشاال. ما هنوز عزادار هستیم.
 

 نگاهی به عمران کرد و عمران ل دندی زد و گفت:
 
شن. ریزی به رهلم مامان پری نمونده. اگر ماه نوا _ا ش دت ب شاال که خو ی

اان خودا راضیه من حرفی ندارم. مامان پری هم راضی به خوشی ماهی بود 
 نه بیشتر.



wWw.Roman4u.iR  174 

 

 
ثل عروس  که هر دو نفر م حالی خانم کرد و در  بدری  به  گاهی  خانم ن یا  ثر

 دامادها شاد بودند گفت:
 

ما یه انگشررتر نشررون بیاریم تا ایشرراال بعد از _اگر آقای کسررروی ااازه بدینب 
 رهلم پری خانم مراسم نامزدی رو هم بگیریم.

 
گاه میکرد.  چاره ن ماهی بی به  رپ  رپ  تاد اخم کرده بود و  به گلی اف گاهم  ن
ماهی هم که نگاههای او را دیده بود سرا را پایین انداخت و به گل های قالی 

 نوعی با این عجله راضی ن ود گفت:نگاه کرد. عمو علی که ظاهرا به هیچ 
 

_ری بگم واال؟ آخه تو در و آشررنا زشررته که هنوز رهلم زن عموم نشررده ما 
 بدوایم ماهی رو نشون کنیم.

 
نگاهی به بابک کردم. سرررا را کنار سررر برادرا برده بود و آهسررته صررح ت 

من  همیکرد. باربد هم مرتب تایید میکرد. برای لحظه ای سرررا را باال آورد و ب
ستهای من  صورتم به روی د نگاه کرد. همان طور که اخم کرده بود نگاهت از 
و ماهی که در هم گره خورده بود پایین آمد و بعد دوباره به روی صورتم لغزید. 

 با حرف باربد حواست پرت شد و نگاه از من گرفت و به برادرا نگاه کرد.
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س صال نمی خوا صح ت های امع دادم. ا سم را به  تم پیت خودم اعتراف حوا
کنم که نگاه و شرردصرریت بابک به شرردت نافذ و تاثیر گذار بود. آن قدر که 
شرردصرریت آرام و تزلزل ناپذیر او تاثیر گذار بود رهره ی اذابت ن ود. و اگر 
ماهی هم شرریفته ی شرردصرریت او شررده بود من او را به هیچ واه سرررزنت 

 نمیکردم.
 

د و عمو علی هم که ظاهرا از اصرررل و ثری خانم به هیچ عنوان کوتاه نمی آم
ریشه با این وصلت مداله بود ایراد های عجیب و غریب میگرفت. از طرفی 
شود. رون  ص انیت منفجر ب شدت ع بدری خانم هم ریزی نمانده بود که از 
کامال مشدص بود که یکی از موافک های صد در صد این وصلت بدری خانم 

 است.
 

 _ب دشید......
 

صدای بلن سمت او ررخید. ل دند کجی به با  د و محکم بابک همه نگاهها به 
شرم دامادانه ایی  سردی هر ره تمامتر و بدون هیچ خجالت و  همه زد و با خون

 گفت:
 

_ ب دشید مامان. ولی فکر کنم که آقای کسروی حک دارن. باشه بعد از رهلم 
 خانم کسروی .
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رفی نزد. بعد از رند ثانیه ثری خانم هاج و واج به پسرررا نگاه کرد و دیگر ح
که همه مجلس در سررکوت بدی فرو رفته بود آقای پژمان بزرگ به حرف آمد و 

 یک حرف معقوالنه در تمام آن مجلس گفت!
 

با هم  تا اوون  _اصررال ب ینید نظر خود ماهی اان ریه؟ بهتره یه کم این دو 
رهلم حرف بزنن ب ینیم اصررال مناسررب هم هسررتن یا نه؟ من میگم تا زمان 

 خانم....
 

 ثری خانم به میان حرفت پرید و با ناراحتی گفت:
 

 _معلومه که به هم میدورن. کی از ماهی اان برای بابک من بهتره؟
 

آقای پژمان با اخم دستت را به نشانه توقه تکان داد و من تازه آن لحظه بود که 
شکل گرفت صیت محکم این دو برادر از کجا  شد شدم این اذبه و  و  همتواه 

شتر و باربد کمتر آیینه تمام نمایی  ست. هر دو برادرب ال ته بابک بی شد کرده ا ر
شد و آقای پژمان  ساکت  سرعت  شان بودند. ثری خانم به  صیت پدر شد از 

 ادامه داد:
 

سروی بزرگ این دو تا اوون با هم رفت آمد بکنن مثل دو تا  _تا رهلم خانم ک
 ا نه؟نامزدب تا ب ینن اصال مناسب هم هستن ی
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 رو به پسرا کرد و گفت:

 
 _ر وره بابک خان؟

 
باره به ماهی کرد. ماهی هم  بابک سرررا را تکان داد و تایید کرد و نگاهی دو
نگاهی به پدرا کرد. کامال مشرردص بود که عمو علی راضرری نیسررت ولی 
سرا را تکان داد و ماهی با شرمی دخترانه که تا به حال با آن روحیه شی انت 

 ده بودم اواب بله داد.از او ندی
 

یدم. با این حرکت من ثری خانم هم ب*و*سبه سمتت ررخیدم و صورتت را 
ستم که ماهی این تایید را از من می خواهد.  ست زدن کرد. می دان شروع به د
شت.  سمان با هم تفاوت دا صیت آن دو زمین تا آ شد ست بود که به نظرم  در

ماهی او را  که  بابک آن کسرری بود  با او احسررراس ولی اگر  می خواسرررت و 
خوشرر دتی می کردب من هم فقی می توانسررتم امیدوار باشررم که بابک او را 

 خوش دت بکند.
 

شتم که  من هر ره که می دانستم به ماهی گفتم. دیگر عذاب وادان این را ندا
 ریزی می دانستم و حرفی نزدم.
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م برنجانم. من به هیچ واه نمی خواسررتم با مدالفت بی دلیل ماهی را از خود
شرراید واقعا بابک نیمه گمشررده ی او بود و با هم زندگی عالی پیدا میکردند. 

 کسی که از آینده خ ری نداشت.
 

موهایم را باالی سرررم امع کردم و از آیینه به ماهی که روی تدت مامان پری 
 لم داده بود و با موبایلت کار میکرد نگاه کردم.

 
م بیرون میرفتند. به گردا و مهمانیب و حتی دو هفته بود که ماهی و بابک با ه

گاهی ماهی برای ناهار و یا شرررام به خانه آنها میرفت. عمال حرف ثریا خانم 
شتند. فقی یک حلقه و یک  صله ایی ندا شده بود و آنها از نامزد بودن آنچنان فا
مراسررم بود تا نامزدی آنها را کامل کند. که آن هم برنامه ریزی شررده بود و گلی 

 یگفت که ثریا خانم حتی ل است را هم دوخته است.م
 

فردا مراسررم رهلم مامان پری بود و در نتیجه ریزی نمانده بود که نامزدی آنها 
 علنی شود.

 
 کنارا نشستم و گفتم:

 
 _بابک قراره ساعت رند بیاد؟
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سرررا را از روی گوشرریت بلند کرد و نگاهی به سرراعت بزرگ و زنگ دار اتاق 
 و به اای اواب گفت: مامان پری کرد

 
ساعت  ساعته خوابت می ره؟  ش ها ر وری با دینگ دینگ این  _نازی ادا تو 

 دوازده شب دوازده تا ضربه میزنه. مگه نه؟
 

ستم  ص ی نمی توان سه یا رهار  ساعت  صال تا ق ل از  سرم را تکان دادم. من ا
سوالم را د شد یا نه. حرفی نزدم و  رار وباره تکبدوابم که ریزی مزاحم خوابم با

 کردم.
 

 _گفته ساعت هفت.
 

 برخواستم تا آماده شوم. قرار بود با گلی به دکتر برویم.
 

 _یه زنگ بزن ب ین گلی ررا نیومد؟ دیر شد.
 

به اای گلی  در همین لحظه زنگ در را هم زدند. خانم صررردری در را زد و 
ردم. بابک از در حیاط به داخل سرراختمان آمد. با تعجب نگاهی به سرراعت ک

ساعت تازه شت و نیم بود. ماهی هم که تعجب کرده بود با سرعت از اتاق من 
 بیرون دوید. من هم به روی بالکن رفتم.
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الوی در ورودی به هم رسیدند. دید کمی داشتم. کمی خم شدم. بابک دست 
تان  به انگشرر تا  بازویت را نوازا میکرد. خیلی آرامب  ته بود و  ماهی را گرف

دستانت را دور کمر او حلقه کرد. بابک سرا را باال گرفت  دستت. ماهی هم
و مرا دید. با خجالت سرم را دزدیدم ولی ق ل از آن ل دند کج و تمسدرآمیز او 

را گزیدم. احسرراس میکردم که از شرردت خجالت سرررخ و  ل*ب*مرا دیدم. 
برافروخته شرردم. من کامال بی منظور خم شررده بودم. قصرردم فقی دیدن ماهی 

اصررال فکرا را هم نمی کردم که این طور بشررود. آنها هنوز رسررما نامزد بود. 
نکرده بودند. ما خانواده ی قدیمی و سررنتی هسررتیم. درسررت بود که آنچنان 
مذه ی ن ودیم ولی خیلی از ریزها از نظر خانواده ی ما درست ن ود که یکی از 

ابک ره نظری آنها همین کار ماهی و بابک بود. من نمی دانسررتم که خانواده ب
یک رهار روب  نامزدها  ما برای روابی  ند ولی خانواده ی  باره داشررت در این 
خاصرری را تعیین کرده بودند. سرررم را تکان دادم. اگر عمو علی و محمد می 

 فهمیدند خیلی ناراحتی و دلدوری پیت می آمد.
 

 یمانتویم را پوشرریدم و به ط قه پایین برگشررتم. بابک حاال روی م ل کنار ماه
سالم کردم.  شغول پذیرایی بود. الو رفتم و  صدری هم م سته بود و خانم  ش ن
سررعی کردم به بابک نگاه نکنم. اما لحظه ایی که دسررتت را الو آورد الارم 
شه خندان  سردا بر خالف همی شمان  شردم. ر ستت را ف نگاهت کردم و د

 بود.
 

http://www.roman4u.ir/


 181 ناگفته ها

 _دوباره سالم.
 

سرم را پایین اندختم. به نظرم م شدم. و  سی بود که می سرخ  سید که او ک ی ر
 خواست همیشه نفوذ خود را به روی همه حفظ کند . هر کس به نوعی.

 
 ماهی با تعجب نگاهی به من که سرخ شده بودم کرد و گفت:

 
 _دوباره؟

 
شاره اا باال  شت ا سیاهت روی من بود با انگ شمان  بابک در حالیکه نگاه ر

 را نشان داد و گفت:
 

 الکن دید._نازی ما رو از تو ب
 

عاق ت نگاهت را از من گرفت و به ماهی نگاه کرد و پوزخند تمسرردر آمیزی 
 زد. حاال نوبت ماهی بود که سرخ شود.

 
 بابک سرفه ایی کرد و رو به من گفت:

 
 _برای دسته رک عمران اومدم.
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 سرم را تکان دادم و ماهی با شکایت گفت:
 

 _مگه نمی ریم با هم بیرون؟
 

 ان داد و خیلی خونسرد گفت:بابک سرا را تک
 

 _نه. کار دارم.
 

ماهی که قهر کرده بود بلند شررد و با اخم از هال بیرون رفت و به اتاق من رفت 
 و بعد هم صدای محکم در را که به هم کوبیدب شنیده شد.

 
صندوق زانو زدم و رمز را  به اتاق کار عمران رفتم. پایین میز تحریرا کنار گاو 

ثانیه بعد پاهای پوشرریده در اوراب سررفید بابک هم کنار من وارد کردم. رند 
شده بود.  سرم را باال بردم و نگاهت کردم. بی تفاوت به من خیره  قرار گرفت. 
دلم می خواست بگویم "به اایی اینکه کنار من نشسته اید بروید و از نامزدتان 

 دلجویی کنید."
 

سمتت گرفتم. در گا سته رک را بیرون آوردم و به  ستم و از اا د صندوق را ب و 
 برخواستم. حاال او سرا را باال آورده بود و هنوز به من نگاه میکرد.
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 _نمی خواید برید از ماهی دلجویی کنید؟
 

رند ثانیه با تعجب به من نگاه کرد. بعد آهسررته خندید. مثل اینکه من یک 
 سررم ادبل یفه بیمزه تعریه کرده ام و حاال او وظیفه خودا میداند که به ر

 خنده ی بی حوصله و بی معنی به حرف من بکند.
 

نق ه ی اوا من بسرریار باالسررت. زندگی کردن در سرردتی و تنهایی آدم را 
صرر ور و خودار میکند. ولی ریزی که اصررال تحملت را نداشررتم این بود که 
صندلی عمران تکیه  شتی بلند  سرا را به پ شوم. نگاهت کردم.حاال  سدره  م

طور که از من رشررم برنمی داشررت می خندید. خیلی نرم و  داده بود و همان
 آهسته.

 
 _ریز خنده داری گفتم؟

 
 خنده اا ت دیل به پوزخندی کج شد و سرا را تکان داد.

 
 _نه.

 
 _پس ری این قدر خنده داره؟
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نفس عمیقی کشرید و اکسریژن زیادی را وارد ریه هایت کرد. به طوریکه سرینه 
 اا من سی شد.

 
 ست و رو به روی من ایستاد و گفت:از اا برخوا

 
 _من به افکار خودم میدندیدم. شما راحت باا.

 
از اتاق بیرون رفت و رند ثانیه در هال توقه کرد و بعد ررخید و به من نگاه 

 کرد. در حالیکه دست رک را در ایب کناری کتت اا میداد گفت:
 

 _از ماهی هم خداحافظی کنید.
 

 گفت: به طرفت رفتم و با مالیمت
 

 _بهتر نیست خودتون خداحافظی کنید؟ باالخره قرار نامزد کنید.
 

 ابرویی باال انداخت و به طرف در خروای رفت و گفت:
 

 _به نظرتون این هندی بازیها به قیافه من می خوره؟
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کفت هایت را پوشید و کمرا را صاف کرد. از شدت تعجب کم مانده بود که 
شان دادن  شک و دلجویی کردن از نامزد آینده ااب آن هم شاخ دربیاورم! او ن ع

 زمانی که خودا قرار را به هم زده است هندی بازی می داند؟
 

کمی سرا را برای من به نشانه احترام و خداحافظی خم کرد و ق ل از آنکه من 
 حرف دیگری بزنم از در بیرون زد.

 
ست ن ود. صال به نظرم در شتم. این ا ش ناراحت به داخل خانه برگ تن برای او دا

یک دلجویی سررراده از بر هم  بازی ن ود ولی  ندی  ماهی ه با  ماس فیزیکی  ت
 خوردن قرارشان خالف شان بلندا بود؟

 
عصر ی در هال پایین قدم زدم. باید کمی آرام میشردم. زنگ دوباره به صردا در 
آمد. آیفون را برداشررتم. گلی بود که رو به مانیتور رشررمانت را رپ کرده بود. 

 انه ایی گفتم و در را زدم.دیو
 

 _ماهی ...
 

ماهی را صرردا کردم. رند ثانیه طول کشررید تا اوابم را داد. آهسررته و ناراحت. 
اخالقت را می دانسررتم. هر وقت که از ریزی ناراحت میشرررد. آرام تر و کم 

 حرف میشد.
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 _بیا با من و گلی بریم. قربونت برم اون کیه و شال منو هم بیار.
 

 ود پنج دقیقه طول کشید تا ماهی با وسایل من پایین آمد.ریزی در حد
 

 ناراحت بود. ولی حرفی نزد. به سمتت رفتم و او را در آغوا گرفتم.
 

 رند ثانیه در آغوشم نگهت داشتم. بدون هیچ حرف و کالمی
 

 _ناراحت ن اا. حتما کار داشته. خودمون میریم میگردیم. باشه؟
 

 سرا را تکان داد و گفت:
 

 شه من امشب این اا بمونم؟_می
 

 _آره که میشه. من از خدامه
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شد بغی کرده  سرا را تکان داد. مثل زمان بچگی هایت که وقتی ناراحت می
بود و مثل بچه های کورک رشمانت پر از اشک شده بود. لعنتی در دلم نثار 
بابک کردم. اگر قرار باشرررد که بعد از نامزدی و عروسرری هم با ماهی عزیزم 
ستت را گرفتم و  سابی با هم برخورد پیدا خواهیم کرد. د رنین رفتاری بکند ح
با هم از در بیرون رفتیم. گلی همان طور که پشررت فرمان نشررسررته بود در حال 
شتهایی میدورد که ناخوداگاه بزاق من هم  شک بود. با رنان ولع و ا خوردن لوا

باز کردم و به او که با شد و آب دهانم را فرو دادم. در ماشین را  ت*ر*ر*ی*ک
تعجب به قیافه آویزان ماهی نگاه میکرد ل دند زدم و یک تکه از لواشررکت را 

 کندم و در دهان گذاشتم.
 

 _آخرا تو شکم تو درخت آلو س ز میشه اینقدر که لواشک میدوری!
 

از آینه به ماهی نگاه کرد که با غصرره سرررا را به شرریشرره تکیه داده بود و با 
 رسید که ره شده است؟رشمک از من پ

 
سرررم را کمی تکان دادم که یعنی بعد برایت تعریه خواهم کرد. ماشررین را 

 روشن کرد و آهسته از حالت پارک بیرون آمد.
 

 _می خوای من برونم؟
 

 نیم نگاهی به من کرد و با خنده گفت:
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_قربونت! این اا ایران اسررتب صرردای ما را از تهران می شررنوید!! میزنی می 

 ن!کشیمو
 

صندلی عقب به  شد ماهی هم از  با این حرف گلی که با لحن با مزه ایی گفته 
خنده افتاد و هر سرره شررروع به خنده کردیم. و خود به خود او ناراحتی که در 
ستیم که یک  شد و ما توان شین بود از بین رفت و ماهی هم روحیه اا بهتر  ما

شه  شب عالی را با هم بگذرانیم. یکی از اخالق های خوب ماهی که من همی
به آن غ  ه می خوردم. روحیه عالی ماهی بود. ماهی برای هر ریزی ناراحت 
نمی شررد و اگر هم ناراحت میشرردب ناراحتی هایت خیلی کوتاه و مق عی بود. 
هیچ وقت کینه کسرری را به دل نمی گرفت و بدی های یک نفر را به سرررعت از 

اهی به حد انفجار از دسررت عمران یاد می رد. فقی به خاطر دارم که یک بار م
 ناراحت شد و تا رند هفته هم با عمران قهر بود.

 
شده بود و ما همه برای تع یالت  ستان  کالس پنجم ابتدایی بودیم. تازه اول تاب
به شررمال رفته بودیم. یکی از تفریحات ماهی گرفتن بچه قورباغه بود. ماهی 

ان بچه گربه های خیابانی را در کال به هر اانوری عالقه نشرران میداد. آن رن
آغوا میگرفتب مثل اینکه گربه های اشرررافی هسررتند و همین حاال از زیر 

 دستگاه استریل بیرون آمده اند.
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کارهای  که برای  ماهی میگفت  یدا کرده بودیم.  باغه پ تا بچه قور با هم رند 
که در ما اگر می خواهیم  که  یاج داریم! می گفت  ها احت به آن ن تحقیقاتی  ده آی

خانم دکتر بشررویم باید از این کارهای تحقیقاتی انجام بدهیم! من هم سرراده 
دالنه حرفت را باور کرده بودم. ولی در حقیقت ماهی آنها را برای گذاشررتن در 
ست که اگر این را از من بدواهدب من  ست و رون می دان کفت محمد می خوا

شتم ق ول نمی کردمب آ شقی که به محمد دا ستان تحقیک را برایبه خاطر ع  ن دا
 من سر هم کرده بود.

 
خوب یادم اسررت که قورباغه ها را با خودمان به خانه آوردیم و ظاهرا ماهی از 

 غفلت من استفاده کرده بوده و آنها را در کفت محمد گذاشته بوده است.
 

رند سرراعت بعد صرردای فریاد عمران تمام ویال را پر کرد. ماهی قورباغه ها را 
شت ش یه به هم به ا سیار  شان ب ست. کفت های شته بوده ا  اه در کفت عمران گذا

سراک من آمد. رون فکر می  شت اه کرده بود. عمران به  سته ا بود و ماهی ناخوا
کرد که من این کار را کرده ام. مرا کتک زد و کشرران کشرران به زیر زمین تاریک 

یادم هسرررت در حال یکه خودم از ویال برد و من را در آنجا ح س کرد. خوب 
شرردت درد کتک ها هک هک میکردمب ماهی هم آن بیرون شرریون و گریه به راه 
انداخته بود و فریاد میکرد و می گفت که کار او بوده و نه من. رند لحظه بعد 
محمد به سرراغم آمد و مرا به ویال برگرداند. مامان پری با دیدن من گریه کرد و 

به هیچ واه راضرری نیسررت. ماهی مرا در عمران را نفرین کرد. گفت که از او 
یب از  نه ای عج عد از آن روز کی یه کرده بودیم. ب با هم گر ته بود و  آغوا گرف
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تا اینکه که عمران برای  عمران به دل گرفت و تا رند هفته با او قهر کرده بود. 
شی بود برای  سری کامل لوازم نقا شامل یک  دلجویی کادو هایی یک اور که 

شتم. هر دوی ما گرف شتی کرد. من هم که ال ته اای خودم را دا ت و با ماهی آ
عمران به نظر خودا هر کاری که میکردب برای من مفید بود و در اهت تربیت 
من بود. حتی اگر کار اشررت اهی هم کرده بود باز هم دلیلی نمی دید که از من 

سررابک  عذر خواهی بکند. ولی از آن روز به بعد ماهی با عمران هیچ وقت مثل
 نشد. و همیشه می گفت که از دست عمران ناراحت است.

 
شتم. به دکتر رفتیم و بعد از  شته بیرون آمدم و به حال برگ سوال ماهی از گذ با 
شب  شتیم. گلی هم آن  آن به گردا و تفریی. بیرون غذا خوردیم و به خانه برگ

ت آنجا ماند. به سررعید گفت که دوسرررت دارد که یک شرررب را با خواهرهای
بگذراند. تانیمه شررب به خنده و شرری نت مشررغول بودیم. در اتاق بزرگ مامان 
پری امع شده بودیم و با صدای بلند می خندیدم. به گلی گفتم که روی تدت 
بدوابد و من و ماهی هم پایین تدت تشررک انداختیم و کنار هم خوابیدم. ولی 

 د که دوباره شی نتمانرند لحظه بعد گلی هم به ما اضافه شد و تازه آن زمان بو
گل کرد. اوک تعریه میکردیم و می خندیدم. بلند شرردیم و نوک پا نوک پا به 
شروع به خوردن و  شپزخانه رفتیم و کلی خوراکی با خودمان به اتاق آوردیم و  آ
به الک زدن  گذاشرررت و شررروع کرد  یک مالیمی  ماهی موز تفریی کردیم. 

و ق ل از رفتن به مسررجد آنها را انگشررتان من. گفت که فردا خودا اول وقت 
پاک خواهد کرد. من هم موهای گلی را مدل آفریقایی بافتم. آن اا در دانشگاه 
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از یکی از دوسررتانم یاد گرفته بودم. آن قدر سرررو صرردا کردیم که عمران هم 
خواب آلود و غرولند کنان به امع ما پیوسررت. در حالیکه خمیازه میکشررید 

با حیرت به من که موهای گلی را می بافتم نگاه روی تدت من دراز کشررید و 
 کرد.

 
 _فرستادمت بری فرنگ که مو مدل آفریقایی ب افی؟

 
 گلی که از لحن گالیه آمیز عمران خنده اا گرفته بود گفت:

 
 _مج ور ن ودی. می خواستی نفرستیت بره

 
سر گلی که تقری ا کارا  سری تکان داد و رانه اا را باال برد و به  مام تعمران 

 شده بود نگاه کرد و گفت:
 

 _به حک ریزهای ندیده! واال تو دهات ما که از این ریزها ن ود!
 

برخواسررت و در حالیکه انگشررتت را با تهدید تکان می داد گفت که خاموا 
 کنیم و بدوابیم و گرنه می رود و فیوز را می زند!

 
اب هایمان سررراعتی بعد در حالیکه رراک را خاموا کرده بودیمب در رختدو

مشررغول شرری نت بودیم. ماهی ما را می خنداند و ما هم به اا ار و از ترس 
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عمران سرررمان را به زیر لحاف میکردیم و می خندیدم. مدتها بود که آن قدر به 
من خوا نگذشررته بود و مدتها بود که آن رنان ندندیده بودم و شررادی نکرده 

 بودم.
 

م و ل اس پوشریدیم و به مسرجد صر ی با صردای عمران به زحمت بیدار شردی
 رفتیم. قرار بود بعد از مسجد اقوام و دوستان نزدیک به خانه ی ما بیایند.

 
ما فامیل آنچنانی نداشررتیم و آن ره که بود خانواده دراه یک ن ودند. بیشررتر 
عمو زاده ها و عمه زاده ها و خاله و دایی زاده های عمران بودند. که به از با 

سی عمو علی رفت و  شتیم. ریزی در حد عرو آمد آن رنانی با بقیه ی آنها ندا
مادرم ق ع راب ه ایی  به علت ازدواج عمران و  مادرم هم  با خانواده ی  و عزا. 
شررده بود که هیچ وقت آنها رغ تی به برقراری دوباره ی آن نشرران نداده بودند. 

دایی و  هیچ وقت خاله یا دایی خودم را ندیده بودم. فقی می دانسررتم که یک
یک خاله دارم. همین. عمران عالقه نداشررت که درباره آنها با من حرفی بزند و 

 همین اطالعت اندک را هم از مامان پری به دست آورده بودم.
 

صدری  سفارا داده بودند و یک خانم هم برای کمک به خانم  غذا را از هتل 
مشررکی  آورده بودند. من هم ل اسررم را عو  کردم و یک دسررت کت و دامن

پوشرریدم و موهایم را خیلی سرراده پشررت سرررم بسررتم. مامان پری هیچ وقت 
 شلدتگی را تایید نمی کرد. تحت هیچ شرای یب حتی به بهانه عزادار بودن.

http://www.roman4u.ir/


 193 ناگفته ها

 
از اتاق بیرون آمدم تا به آشپزخانه بروم. باالخره خانم آن خانه من بودم. دوست 

سی بدواهد دها شود و ک شتم که ریزی کم و زیاد ب شت ندا نت را باز کند و پ
 سر مامان پری حرفی بزند و از تربیت او ایرادی بگیرد.

 
در راه پله ها بابک با مادرا و باربد ایسررتاده بودند و آهسررته بحث میکردند. 
با اخم  با عصرر انیت برای مادرا می گفت و ثری خانم هم  بابک ریزی را 

کان داد. بابک که گوا می داد. در نهایت ثری خانم سرررا رابه نشررانه نفی ت
عصرر انیت از تمام اارای صررورتت مشرردص بود با ناراحتی دوباره شررروع به 
حرف زدن کرد و این بار باربد هم به او پیوسررت. به نظر میرسررید که دو برادر 
سعی داشتند که ریزی را به مادرشان القا کنند. یک اور تایید گرفتن. یا شاید 

که بتوانم هم من اشررت اه میکردم. کمی خودم را ر تا بل ها خم کردم  وی نرده 
شاید اگر کس دیگری به  ستم. و  ضولی نی صال آدم ف شنوم. من ا شان را ب صدای
غیر از آنها بود. مودبانه عذرخواهی میکردم و از کنارشرران رد می شرردم. ولی 
وقتی که پای زندگی آینده ماهی عزیزم در میان باشررد من حاضررر به انجام هر 

 گوا ایستادن!کاری هستم. حتی فال 
 

_مامان خواهت... ررا شما متواه نیستی؟ همه اا حرف خودت رو می زنی 
 ماشاال! آخه من که نمی تونم.....
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حرفت را ق ع کرد و سرررا را به سرررعت باال گرفت. سرررم را به سرررعت نور 
آنچنان محکم خودا را به قفسرره  ل*ب*مدزدیم و خودم را عقب کشرریدم. ق

سینه ام بیرون بزند. سینه ام می کوبید که ه شتب از   *مل*بر لحظه امکان دا
سیار تیز بود. من  سیار ب شت؟ ب شم دا سرا هم ر شت  را گزیدم. این مرد پ

 اصال متواه نفهمیدم که او از کجا متواه حضور من شده است.
 

با صدای پایی که از پله باال می آمد من ترسیده و گیج دور خودم می ررخیدم. 
شتم. پایم پیچ خورد درست مثل فیلم های  کمدی گیج به طرف اتاقم خیز بردا

س اندم.  شم را به در اتاق ر شت در گو ولی تواهی نکردم و به اتاق گریدتم. پ
رند لحظه بعد صرردای پا دوباره از پله پایین رفت. م من بودم که بابک بوده 
اسررتب که می خواسررته م من شررود که کسرری آن باال بوده اسررت یا نه؟ نفس 

شپزخانه بود و راحتی ک سته در را باز کردم و به پایین رفتم. گلی در آ شیدم و آه
با مهارت مشررغول درسررت کردن یک نوع دسررر بود. بدری خانم هم به خانم 

 صدری می گفت که بشقابهای رینی گل سرخی مامان پری را بیاورد.
 

ررخی زدم. خوشحال بودم که دست تنها نیستم. رون من به هیچ واه کدبانو 
ی بلد ن ودم. عمران آن رنان فرصررتی به من نداده بود که در کنار مامان پری گر

 هنر خانه داری را یاد بگیرم.
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برای آوردن بشقابها به کمک خانم صدری به ان ار رفتم. ماهی و بابک کنار هم 
نشررسررته بودند و ماهی آهسررته ریزی را برای بابک تعریه میکرد. بدون آنکه 

شوم به ان ار رف ستاده بود دادم. بقیه را دیده  شقابها را به محمد که منتظر ای تم و ب
 هم خانم صدری آورد.

 
به علت اینکه تعداد مهمانها زیاد بود. غذا را به صررورت سررله ریدیم. کمی 

 غذا کشیدم و کنار عمران نشستم. نگاهم به بابک و ماهی افتاد.
 

شدم. سرخ  ش بابک موشکافانه به من نگاه میکرد. بی اختیار  د نگاهت عو  
سرا را تکان تکان داد و به  شد و بعد نیت خندی کج زد و  و با تعجب همراه 

 طرف ماهی که ریزی از او پرسیده بود رو کرد.
 

ستان و  سی از دو شکر کرد و گفت که اگر ک صرف غذا عمران از همه ت بعد از 
شاپیت ت ریک می گوید و خوشحال می  سی بگیرد او پی فامیل می خواهد عرو

 ود.ش
 

ثری خانم که به نظر می رسررید میدواهد ریزی بگوید با نگاه بابک حرفت را 
فامیل های دورتر و دوسررتان رفتند ثریا  خورد و ریزی نگفت. ولی وقتی که 
خانم هم دیگر نتوانسررت تحمل کند و گفت که اگر آقای کسررروی ااازه بدهد 

سم نامزدی بابک و ماهی را برگزار ک رم نند. بابک که به نظآخر هفته ی آینده مرا
ناراحت می آمد. به مادرا نگاه کرد و از کنار ماهی بلند شد و به کنار برادرا 
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رفت و باز هم دو برادر شروع به صح ت کردند. عضالت منق ی شده ی فک 
بابک به نظرم اصررال برای مردی که یک اماعتی مشررغول صررح ت درباره ی 

رسررید که باربد سررعی در آرام کردنت نامزدی او بودندب ط یعی ن ود. به نظر می
داشت. ریزی را با لحن آرام برای او توضیی میداد و بابک در سکوت به حرف 
باره مراسررم  مان هم در قای پژ یداد. از آن طرف عمو علی و آ هایت گوا م
صح ت میکردند. باالخره قرار بر این شد که فردا شب مراسم بله برون را برگزار 

 و کارهای آزمایشگاه و بقیه کارهای مراسم بروند. کنند و بعد برای خرید
 

شده بود و آنها  سی بدری خانم و ثری خانم بریده و دوخته  پارره ها از ق ل تو
را به زور بر تن همه کرده بودند. رون به نظرم عمو علی هم از این همه تعجیل 
اصررال راضرری ن ود. از طرفی فشررار های بدری خانم و خود ماهی که به نظر 

شریک تجاری عمو علی ک ضی می آمد و از طرف دیگر آقای پژمان که  امال را
 بود دهان او را بست و او هم به آن تاریخ رضایت داد.

 
 
 
 
 

آرایشررگر آخرین نظارت را به روی آرایت ماهی کرد و اشرراره ایی به شرراگردا 
کرد تا به ماهی برای پوشرریدن ل اس کمک کند. گلی روی صررندلی کناری من 
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سته  ش صح ت میکرد. نگاهی دوباره به ماهی کردم. واقعا مثل ن سعید  بود و با 
شده بود.  شی تیره خیلی خیلی زی ا تر  سلیت با آرای شمان ع شده بود. ر ماه 
گلی اشرراره ایی کرد و گفت که سررعید به دن المان آمده اسررت. کمک کردم تا 

 ماهی مانتویت را بپوشد. نگاهی با مح ت به من کرد و گفت:
 

 وشگل شدی. ش یه به اون عکس مامانت شدی که تو اتاق عمرانه._ره خ
 

 یدم.ب*و*سبا احتیاط گونه اا را 
 

 _مرسی گلم. ولی قرار امروز شما فقی دیده بشی
 

با سررعید به خانه عمو علی رفتیم. قرار بود مراسررم آن رنانی برپا نشررود. ولی 
 ظاهر قضیه که ریز دیگری میگفت.

 
ه آن کفت های پاشررنه بلند مرا به زمین بیاندازند به اتاق با احتیاط و ق ل از آنک

شه با  شنه بلند ندارم. همی شم را عو  کنم. عادت به کفت پا ماهی رفتم تا کف
این و کتانی به دانشگاه یا مدرسه رفته ام و حاال پوشیدن این کفت های پاشنه 

یی های من ده سانتی که به اصرار ماهی آن را خریده بودمب خارج از طیه توانا
 بود. درست مثل گربه ایی شده بودم که س یلهایت را ریده اند!
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در کمد ماهی اایی که آدرسررت را در آرایشررگاه به من داده بود به دن ال کفت 
مناسررب تری گشررتم. کفشررم را عو  کردم و آن را هم برای ماهی گذاشررتم. 

فت ها شررماره پای من و ماهی یکی اسررت. ماهی که عادت به پوشرریدن این ک
دارد بعد می تواند از آن استفاده کند. به این ترتیب تفاوت قدی زیادا با بابک 

 هم کمتر خواهد شد.
 

از اتاق بیرون آمدم. گروه اکستر مشغول نصب بلندگو ها و دی ای هم مشغول 
 راه اندازی لوازم اا بود.

 
محمد گوشرره ای از سررالن با عمو علی درباره ریزی صررح ت میکردند. گلی 

 ایی کنار بدری خانم نشسته بود. برایم دست تکان داد. به طرفت رفتم.ا
 

 _بهتر شد؟
 

 _آره بابا. اصال نمی تونستم باهاشون راه برم.
 

سالن  ستیم. ماهی و بابک به داخل  شاد باا از اا برخوا ست و  صدای د با 
 آمدند. محمد اشاره ایی کرد و من به سراغت رفتم.

 
 _اانم محمد؟
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 ید و به آشپزخانه برد.مرا کنار کش

 
_مثل اینکه که ثریا خانم محضررر دار آورده که امروز صرریغه عقد هم خونده 
شی نداره  صورت خو شی اینجا؟  شه. ب ین میتونی به یه بهانه ایی ماهی رو بک ب
من صداا کنم. ولی تو دختری کسی بهت شک نمیکنه. وای نازی بابا بفهمه 

 سکته میکنه.
 

 راضی باشه ری؟ _که ری؟ اگر خود ماهی
 

 دستی درون موهایت کشید.
 

 _الاالهه ..... بابا حک داره از مامان شاکی میشه.
 

 نگاهت کردم و با تردید پرسیدم:
 

 _تو راضی ن ودی نه؟
 

 سرا را تکان داد و گفت:
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_نه اصال. این دو تا مثل دو تا ق ب مداله هستن. اصال حتی یک ذره هم به 
با بابک دارم کار میکنم. می شررناسررمت. بابک هم نمیدورن. من رند سرراله 

اصال پسر بدی نیست ولی مناسب ماهی نیست. این نونی که مادر اون و مامان 
من تو کاسه این دو تا گذاشتن. از روز اول هی این ثری خانم عروس خوشگلم 
کرد. ماهی هم فکر کرد یه خ ریه. مامان فکر میکنه اگر ماهی زن بابک بشررره 

ه خوشرر دته. رون بابک پول داره و همه ریز تمومه می تونه تو دیگه همه اور
گه دخترا کم  یه. نمی ماد من این اوره و اون اور که دا بده  نا پز  در و آشرر
خواسررتگار خوب نداشررته ولی رو هر کدوم یه عی ی خودا و مامان گذاشررتن 
ردشررون کردن. مامان میگه ثری خانم که این قدر ماهی رو می خواد دیگه از 

شه. کجا  شوهری به این خوبی برای ماهی پیدا ب شوهر و خانواده  میتونه مادر 
رون با ثریا خانم صررمیمیه فکر میکنه دیگه این کافیه. نمی دونم نازی ری 

 بگم؟ اون ها هم یه فکر های دیگه ای پیت خودشون می کنند حتما.....
 

سررته آه حرفت را ق ع کرد و دسررتم را گرفت و به ان ار پشررت آشررپزخانه برد و
 گفت:

 
_رند وقت ق ل قادر خان روی یک کار به بابا گفت بیا سرررمایه گذاری. مثل 
اینکه تو اون دوره از زمان پول الزم بودن. ولی بابا ق ول نکرد. حاال من احساس 
میکنم که اینها می خوان که تو همه ریز شررریک بشررن. بابا گوشررتت میره زیر 

شه. ب سته می ستت ب ضی ن ود. ولی دندون اینها دیگه د ابا برای همین ریزها را
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ست  شه و ماهی رو دو ست شاال فقی فکر پز دادن و اینکه ثری خانم دو مامان ما
داره هسررت. نمی گه شرراید همین ثری خانم رند وقت دیگه با ماهی بد بشرره. 

 باالخره مادر شوهر میشه. اونم این که اونت به بابک بنده.
 

به محمد نگاه کردم. نم ناراحتی  به این فکر کنم که این با  یدواسررتم اصررال 
 وصلت پایان خوشی نداشته باشد.

 
_یعنی می خوای بگی که اینها به خاطر پول ماهی رو گرفتن؟ فکر میکردم که 

 وضع مالیشون خیلی بهتر از شما باشه؟
 

نه. متواه  خانواده بمو که این پول تو  _هسرررت. خیلی بهتره. ولی می خوان 
ما شریکیم. یه اعتماد متقابل به واود اومده. هم ما  هستی؟ االن رند ساله که

که پول تو همین محدوده ی  ها می خوان  ما. خوب این به  ها  ها و هم اون به اون
خانواده بمونه. االن رند سرراله که باربد یه دختری رو می خواد رون دختره از 

شه. بیچاره باربد هم پا در هوا موند ضی نمی ه همین خانواده معولیه قادر خان را
 طوری.

 
روی صندلی قدیمی که در ان ار بود نشستم و محمد همان طور که حرف میزد 
صدای  ستاد تا آن را برایت ب ندم. با  کراواتت را به طرفم گرفت و روبه رویم ای
گلی که من را صرردا میکرد محمد حرفت را ق ع کرد و در ان ار را باز کرد و با 

 ر بیاید.اشاره به گلی گفت که به داخل ان ا
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 _وا....! ری شده؟ شما ررا مثل موا اومدین تو ان اری؟

 
آهسته هیس کشیدم و گلی با حیرت به من نگاه کرد. محمد خالصه موضوع را 

 برای گلی باز کرد و گفت که قرار است عاقد هم بیاید.
 

_غلی کردن! هی من هیچی نمی گم. این ثری خانم برای خودا می بره می 
ما میک بک دوزه تن  با ماهی  گه برای  که قربونت برم فقی می مان هم  ما نه. 

 بهترینه. رون البد دردونه ی دوستشه.
 

 محمد بازوی مرا گرفت و گفت:
 

_برو به ماهی بگو یه دقیقه بیاد این اا. اگر یکی از ما بریم میگن دارن ره کار 
 میکنن خانوادگی؟

 
کنار هم نشسته بودند و  سرم را تکان دادم و به سراک ماهی رفتم. ماهی و بابک

صح ت می کردند و گاهی هم به مهمانهایی که می آمدند خوا آمد میگفتند. 
به کنار ماهی رفتم و عذر خواهانه گفتم که اگر میشررود ماهی رند لحظه با من 
سرا را تکان داد. بدری خانم  بیاید. بابک با تعجب به ماهی و من نگاه کرد و 
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اه کرد و اخم هایت در هم فرو رفت. زیر بازوی به من و ماهی با کنجکاوی نگ
 ماهی را گرفتم.

 
 _ری شده؟

 
با تعجب به من که او را به سررمت ان ار راهنمایی کردم نگاه کرد. و بعد به برادر 

 و خواهرا که با خشم نگاهت میکردند.
 

 _ری شده؟ شماها رتونه؟
 

 سته گفت:محمد دستت را گرفت و او را به داخل کشاند و در را بست آه
 

 _قراره محضر دار بیاد. می خوان عقد کنن همین امروز
 

شردم. ماهی  شمانم را به روی هم ف سفید و بی رنگ. ر شد و بعد  سرخ  ماهی 
خودا از اریان با خ ر بوده و حاال خواهر و برادرا این اا از ناراحتی مثل 

 اسفند به روی آتت شده بودند.
 

به ماهی نگاه کرد. م من بودم که او محمد رشررمانت را تنگ کرد و با دقت 
 هم فهمیده بود که ماهی از اریان با خ ر بوده است.
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 _ خ ر داشتی؟ نه؟
 

 گلی گیج به آنها نگاه کرد و بعد پوفی کرد و گفت:
 

 _ماهی گند زدی. قرار بود فقی نامزد بشین. ری کار تو داری میکنی؟
 

 ماهی با ناراحتی به همه مان نگاه کرد و گفت:
 

قد  حاال ع گه بریم محضررر.  ماه دی یک  که قرار بود  ما  باالخره کی ری؟  _
 میکنیم.

 
محمد دسررت هایت را به حالت احمقانه بودن حرف های ماهی در هوا تکان 

 تکان داد.
 

_بفرما. خانم خودشون بریدن و دوختن. اون وقت ما میگیم ثری خانم و مامان 
سررررشررمه گرفته و گرنه ثری  خیاط هسررتن! معلوم بود از یه اایی این اریان

خانم که سرخود بلند نمیشه بره دن ال کارهای محضر. اصال باید خود عروس 
 و داماد هم باشن. ره خر بودیم ما!!
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ماهی برایم خیلی  به من نگاه کرد. ره می توانسررتم بگویم؟  ناراحت  ماهی 
 عزیز بود ولی این کارا را تایید نمی کردم.

 
ری خانم که در رهارروب در ایستاده بود به ما رهار در یک دفعه باز شد و بد

 نفر نگاه کرد.
 

 _ره خ ره السه گرفتین؟
 

 محمد با ناراحتی گفت:
 

با  کارا رو می کنی؟ حاال این احمقه کوره. ر _مامان من آخه شررما ررا این 
شما که عاقلی ررا؟ هر ری ثری خانم گفت باید  شاره کردت  ستت به ماهی ا د

 گوا کنی؟
 

خانم با خشررم به من نگاه کرد. مثل اینکه تمام این مااراها زیر سررر من بدری 
اسررت. اا خوردم و ناراحت شرردم. من حسرراسرریتی که بدری خانم نسرر ت به 
راب ه ی من و محمد داشرررت را درک میکردم ولی اینکه بدواهد رنین نظری 

 ود. رااع به من داشته باشد و مرا مقصر همه اتفاقها بداند برایم قابل هضم ن
 

عذر خواهی کوتاهی کردم و از ان ار بیرون زدم. در راهرو به بابک برخوردم که 
 می خواست به آشپزخانه وارد شود.
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 _نازی ماهی کو پس؟

 
 رند لحظه مکث کردم.

 
 با انگشت شصتم به پشت سرم و ان ار اشاره کردم و گفت:

 
 _با گلی تو ان ار دارن ل اس عو  میکنن.

 
 با تعجب پرسید:

 
 _ان ار؟

 
سرم را تکان دادم. به طرف ان ار رفت و من هم از آشپزخانه بیرون زدم. دوست 
نداشتم بدری خانم به من به رشم کسی که بدی بچه هایت را می خواهد نگاه 
کند. رون واقعا این طور ن ود. من عالقه ایی که به آنها داشررتم به پدر خودم 

اهم وقتی که این قدر نگرانت بودم. نداشتم. ر ور می توانستم بد ماهی را بدو
به سالن برگشتم و کنار عمران نشستم. عمران با یکی از دوستانت حرف میزد و 
ست به اطراف ن ود. رند دقیقه بعد اول بابک و ماهی و بعد بدری خانم و  حوا
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گلی و در انتها محمد به سررالن برگشررتند. بدری خانم دوباره رپ رپ به من 
 ی خانم نشست.نگاه کرد و کنار ثر

 
محمد هم به سراک عمو علی رفت و با او شروع به صح ت کرد. اخم های عمو 
علی هر لحظه بیشررتر در هم می رفت. ولی فرصررت اعترا  پیدا نکرد. رون 
ضوع را بدون اینکه تمام مهمانها  شد مو سید و دیگر نمی  عاقد هم آن لحظه ر

 متواه شوند برسی کرد.
 

ن رفت و کمی هم آن اا پچ پچ کردند. به طوری که عمو علی به سراک قادر خا
حاال مهمانها هم با تعجب به آنها نگاه میکردند. حتی عمران هم که حواسررت 

 به حرف زدن بود متواه شده بود که اتفاقی افتاده است.
 

و عاق ت بعد از تقری ا پانزده دقیقه بحث و ت ادل نظر عاقد خ  ه عقد را ااری 
 زن و شوهر شدند.کرد و ماهی و بابک 

 
سم نامزدی  حتی عمران هم با تعجب به من گفتب "این ها که قرار بود فقی مرا
شدص  سابی درهم بود و م شانه ام را باال بردم. اخم گلی و محمد ح بگیرند." 

 بود که عمو علی هم اگر حرفی نزده است فقی به خاطر حفظ آبرو بوده است.
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وانسررتم ناراحتی و دلدوری که از رفتار گلی ماهی به نظرم ناراحت می آمد.میت
و محمد در دلت به واود آمده بود را به وضررور حس کنم و از او ناراحت تر 
سته  ش ستت ن بابک بود. یک اورهایی بی قرار بود. دایما با برادرا که کنار د
بود صررح ت میکرد. ماهی هم با ناراحتی به خواهرا و محمد نگاه میکرد که 

نشررسررته بودند. دلم برای ماهی سرروخت. حاال که تایید و  سرررد و بی تفاوت
حمایت خواهر و بردارا را الزم داشررت آن را از دسررت داده بود. من هم می 
شمگین بدری خانم قرار  سیدم که الو بروم و باز هم درتیر رس نگاههای خ تر
سانی که به عروس و داماد کادو دادندب پدر و مادر عروس و داماد  بگیرم. تنها ک
بودند. ثری خانم که مشرردص بود از ق ل کادو را تهییه کرده اسررت. و بدری 
خانم هم خیلی سررریع یک فقره رک از عمو علی گرفت و به عنوان کادو به 
بابک و ماهی داد. او خوبی به مراسررم حاکم ن ود و این نکته را حتی من که 

شدیص احتی تمدتها بود به یک عروسی ایرانی نرفته بودم هم می توانستم به ر
بدهم. به نظر میرسررید که مهمانها هم تا حدودی فهمیده بودند که یک اای 
 کار ایراد دارد. نه بابک یک داماد خوشحال بود و نه ماهی یک عروس پر از ناز.

 
 عمران کنار گوا من گفت:
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شه این  سل هم نمی شده نازی؟ دوماد که یک کیلو اخم داره! با یه من ع _ری 
 شازده رو خورد.

 
 نگاهت کردم و آهسته گفتم:

 
_مثل اینکه ماهی و ثری خانم و بدری خانم دسررت به یکی کردن واسرره عقد 

 کنون
 

 عمران به بابک نگاه کرد و گفت:
 

 _من که گفتم بابک زن بگیر نیست.
 

_عمران تو میدونسررتی که یکی از دالیلی که اینها رو ماهی انگشررت گذاشررتن 
 پول بوده؟

 
 ماهی نگاه کرد و بعد سرا را تکان داد. عمران رند ثانیه به

 
 _نمی دنم واال. ولی به نظرم خود ماهی هم بابک رو می خواد.

 
 رشمانم را ررخاندم. این را دیگر هر کسی می توانست تشدیص بدهد.
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 _من بابک رو میگم.
 

 _آره خوب بابک که زن بگیر ن ود.
 

 _حاال به خاطر پول بوده یا نه؟
 

 اخت و گفت:رانه ایی باال اند
 

_نمیشرره دقیک گفت که به این علت بوده. قادر خان خودا این قدرها داره که 
 رشم به مال علی نداشته باشه

 
 _اگر دلیلشون این باشه که میدوان پول تو خانواده بمونه ری؟

 
 عمران سرا را ررخاند و به من نگاهی طوالنی کرد و گفت:

 
 ایی کت رفتی؟_از این دید آره. این تز خودته یا از ا

 
 خنده ام گرفت. با رشمم به محمد اشاره کردم.

 

http://www.roman4u.ir/


 211 ناگفته ها

_آره محمد هم اصررال راضرری ن ود. شرراید. باالخره محمد بیشررتر با بابک در 
ارت اط بود. ال ته ثری خانم هم خیلی می ترسید که بابک زن نگیره و یا بره یکی 

پسرررا رو که از اینها از لحاظ مالی پایین تر باشرره رو بگیره. خودا اخالق 
 میدونست.

 
 سیگاری از ای ت بیرون آورد و در حالیکه از اا برمیدواست گفت:

 
 _فعال که زن و شوهر شدن. پیوند مقدس ازدواج!

 
سدر پوفی کرد و به طرف در رفت. با تعجب  نگاهی طوالنی به من کرد و با تم

صرار مهمانها برای  ش ر*ق*صرفتنت را نگاه کردم. ماهی و بابک به ا ه دبلند 
 بودند.

 
راضرری ن ود. مثل اینکه  ر*ق*صخنده ام گرفت. بابک به هیچ صررراطی برای 

یدن را خالف شرران و مقام ر*ق*صرریدن بلد ن ود و یا اینکه ر*ق*صرراصررال 
ستت  ستاده بود و د شک الوی ماهی ای خودا میدید. مثل یک تکه روب خ

شق انه ای را دور کمر ماهی حلقه کرده بود و خیلی ادی و بدون هیچ حس عا
صمی شیده اا زیر نور المپها برق میزد و هی ت و اخمت او را ر*ق* سر ترا ید. 

را امع  ل*ب*مخشررن تر از هر زمانی کرده بود. نا خوداگاه خنده ام گرفت. 
 کردم. گلی آمد و کنارم نشست و غرولندکنان گفت:
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 _تو رو خدا نگاهت کن. مجسمه بالهت! انگار همین حاال عصا قورت داده!
 
 ندیدم. و دستت را در دستم گرفتم.خ
 

_نمیدونی نازی ماهی ره خواسررتگارهای داشرررت. عالیب خوبب همه ری 
تموم. ولی از این کوه یخ خوشررت اومده. کاشررکی آخه این هم یه ندود بهت 

 عالقه داشتب آدم دلت نمیسوخت.
 

دسررتت را نوازا کردم. در همین لحظه ماهی با ناز و خنده ریزی را در گوا 
ک گفت که بابک را به خنده انداخت. من و گلی به هم نگاه کردیم و با هم باب

 گفتیم:
 

 _باالخره!
 

ند  خانواده را برای گلی تعریه کردم. ر یان پول و بیرون نرفتن ثروت از  ار
 دقیقه حرفی نزد. و بعد با شک و تردید گفت:

 
ست. ولی نازی خود بابک هم کم   نداره._اگر محمد گفته حتما یه ریزهایی ه

کارا اصال تو ردیه کار پدرا و بابای من نیست اون تو کار صادرات اس ه. 
پول خوبی هم به ایب میزنه. من احتمال این رو میدم که قادر خان و بیشررتر 
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شن.ثری خانم به حد مرگ از قادر خان میترسه.  ثری خانم برنامه ریزی کرده با
سته که از نفوذا رو بابک ستفاده بکنه. آخه بابک  شاید قادر خان ازا خوا ا

 خیلی مامانیه . این طوری نگاهت نکن. مامانت بگه بمیر این مرده.
 

تا این حد به مادرا  با تعجب به بابک نگاه کردم. اصررال به او نمی آمد که 
 وابسته باشد.

 
 _ واقعا؟

 
سالن  سمت  سرا را تکان داد. رانه ام را باال بردم و به قادر خان که آن  گلی 

 و علی نشسته بود و صورتت از خوشحالی برق می زد نگاه کردم.کنار عم
 

_ولی اون روز که بعد از رهلم مامان پری اومده بودین تو خونه ما که بحث 
خواستگاری و اینها شد. یادته؟ قادر خان به نظرم آدم من قی و بی طرفی اومد. 

 نظر ماهی رو پرسید. زنت رو ساکت کرد.
 

اهی رو پرسید رون صد درصد م من بود این خواهر _ اینها سیاستشه. نظر م
خر من کشررته مرده ی رشررم و ابرو و موی نداشررته پسرررشرره! پس از من می 
شته  ستهب ولی امکان دا سه؟ من نمیگم که حرف محمد کامال در ستی بپر خوا
شون  سیدن به قول محمد پول کوفتی شت آمده که اینها تر سی خو که بابک از ک

 دست به کار شدن. ره میدونم واال. از دستشون در برهب زود



wWw.Roman4u.iR  214 

 

 
_یعنی بابک فقی به خاطر مامانت ق ول کرده که ازدواج کنه؟ به خاطر به قول 

 تو پول کوفتیشون؟ اگر این وره که ....
 

حرفم را ق ع کردم. گلی نگاهم کرد. احسررراس میکردم آن ریزی که در ذهن 
اب میداد راب گلی من مثل یک حشررره ی موذی و مزاحم وز وز میکرد و مرا عذ

 هم متواه شده بود. امله ام را تمام کرد.
 

_ اگر این طور باشرره فاتحه ی زندگی خواهر من خونده اسررت. اون وقت فقی 
بشینن ب ینن من ره محشر ک رایی براشون درست می کنم. یکه آشی واسه ثری 

 خانم و این دردونه اا بپزم که یک واب روا روغن وایسته!
 

باا ماالت _گلی آروم  ها همت احت که ریزی معلوم نیسرررت. این . هنوز 
 خودمونه. نفوس بد نزن. ایشاال که زندگیشون عالی میشه.

 
 نگاهم کرد.

 
_نگرانشررم نازی. میترسررم. بابک یه وقت ول کنه بره. کی این وسرری ضررربه 

 میدوره؟ ماهی. اون نهایت ماهی نشد میره سراک یکی دیگه.
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شتر مرا نگران میکرد. به ماهی و بابک نگاه  کالفه از حرفهای گلی که هر ره بی
کردم. خودم هم نمیدانم ررا؟ شاید به دن ال نشانه ایی از رفتارهای عاشقانه در 
شوم. ولی هیچ ریزی ندیدم.  شاید به این طریک خودم آرام  شتم. تا  بابک میگ
به غیر از سررردی و حجم زیاد بی تفاوتی که از طرف بابک با تمام واود حس 

 د. ماهی کور بود یا عشک او را کور کرده بود؟میش
 

استاد نازنینی داشتم که کامال آمریکایی بود ولی فارسی را خیلی بهتر از ایرانی 
هایی که فقی رند سررال اسررت که به آنجا رفته اندب صرر حت میکرد. همیشرره 
شاق  شک کور ن ود بزرگترین و معروف ترین ع ست اگر ع شک کور ا میگفت ع

سر به دنیا آن قدر  شیفته و کشته مرده معشوقشان نمیشدند. مجنون برای لیلی 
 کوه و بیابان نمی گذاشت و فرهاد هم کوه کن نمی شد.

 
نداشررتم. من در  داله  با انس م به ایی در برقراری راب ه  قت تجر هیچ و
برقراری راب ه با هم انسررانم مشررکل داشررتمب پسرررها که دیگر اای خود را 

یچ وقت نتوانسررته بودم بفهمم که عشررک ریسررت. داشررتند. به همین خاطر ه
نهایت عالقه من به مامان پری بود. برای او حاضررر بودم اان بدهم. ماهی را 
دوسررت داشررتم و حاضررر بودم که زندگی خودم ت اه شررود ولی ماهی و یا گلی 
شقی به دور از  شک بود. ع سی ی ن ینند. به نظر خودم این هم نوعی ع ومحمد آ

ی افالطونی که من با آن کامال شرراد بودم. ولی این را در لذایذ اسررمی. عشررق
سر  ست پ سمی به قول خواهرا دو ماهی نمی دیدم. ماهی تا ق ل از نامزدی ر

 داشت.
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ماهی از بچگی همه ریز برایت مهیا بود و هرگز سدتی و ناراحتی نداشته بود. 

اهی ماهی نمی دانست که معنی دوری از خانواده و عزیز ترین کس ریست. م
ش ها از فرط تنهایی و کا ستنها ن ود تا  شب را بیدار ب*و* شهب تمام  های همی

بماند و گریه کند. ماهی بدری خانم را داشررت . عمو علی که به نظرم بهترین 
پدر دنیا بود و محمد و گلی را. زندگی ماهی یک مرد همه ریز تمامب اذاب و 

به یاد حرف های آن شررب  پدته کم داشررتب که آن را با بابک کامل کرده بود.
گلی افتادم. اینکه "ماهی همیشرره همه ریز داشررته و حاال بابک اون ریزیه که 
ست نیافتنیه." بابک هم برای  شه دن ال ریزهای د شه. آدم همی شته با نمیتونه دا

 ماهی دور و دست نیافتنی بود.
 

ک آهی کشرریدم و به گلی نگاه کردم. حاال دلیل نگرانی های آن شررب او را در
شده  ساس  شب در نهان فکر میکردم که گلی به خاطر بارداری ح میکردم. آن 

 است. ولی حاال خودم هم نگران ماهی بودم.
 

سردی و خمودگی  مهمانی کم کم حالت پرشور تری به خودا گرفت و از آن 
ست. مثل  شده ا شه  شد. ماهی هم به نظر میرسید که دوباره ماهی همی خارج 

یدند و دی ای ر*ق*صشده بود. حاال همه وسی می همیشه پر شور و هیجان 
یدند من و گلی و ر*ق*صررهم سررنگ تمام گذاشررته بود. تنها کسررانی که نمی 

سته بود و به  ش محمد بودیم و ال ته بابک پژمان. محمد کنار قادر خان و باربد ن
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های عمران می  مه  با دختر ع ماهی هم  یداد و  ها گوا م های آن صررح ت 
 ید.ر*ق*ص

 
 ی؟ر*ق*ص _شما نمی

 
شتم  صمیم دا شم نمی آمد. ولی ت سرم را باال گرفتم و نگاهت کردم. از او خو
اگر بدواهد ناراحتی برای ماهی پیت بیاورد روزگارا را سرریاه کنم. سرررم را به 
نشانه نفی تکان دادم و به رو به رو خیره شدم. صدای خنده آرام و بم مردانه اا 

 رم و نگاهت کنم.باعث شد که دوباره سرم را باال بگی
 

شی ب شنهاد میکنم بلند  ص_پی شه. االن ر*ق* ستگارت ناامید می ی. و گرنه خوا
 فقی به این امید نشسته که بلند بشی شما رو تو این ل اس زی ا ب ینه.

 
با حیرت نگاهت کردم. از ره کسی صح ت میکرد؟ نمی دانم حالت صورتم 

ستت شد. عاق ت د شتر  شده بود که خنده اا بی را روی دهانت رند  ر ور 
مرت ه باال و پایین کشید و با سرا اشاره نامحسوسی به سمت رپ من کرد و 

 آهسته گفت:
 

شک در یک نگاه!  شده. ع شقتون  شازده قجری عا _بدتتون بلنده! ندیده ی یه 
رمانتیکه. رکمی به طرف من خم شد و صدایت را آهسته تر کرد و گفتت ال ته 
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وسوله ولی فکر نکنم شما با این موضوع مشکلی خودا هم رمانتیکه. یه کم س
 داشته باشی نه؟

 
شد. در همین لحظه ماهی هم خودا را به ما  شتر می حیرتم لحظه به لحظه بی
رسرراند و در حالیکه دسررتت را دور بازوی بابک حلقه میکرد با خوشررحالی 

 گفت:
 

 _وای نازی نوه ملوک خانم از تو خوشت اومده
 

ست بابک و بی ص ی از د صال عین خیالت ن ود که همه ع شتر از آن ماهی که ا
نگرانت هسررتند و خواهر باردارا دارد از نگرانی زندگی آینده او به خودا و 

 بچه اا فشار می آورد. با کمی پرخاا گفتم:
 

 _نوه ملوک خانم دیگه کدوم خ...
 

صح ت  سن  ص ی به گلی نگاه کردم. که با یک خانم م حرفم را ق ع کردم و ع
ند.  میکرد که ره کسرری را می گوی به روی من بود. حاال فهمیدم  و نگاهت 

ملوک خانم دختر خاله مامان پری بود و حاال ظاهرا نوه اا از من خوشررت 
 آمده بود.
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 ماهی با خنده گفت:
 

 _وای نازی اگه پسره رو ب ینی. ایگرهب ماه!
 

روی  تبا حیرت نگاهت کردم و بعد به بابک که بی تواه به حرف ماهی نگاه
من بود و سرررد و بی تفاوت به اایی درون موها و رشررمان من نگاه میکرد. 
رشررمانم را روی هم فشررردم. دلم می خواسررت ماهی را کتک بزنم. تا بلکه 

 رشمانت باز شود.
 

بی اراده دسررتی درون موهایم کشرریدم. که باعث شررد پوزخند بابک پررنگ تر 
ه بود. یا این مدل عجیب و غری ی شود. نمیدانم ریزی در میان موهایم گیر کرد

ش یه النه پرندگان  شتر  ست کرده بود و به نظر خودم هم بی شگر برایم در که آرای
 بودب برای او مایه خنده و مسدره شده بود.

 
حاال  بک  با خانم می کرد گوا دادم.  که از نوه ملوک  ماهی  های  به وراای 

ی نگاه میکرد. ولی اگر یک کامال به صررندلی من تکیه داده بود و با دقت به ماه
بیننده دیگر هم با دقت او را نگاه میکردب متواه میشرررد که شررراید فقی رهل 

 درصد حواست پیت ماهی است. بقیه اا کجا بود خدا میدانست.
 

 مرد اوانی به سمت ما آمد. بابک دست ماهی را گرفت و آهسته گفت:
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 _ماهی اان بسه. خود شاه داماد داره میاد.
 

به مرد نگاه کردم. رهره و قیافه کامال معقولی داشرررت. به هیچ واه  با حیرت
سرروسررول ن ود. به بابک نگاه کردم. ابروا را باال برد. مرد الو آمد و خیلی 
سی  شردم و با فار ستت را ف صح ت کرد. د شروع به  سی  محترمانه و به انگلی

 اوابت را دادم. با تعجب گفت:
 

شما که  سعادتی!  صح ت میکنید. بنده _به به بانو! ره  از بنده هم بهتر فارسی 
 سینا م لب هستم . خوش دتم از دیدنتون.

 
ل دندی از روی ادب زدم و اظهار خوش دتی کردم. ماهی با آب و تاب توضیی 

 داد که بنده دانشجوی ادبیات هستم.
 

شت و به امع ما پیوست. کنار من ایستاد و با  عمران هم از بیرون به داخل برگ
  لب دست داد.اقای م

 
سرم را تکان دادم.  شاره ایی به من کرد. رشمانم را ررخاندم و  ماهی با خنده ا
ستگاری ملوک  سرعت به عمران اریان خوا بعد از رفتن آقای م لب ماهی به 
خانم را گفت. برای لحظه ای حالت صررورت عمران عو  شررد. ثانیه به ثانیه 

 تیره تر شد. و اخم هایت در هم رفت.
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 نگاه کرد و با خشم گفت: به من

 
شی؟ که این مرتیکه پیت خودا این  _کی به تو ااازه داده که این ل اس رو بپو

 فکرها رو بکنه.
 

 به اای من ماهی با ناراحتی اواب داد.
 

_اوال که ل اس نازی از همه این اا پوشرریده تره. نه یقه اا بازه نه کوتاهه. بعد 
 ملوک خانم محترمانه خواستگاری کرده.هم اون بنده خدا هم که حرفی نزده. 

 
عمران در حالیکه رشررمانت به روی من ثابت شررده بودب رنگ نگاهت برای 

 لحظه ای عو  شد. ریزی شد که نمی توانستم آن را توصیه کنم.
 

 در حالیکه هنوز نگاهت به من بود سرا را به سمت ماهی ررخاند و گفت:
 

 ه دیگه بلند نشه بیاد خواستگاری._نازی ازدواج نمیکنه. خودت بهت بگو. ک
 

ماهی بیچاره با تعجب به عمران نگاه میکرد. بابک اما نگاه موشررکافانه اا با 
 حیرت همراه بود. نگاهت بین من و عمران در گردا بود.
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 _برو ل است رو بپوا بریم خونه.
 

 ماهی شاکی گفت:
 

 _عمران
 

 _همین که گفتم. برو نازی ررا وایسادی؟
 

 اهی ررخید و گفت:به سمت م
 

 _ایشاال عروسیت.
 

با حال بسرریار بدی به ط قه باال رفتم. برایم اصررال خواسررتگاری مهم ن ود. من 
خیال ازدواج نداشررتمب نه با او و نه با هیچ مرد دیگری. مشررکل من این بود که 
نمی دانسررتم در زندگی عمران ره اایی داشررتم؟ کجای زندگی عمران بودم؟ 

ده زر خریدا. عمران با خانم صدری رفتاری به مراتب بهتر دخترا بودم یا بن
شت که حداقل در زندگی برای خودا  صدری این اختیار را دا شت. خانم  دا

 تصمیم بگیردب ولی من همان اختیار را هم نداشتم.
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مانتو را در دسررتم گرفتم و به ط قه پایین برگشررتم. ماهی و عمران هنوز بحث 
آنها در حالیکه ریزی به انفجارم باقی نمانده بود به طرف میکردند. بی تواه به 

عمو علی و محمد رفتم. محمد از اا برخواست و با تعجب به من نگاه کرد. و 
ماهی  که عمران و  اایی  به  فت و  هایت در هم فرو ر ظه ایی اخم  برای لح

 ایستاده بودند نگاه کرد.
 

 _کجا میری بابا اان؟
 

وسررت نداشررتم پیرمرد را در عقد کنان دخترا سررعی کردم تا ل دند بزنم. د
نگران کنم. همین که پسر و دختر های این خانواده نگران من بودندب کافی بود. 

 نمی خواستم بدری خانم بیشتر از این تشنه ی خون من شود.
 

_برای عمران کاری پیت اومده ...باید بریم. ایشرراال برای عروسرری ماه نوا 
 ون دیگهاان و محمد. ب دشید عمو ا

 
شد و گونه ام را  س_ خم  سردی با ب*و* سراک بدری خانم هم رفتم. با  ید. به 

ناراحتی سررفارا  با  تاده بود و  حاال دن الم اف حافظی کرد. گلی هم  خدا من 
میکرد که در خانه و ماشررین با عمران بحث نکنم. با مح ت به او اطمینان دادم 
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باربد و قادر خان هم خداحافظی که کاری به کار عمران ندارم. از ثری خانم و 
کردم. به سررمت اایی که عمران ایسررتاده بود رفتم. حاال محمد هم به ماهی 
پیوسته بودند و با عمران یکه به دو میکردند. بابک هم کنار ماهی ایستاده بود و 
شم دوخته بود. بی تفاوت به نگاه های پر از تعجب او به آنها پیوستم.  به من ر

گرفتم و با لحنی که سعی میکردم تا حد امکان آرامت مرا نشان بازوی ماهی را 
 بدهد گفتم:

 
 _بسه ماهی اان...برو به مهمونات برس. زشته همه این اا امع شدید.

 
نمی خواستم که به خاطر من نگران شوند. ل دند اطمینان بدت دیگری زدم و 

 بیرون زدم.شالم را سرم کردم و الو تر از عمران خداحافظی کردم و از در 
 

در ماشین بدون اینکه به عمران نگاه کنم به بیرون و شب خیره شدم. عمران هم 
ست.  ص ی و ناراحت ا شدص بود که خیلی ع ریزی نمی گفت ولی کامال م
ولی عمران آدمی ن ود که بدواهد خودا را الوی زیر دسررتانت و راننده اا 

ن از منزل ریزی خراب کند. واه و ظاهر ااتماعی عمران کسررروی در بیرو
ورای همه اینها بود. در بیرون همه به روی سرررا قسررم میدوردند و در خانه 

 دیوی بود که واود مرا ذره ذره از بین می برد.
 

 نزدیک خانه سرا را کمی به طرفم خم کرد و آهسته گفت:
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 _نرو تو اتاقت کارت دارم.

 
شدم و بی تواه به حرفت به اتاقم رفتم و در را از ضر پیاده  به داخل قفل کردم. 

ایی به در زد. اوابی ندادم. با همان ل اس مهمانی رو تدت نشستم و به عکس 
مامان پری و خودم نگاه کردم. این عکس را سرررال ق ل که به دیدنم آمده بودب 
گرفتیم. من هر دو دسررتم را دور گردنت حلقه کرده بودم و گونه اا را محکم 

سمی ان به دوربین نگاه میکرد. بغی در گلویم یدم و مامان پری هم خندب*و*
 باال آمد. به زور آن را فرو دادم و به بیرون نگاه کردم.

 
 _نازی .....نازی ....باز کن این دروامونده.....نازی با تو هستم....نازی ...

 
به در نگاه کردم و بی تواه به ل اسم روی تدت امع شدم و سرم را در سینه ام 

ی مشتهای که به در میکوبید و صدای فریادهایت شنیده فرو کردم. هنوز صدا
میشد. من ولی گوشهایم را گرفتم و خودم را به روزهایی فرستادم که مامان پری 
بود. زمانی که می توانستم از دست عمران به آغوا امن او پناه ب رم. ع ر تنت 

 آرامم میکرد و نوازشهایت غم هایم را می شست و از بین می برد.
 

***** 
 



wWw.Roman4u.iR  226 

 

ضررربه ایی به در اتاق عمران زدم و داخل شرردم. روی تدت دراز کشرریده بود و 
 کتاب میدواند. با تعجب به من نگاه کرد. کتابت را بست و کنار گذاشت.

 
 _بله کاری داشتی؟

 
بعد از شررب عقد کنان ماهی دیگر با هم حرف نزده بودیم. حتی یک سررالم و 

شت در ساعت ها پ شب او تا  بد و بیراه گفت و به در کوبید و  خداحافظی. آن 
عاق ت خسته شد و مرا به حال خودم تنها گذاشت. ولی تمام سه هفته ی بعدی 
مرا عذاب داد. و حاال نزدیک به یک هفته بود که در برابر سررکوت منب او هم 
سررکوت کرده بود. حرفی بین ما رد و بدل نمی شررد. ولی حتی حضررور او هم 

م نده بود. ت عذاب ده نه هم بیرون برایم  خا که از در  غدغن کرد  مدت  ام این 
نروم. مرا در اتاق ح س کرده بود و به خانم صدری هم سپرده بود که نگذارد از 
در خانه بیرون بروم. گلی نگرانم بود و بیشررتر روزهاب سرراعت ها با هم حرف 
میزدیم. محمد به دیدنم آمد ولی با عمران بحث و دعوای لفظی پیدا کرد و از 

شمت ریزی آن  ستم که دیگر به دیدنم نیاید. نگاههای پر از خ روز خودم خوا
بود که نمی خواسررتم محمد را ناراحت و درگیر کند. و ک ودی دسررتم همب از 
همان ناگفته هایی بود که در دلم ماند و نگذاشررتم کسرری ریزی از آن بداند. 

قدر مرا محکم  فردای آن روز به محی باز کردن در اتاقمب بازویم را گرفت و آن
تکان تکان داد که دندانهایم به هم میدوردند و موهایم پریشان به روی صورتم 
به دیدنم می آمد  بازویم ک ود شرررده بود و تمام مدتی که محمد  ریدته بود. 
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ل اس آسررتین دار میپوشرریدم. حاال دیگر مامان پری هم ن ود که الوی او را 
 ر خود نمایی میکرد.بگیرد. و خوی وحشی عمران از همیشه بیشت

 
 سرد نگاهت کردم و گفتم:

 
شون برم؟ یا  شه ااازه بدید من هم همراه شمال. می _فردا بچه ها میدوان برن 

 هنوز تو اسارتم؟
 

 اخم کرد و نیم خیز شد. مچ دستم را گرفت و گفت:
 

مل میکنم.  بد می بینی. من دارم تح که  نازلی  با من این طوری حرف نزن  _
گ به ولی تو اصررال ان که  گار. من نمی دونم تو اون خراب شرررده ایی  نه ان ار 

 خاطرا سالی این همه از من پول میگرفتن ری به تو یاد دادن؟
 

پوزخند زدم. اناب عمران کسررروی اگر فقی یک قلم از ریزهایی که در آن 
 خراب شده به قول تو یاد گرفته ام را بگویم که سکته خواهی کرد.

 
شرد. دندانه ستم را ف ساس مچ د شم. اح شردم تا فریاد نک ایم را به روی هم ف

 میکردم که هر لحظه مچم را خواهد شکست.
 

 _آخ....
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شید. این  ستت را در موهایت ک شفتگی نگاهم کرد. د ستم را رها کرد و با آ د
عادت همیشرره اا بود.گاهی که خیلی مرا عذاب میدادب بعد خودا ناراحت 

ا ک ود کرد. بعد خودا آن را کمپرس و بیقرار میشررد. مثل آن روز که دسررتم ر
کردب تا درد و ک ودیت بهتر شود. دستم را گرفت و مرا کشید. به آغوشت پرت 

 شدم. خودم را کنار کشیدم. ولی حلقه دستانت را تنگ تر کرد.
 

 _ررا با من این کار رو میکنی؟ ررا عذابم میدی؟ مثل ....
 

کرد. در رشررمانم به دن ال ره حرفت را ق ع کرد. سرررم را باال گرفت و نگاهم 
 ریزی بود فقی خدا میدانست.

 
 _نکن نازی. عذابم نده.

 
 _من کاریت ندارم.

 
شمانت که آرام تر  سرفه ایی کردم. و به ر شده بود.  شن و خت دار  صدایم خ
شررده بود نگاه کردم. حاال در رشررمانت رگه هایی از مح ت هم دیده میشررد. 

سم آن را مح ت  شد ا صه تواه را ترایی می ال ته اگر می شد شت. من به  گذا
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دادم. رون نگاه مح ت آمیزی که مامان پری به من میکرد زمین تا آسررمان با 
 این نگاه تفاوت داشت.

 
 آهسته مچ دستم را نوازا کرد. و گفت:

 
 _کیا هستن؟

 
به طور ادی و بدون هیچ تظاهری در آغوا  بار بود که عمران مرا  این اولین 

ه زمانی مرا در آغوا میگرفت که می خواست به کسی ثابت گرفته بود. همیش
کند که پدر خوبی اسررت. کمی اابه اا شرردم و خودم را از او ادا کردم. زیر 

 رشمی به مچ دستم نگاه کردم. اای انگشتان دستت قرمز شده بود.
 

 _محمد و گلی و شوهراب ماهی و بابکب باربد و دوست دختر باربد.
 

 یگاری آتت زد و از پنجره به ریزا باران نگاه کرد.سرا را تکان داد و س
 

صدری  شه برو. فقی آروم برونید. هوا بارونیه. ق ل از خوابیدن هم به خانم  _با
 بگو یه رایی برای من بیاره.

 
نگاهت کردم و از اتاق بیرون آمدم. متعجب بودم. گاهی تمام رفتارهای عمران 

 حل آن بودم.برایم معما میشد. معمایی که ناتوان از 
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وسررایلم را امع کردم و کتاب مرشررد و مارگاریتا را برداشررتم و به رختدواب 
رفتم. همین که به من ااازه داده بود با کسانی که دوستشان داشتم به مسافرت 
بروم برایم کافی بود. دوران اسررارتم تمام شررده بود و من حتی نفهمیده بودم که 

 یک خواستگاری یا گستاخی خودم؟ برای ره آزار دیدم و ح س شدم. برای
 

صورت بریده بریده و کوتاه خوابیدم. ولی  ساعتب آن هم به  سه  ص ی فقی  تا 
 ص ی پر انرژی بر خواستم و با زنگ ماهی از در بیرون زدم.

 
 فصل نهم

 
به ماهی که سرررا را روی پای بابک گذاشررته بود و به دریا نگاه میکردب نگاه 

شررقانه های آنها برایم شرریرین و آرامت بدت بود. کردم و ل دند زدم. دیدن عا
 ماهی خوا بودب همین برای من کافی بود.

 
از روز ق ل که رسرریده بودیم من تمام مدت را در خوشرری سررپری کرده بودم. با 
کسررانی بودم که دوسررتشرران داشررتم. حتی دیگر بابک هم به نظرم آن قدرها بد 

شم من عزیز میکرد. آن  ن ود. همین که با ماهی خوب رفتار میکرد او را پیت ر
رفتار های عاشررقانه ایی که سررعید با گلی داشررتب آن هم بعد از رهار سررال 
زندگی مشترکب او نداشت. خشک تر و رسمی تر بود و به نظر می رسید که در 
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ست ولی بد رفتاری هم نمی  ست که پیت قدم ا شان این ماهی ا شقانه های عا
سدر آمیز  شت. ل دندی که به نظرم کامال کرد. آن ل دند کج و تم را بر لب ندا

یداد.  قت گوا م با د ماهی حرفی میزد  که  مانی  حاال ز نده بود.  مسرردره کن
 ریزی نمی گفت ولی آن ل دند کذایی را هم بر لب نمی آورد.

 
اگر کسرری در کارهایشرران دقیک میشررد متواه تفاوت سررنی زیاد آنها میشررد. 

قالنی بود. هیچ حرکتی که خارج از عقل و رفتارهای بابک آقا منشانه و کامال ع
صمیماتت را همهب حتی  سیار ادی بود. ت شد. ب شد از او دیده نمی  کودکانه با
برادر بزرگترا هم بی رون و ررا ق ول میکردند. خیلی خونسرررد و آرام بود. به 
طوریکه فکر میکردم آیا ریزی هسررت که بتواند او را حتی برای یک ثانیه تکان 

 بدهد؟
 
 
 
 
 

ماهی اما سرررخوا بود و شررراد. پراز هیجان و انرژی. به طوریکه گاهی من 
صیت آرامی دارم و به غیر از  شد ساس میکردم. من  خودم را پیت او پیرزن اح
ستم هیجان دیگری در زندگی راکد من واود  مواقعی که با گلی و ماهی تنها ه

 ندارد.
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شادی بود. و همین تفاوت آنها را ب سراپا  شان میداد. از گلی ولی ماهی  شتر ن ی
شنیده بودم که بابک رهار سالب از محمد هم بزرگتر است. با یک تفاوت سنی 
شان میداد. گاهی ماهی کار  شتر بزگترانه ن ساله با ماهیب رفتارهایت بی سیزده 
که دخترا را نصرریحت  پدری  بابک خیلی آرام مثل  نه ایی می کرد و  بچگا

ساس  شینی که در ماهی به میکند با او رفتار میکرد. اح شک آت میکردم که آن ع
شت. بی احترامی و بدرفتاری نمی کرد  شد در بابک واود ندا ضور دیده می و
ولی سرررد بود. سرررد بود و در برابر ماهی من قی. اگر ماهی ریزی را از روی 
شرری نت از او میدواسررتب امکان نداشررت که در برابر ناز و لوندی ماهی به 

ل کند. اگر ریزی از نظر بابک پژمان اشررت اه بود اگر اصرر الر وا بدهد و ق و
ماهی آسررمان را هم به زمین می آورد بابک راضرری به انجام آن نمی شرررد. 
شدصیت محکم و تزلزل ناپذیری که داشت او را کامال خود رای و تا حدودی 
صیت را  شد ستم که واقعا ماهی می تواند این  ست د کرده بود. و من نمی دان م

ا نه ؟ آن هم دختری مثل ماهی که همیشررره و همه وقت در خانه تحمل کند ی
 شان حرف او بوده است.

 
در این بیسررت و رهار سرراعت به رفتارهایشرران دقیک شررده بودم. هم من و هم 
گلی که به طور نگران کننده ایی نسرر ت به ماهی حسرراسرریت نشرران میداد. تا 

ید روی ابرها سرریر حدی که مرا نگران حال خودا میکرد. ماهی به نظر میرسرر
میکند. به طوریکه مرا به خنده می انداخت. شررراد بود و همه ریز را از دیدی 
عاشقانه نگاه میکرد. به قول نسیم دوست روانشناسمب شکوه عشک ریز غری ی 
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سمان و زمین دیگر آن  شوی همه ریز را زی ا می ینی. آ ست. وقتی درگیرا می ا
ست. هر زشتی هم شه نی سمان و زمین همی شود. حاال به نظر میرسید  آ زی ا می

شاد بودم و هم  ست. من برایت هم  که ماهی هم درگیر آن برهه از زمان عشک ا
سیم در گیر و دار  شد و به قول ن شقت پاینده با شکوه ع نگران. امیدوار بودم که 
روزمرگی زندگی و سررردی بابکب نمیرد و از بین نرود. ولی در مورد بابک ق عا 

شد گفت که در سید که به بابک می ست! گاهی به نظرم میر شکوهی نی گیر هیچ 
سر همان تکلیه  شد و او این کار را از  شوهر ماهی با ست که  شده ا تکلیه 
انجام میداد. آن زمان بود که من میترسرریدم و در نگاه ها و حرکات بابک به 
سیار خودار  سیار ب شتم. ولی خوب بابک ب شانه ایی از بی عالقگی میگ دن ال ن

ستم به طور کامل بگویم بود شان نمی داد. و من نمی توان صورتت ریزی را ن  .
که بابک ماهی را می خواهد یا نه؟ رفتاری خارج از ادب نداشرررت ولی نمی 
دانم که ررا به نظرم رفتارا سرد می آمد و مناسب یک مرد تازه زن گرفته ن ود. 

شده بود که نگران ماهی  شی که شاید گلی هم این ریزها را متواه  بود. ماه نو
 خودا هیچ ریزی را نمی دید و تمام مدت به خنده و شادی بود.

 
ساحل می آمدند. محمد گفت که بهتر  سمت  سوی دریا به  سیاه از آن  ابرهای 
است ق ل از باران به ویال برگردیم. ماهی خیلی خونسرد کمی سرا را از روی 

 مشدص بودب اا خورده ید. بابک که کامالب*و*سپای بابک بلند کرد و او را 
اسرررت. خودا را از ماهی ادا کرد و با اخم نگاهت کرد. باربد و دوسرررت 
دخترا سوت کشیدند و دست زدند. محمد با اخم سرا را تکان تکان داد و 

 از اا برخواست و به طرف ویال رفت. سعید خندید و گلی آهسته گفت:
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 _خاک تو سربی حیات!

 
ماهی همین بود و بابک باید با این موضرروع کنار خندیدم و سرررم را تکان دادم. 

 می آمد.
 

 گلی به من کنار دستت نشسته بودم گفت:
 

 _اینقدر از این پسره آویزون میشه که زده بشه بیاره باال از دستت!
 

خنده ام شدید تر شد. ولی خودم را کنترل کردم. دوست نداشتم که بابک فکر 
 ماهی بد رفتاری کند.ه آنها میدندم و با ب*و*سکند که به 

 
 _ولشون کن گلی. عشاق اوان هستن.

 
با مح ت نگاهم کرد. بابک سررر ماهی را از روی پایت بلند کرد و با اخم ولی 

 آهسته گفت:
 

 _خجالت بکت! هر کاری یه اایی داره.
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ماهی با بغی ل ت را گزید و با اخم از بابک ادا شررد و به طرف ویال رفت. 
تاسه تکان داد و به من اشاره کرد که "دیدی گفتم ازا گلی سرا را به نشانه 

زده میشرره" سرررم را با آرامت برایت تکان دادم. گلی بیت از اندازه نگران ماهی 
 بود. شاید حک داشت. ولی نه به قیمت سالمتی بچه اا.

 
 _آروم باا گلی اان. همه ری درست میشه. زمان حالل مشکالته.

 
شده بود. اینقدر خانم و عاقل. رند روز پیت _کاشکی ماهی هم مثل تو بزرگ 

مان بهت گفت از  ما که  کار کرده بود  مان هم بهت گفت. نمی دونم ری  ما
 نازی یاد بگیرب اون اا بزرگ شده ولی رقدر خانم و عاقله.

 
ستم  خندیدم و ابروهایم را باال بردم. بدری خانم از من تعریه کرده بود. مچ د

دلم ضعه رفت. به سرعت دستت را کنار کشید را گزیدم.  ل*ب*مرا گرفت. 
 تا به مچ دستم نگاه کند. ولی من هم دستم را کشیدم. با نگرانی گفت:

 
 _ری شده؟

 
 سرم را تکان دادم و آستین ل اسم را پایین تر کشیدم.

 
 در حالیکه از خشم می لرزید با صدای تقری ا بلندی گفت:
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 بیست و یک ساله رو کتک میزنه؟ _این عمران هنوز آدم نشده؟ هنوز یه دختر
 

 تواه همه به ما الب شد. سعید الو آمد.
 

 _ری شده گلی؟
 

 با سرا به من که از ناراحتی برافروخته شده بودم اشاره کرد.
 

 _نازی رو زده.
 

سررعید ناراحت سرررا را تکان داد و سررعی کرد تا گلی را آرام کند. من هم 
. وقتیکه عمران کتکم میزد سررعی شرررمگین به طرف ویال رفتم. بچه که بودم

به ذهن  مان این طور  هان کنم. نمی دانم ررا؟ ولی آن ز ها را پن که آن میکردم 
بچگانه ام خ ور میکرد که اگر کسرری اای این ک ودی ها و کتک ها را ب یند 
فکر میکند من بچه بدی بودم که کتک خورده ام. رون همیشررره بچه های بد 

به طور ناخواگاه سررعی در پنهان کردن ک ودی  کتک می خوردند. ولی حاال هم
دستم داشتم. شاید نمی خواستم حس حقارت ناشی از آزار و کتک های پدرم 

 را تحمل کنم.
 

 _نازی؟
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سمتم می آمد. حاال ابر  سرعت به  صدای بابک ررخیدم و او را دیدم که با  با 

و به سرم را ر سیاه دقیقا روی سرمان بود و اولین ق ره باران روی صورتم رکید.
 آسمان گرفتم و به ابر خاکستری پر از خشم و باران نگاه کردم.

 
 به من رسید و در حالیکه با سرا به گلی اشاره میکرد گفت:

 
 _گلی کارت داشت. نگرانته.

 
نگاهم را متواه دریا که کم کم مواج و طوفانی میشررد کردم. دوسررت نداشررتم 

 نگاهت کنم.
 

 ر بدت خویت_ما آزموده ایم در این شه
 

 بیرون کشید باید از این ورطه رخت خویت
 

شه خاموا و  عاق ت نگاهت کردم. نگاهت گویای هیچ حرفی ن ود. مثل همی
 سیاه. درست مثل ش ی که در آن هیچ ریزی پیدا نیست.
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شروع به  سه ها  صندل بود روی ما سرا را کمی تکان داد و با پاهایت که در 
های کورک  یدن دایره دایره  به کشرر پایین بود و  که سرررا  مان طور  کرد. ه

 اشکالی که با پا کشیده بود نگاه می کردب گفت:
 

 _ررا ااازه میدی که اذییت کنه؟
 

ستم همان روز اول  ضی درباره ریزی که می دان این اولین بار بود که به طور وا
در هتل متواه شده بود می پرسید. دوست نداشتم که یک غری ه برایم دلسوزی 

 کند.
 

 شانه هایم را باال بردم و با لحن سردی گفتم:
 

_اون پدرمه. من کار دیگه ای نمی تونم بکنم. یه کم دیگه از ایران میرم. زندگی 
 من و اون هم اینجوریه.

 
شد  سنگینب و بعد بدون هیچ حرف دیگری از من ادا  نگاهم کرد. طوالنی و 

سیر قدم سته در م سته آه سمت ویال  و رفت. من هم در زیر باران آه های او به 
 رفتم.

 

http://www.roman4u.ir/


 239 ناگفته ها

ست  صی نی سراغم آمد. به او اطمینان دادم که ریز خا در ویال ماهی نگران به 
ولی تا خودا تمام دسررتم را معاینه نکرد دسررت بردار ن ود. محمد و گلی با 
نگرانی کنار هم ایسررتاده بودند و صررح ت میکردند. از نگاههای گاه و بیگاه 

صح ت ص ی اخم کرده بود. محمد میدانستم که روی  شان من هستم. محمد ع
ضاع را از آن حالت ناراحتی خارج کنم. ماهی با  شپزخانه رفتم. تا کمی او به آ
بارا  به  با بی خیالی روی م ل لم داده بود و از پنجره  بابک  بابک قهر بود و 
شتم. حاال ماهی  سالن برگ ست کردم و به  باران نگاه میکرد. برای همه قهوه در

ا با بابک آشررتی کرده بود کنارا نشررسررته بود و با دسررت بابک بازی که ظاهر
میکرد و بابک سرررد و خاموا بدون هیچ حرفی با دسررت دیگرا کانال های 
تلوزیون را باال و پایین میکرد. ل دندی به روی ماهی زدم و قهوه را ررخاندم. 

 .من قوی بودم. این ریزی بود که می خواستم به آنها و خودم ثابت کنم
 
 
 
 
 

ماهی اشرراره کرد تا کنار خودا بشررینم. با دسررت دیگرا دسررتم را گرفت و 
 آهسته گفت:

 
 _یه خ ر دارم نازی.
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 با رشمک پرسیدم که ری؟
 

_بابا ویزای شررینگن گرفته. تو با پاس آمریکاییت رقدر میتونی تو محدوده ی 
 شینگن بمونی؟ ویزا که نمی خوای نه؟

 
 سرم را تکان دادم.

 
 خواد. فکر کنم نود روز رو می تونم بمونمب شاید هم بیشتر. ر ور؟_نه نمی 

 
 شاد و شی ان گفت:

 
شه برن بچه رو همون اا به دنیا بیارن. بابا هم  شوهر گلی گفته که اگر ب _مادر 
ویزا گرفت با ره بدبدتی. حاال احتماال همه با هم میریم. اگر تو هم بیای که 

ران تو هم میری به درسررت میرسرری. هان عالی میشرره. بعدا ما برمیگردیم ای
 ر وره؟

 
که از عمران هم ااازه بگیرم. یک  یاای ن ود  عالی بود. دیگر احت که  به نظرم 

 بلیی میگرفتم و با ماهی و بچه ها میرفتم. آهسته به ماهی گفتم:
 

 _بابک هم میاید؟
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وره  _فکر نکنم. کار داره این اا. اگر قرار بشرره محمد و بابا ن اشررن بابک مج

 بمونه به کارها برسه.
 

 _عمران که هست.
 

_آخه این کار خودا هم هست. اسب هاا از هر ریزی تو دنیا براا مهم تر 
 هستن.

 
شدم که  شم متواه  شه ر شت م ل تکیه دادم و از گو سرم را تکان دادم و به پ

 بابک با کنجکاوی به ما نگاه میکرد.
 

 _دلت براا تنگ نمیشه؟
 

 رحت به خودا گرفت و گفت:ماهی قیافه ایی نا
 

 _ررا دق میکنم. ولی راره ریه؟
 

صورتت خنده ام گرفت. خودا هم خنده اا  صنوعی  از حالت غمگین و م
 گرفت و با شی نت زیر خنده زد.
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_نه بی شوخی دلم تنگ میشه براا. ولی واقعا نمیشه از همچین سفری رشم 
 پوشی کرد نه؟

 
را برخواستم. تمام بعد از ظهرب باران بارید سرم را با خنده تکان دادم و از کنا

و ما نتوانسررتیم از در ویال خارج شررویم. همه بی حوصررله بودند و هر کس به 
کاری مشغول شده بود و به نظر میرسید که تنها کسی که گله و شکایتی از این 
ستم و در حالیکه کتاب می خواندم به  ش ستم. کنار پنجره ن ضع ندارد من ه و

هم نگاه میکردم. ماهی خیلی ناراحت و عصرر ی غرولند میکرد. از بارا باران 
همه ریز شررکایت میکرد. ولی من با شررناختی که از او داشررتم می دانسررتم که 
تمام این کارها برای الب تواه بابک بود که بی تفاوت با محمد رااع به کار 

ست که بابک به او تواه کند. ولی آنقدر نک  د زصح ت میکرد. ماهی می خوا
که عاق ت کاسه ص ر بابک ل ریز شد و عص انی با او برخورد کرد. محمد که به 
نظر میرسید نه تنها از این برخورد ناراحت نشده استب بلکه تا حدودی راضی 
هم به نظر میرسررید. خندید و به بابک گفت که" مگر او از پس ماهی بر بیاید و 

ن می آمد. ماهی را ساکت کرد او را بزرگ کند." بابک که به نظر کامال خشمگی
ص ی بودبدر زیر باران به پیاده روی رفت. از آن زمانی که  سیار ع و خودا که ب

 با او آشنا شده بودم ندیده بودم که تا این حد ریزی او را ناراحت کند.
 

گلی که نارحت شده بود بعد از رفتن بابک شروع کرد به نصیحت کردن ماهی. 
شدص  ماهی طفلک که خودا هم از شده بود و کامال م رفتار بابک ناراحت 
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شده  شد و بعد با این رفتار بابک موااه  شته بابک نازا را بک بود که انتظار دا
بودب در سررکوت به نصرریحت های گلی گوا میداد. باربد و دوسررت دخترا 
هم که به نظرم دختر بدی نمی آمد با هم مشغول صح ت درباره دانشگاه دختر 

 خواند و دختر با نمک و دوست داشتنی بود.بودند. پزشکی می 
 

شده  سهایت خیس  شت. درحالیکه تمام ل ا ساعت بعد بابک برگ تقری ا یک 
بود. ماهی با اشرراره گلی حوله به دسررت به اسررتق الت رفت. بابک که به نظر 
میرسررید کمی آرام شررده اسررتب دسررت دراز کرد تا حوله را از ماهی بگیرد که 

به خشررک کردن سررر بابک کرد. بابک با تعجب  ماهی با ناز خودا شررروع
ستاده  شپز خانه ای نگاهت کرد. ماهی هم اطراف را نگاه کرد. فقی من الوی آ
بودم و قهوه ام را مزه مزه میکردم. با شرری نت رشررمکی به من زد و روی پنجه 

 ید.ب*و*سپاهایت بلند شد و بابک را 
 

 _نازی از خود اشکال نداره!
 

شان به واود بابک دوباره اخم کر د. و من هم برای اینکه ناراحتی و کدورتی بین
 نیاید با خنده گفتم:

 
 _ره همسر خوبی آقا بابک! خوا باشید همیشه!
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از باالی سر ماهی که به گردنت آویزان شده بود به من نگاه کرد. نگاهت کمی 
 و گیج و سرد بود. دستهایت دو طرف بدن ماهی آویزان و بی استفاده افتاده بود

او آنها را باال نمی آورد تا مثل ماهی دور گردن او حلقه کند. رند ثانیه نگاهم 
کرد. و بعد حوله را از ماهی گرفت و نگاهت را به او داد که درباره برنامه ایی 
که برای فردا ریده بود با هیجان صرح ت میکرد. به آشرپزخانه برگشرتم و روی 

ست نداشتم درباره ریزی که ذهنم را صندلی نشستم و به بیرون نگاه کردم. دو
به شدت مشغول کرده بود فکر کنم. حاال می توانستم نگرانی های گلی را درک 
کنم. ولی دوسررت نداشررتم به اینکه واقعی هسررتند یا نه حتی فکر کنم. بیشررتر 
دوست داشتم که فانتزی های ذهنی خودم را داشته باشم. بابک عاق ت عاشک 

شد. این ری شتم و آرزو میکردم که اامعه ماهی خواهد  زی بود که در ذهن دا
 عمل پوشانده شود.

 
سابی  ستیم ح شد. و ما توان شمال ماندیم. فردای آن روز هوا عالی  پنج روز در 
بگردیم. سررعی میکردیم ااهایی برویم که گلی هم بتواند ما را همراهی کند و 

ود ن مسافرت برده بتنها نماند. شاید در آن امع کسی که بیشترین لذت را از آ
قدم  ها فرد آن گروه زوج بودب  ثل من تن که م مد  با مح ها  عت  من بودم. سرررا
سید و من هم تا اایی که زندگی ام  میزدیم. محمد از زندگی من در آن اا میپر
ستانم می  شان بدهد برایت همه ریز را تعریه میکردم. از دو شاد و عالی ن را 

من در برخورد کردن و ارت اط برقرار  پرسررید. گفتم که دوسررت آنچنانی ندارم.
کردن با مردم آن رنان خوب و عالی عمل نمی کردم. نه اینکه خجالتی باشررم. 
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بودم ولی نه آن قدری که فلج کننده باشررد. نمیتوانسررتم ارت اط برقرار کنم رون 
فکر میکردم که ممکن اسررت مورد خوشررایند و پذیرا کسرری قرار نگیرم. ولی 

ست سی می توان شم  اگر ک ستم با او راحت با به درون من نفوذ کند دیگر میتوان
ستانم. با  سیم و خداداد و میناب تنها دو و خیلی معمول ارت اط برقرار کنم. مثل ن
س ه او با خداداد و مینا خانمت  شدم و به وا شنا  شگاه آ سیم در کتابدانه دان ن

 ی می خواندند.آشنا شدم. من و خداداد هم رشته بودیم و مینا و نسیم روانشناس
از خداداد برایت گفتم. از این که به نظرم ماه ترین مردی بود که تا به حال دیده 
بودم. از دانت و سررواد ادبی زیادا و شرروق و هیجانت برای یاد گیری. ما هم 
رشته بودیم ولی او در مق ع دکترای ادبیات تحصیل میکرد و من تازه ابتدای راه 

وی خیلی ریزها باز کرده بود. یادم میاد روز اولی بودم. خداداد رشررم مرا به ر
ستم.  سی زبان ه شگاه رفتم. خیلی به خودم می بالیدم که ایرانی و فار که به دان
فکر میکردم که حتما از دانشجویان انگلیسی زبان توانایی های بیشتری خواهم 

م اداشت. ولی وقتی رفتم و س ی سواد باالی دانشجویان آمریکایی را دیدمب تم
سی زبان بودم ولی اطالعات و دانت  ست دادم. من فار سم را از د اعتماد به نف
شتر بود. به نظر میرسید که همه  شجوی آمریکای درباره موالنا از من بی یک دان
ضیی داد  شیفته موالنا بودند. بعدها خداداد برایم تو شان به طور تعجب آوری 

صی به موالنا دارندب  در حالیکه در انگلیس این خیام که آمریکایی ها عالقه خا
شاعر های هم وطن خودا دارد.  س ت به  شده تری ن شناخته  ست که رهره  ا
انگلیسرری ها شرریفته ترامه فیتزارالد از رباعیات خیام بودند. این خداداد بود 
که دانت ادبی مرا باال برد. برایم کتابهای که می دانسررت مفید اسررت و به دردم 

هد خورد را می آورد. های طوالنی می  خوا حث و ت ادل نظر  به ب با هم  و 
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پرداختیم. با شررور و هیجان از زمانی که شرراملو زنده بود و آخرین سرردن رانی 
اا را در ردانشررگاه برکلیت کرده بود میگفت. می گفت که آن زمان او نواوان 
سایه  سدن رانی رفته بوده. من در  ست به این  ستاد بوده ا بوده و با پدرا که ا

ضایت خودم را الب خدادا سم که تقری ا ر ستم به حدی بر شد کردم و توان د ر
 کرده بود.

 
با هم از ماهی و بابک حرف میزدیم. کامال مشرردص بود که محمد هم مثل 
من و گلی نگران ماهی اسررت. آرامت کردم و سررعی کردم تا او را از نگرانی در 

 مراهی کنم یا نه؟ گفتمبیاورم. از سررفرشرران گفت و اینکه آیا می توانم آنها را ه
که خیلی دوسرررت دارم و فقی باید پول بلیی را از عمران بگیرم و همراهشررران 
مام  که ت حال بودم  قدر خوشرر که خودا برایم بلیی میدرد. آن  فت  یایم. گ ب
شده بود. دیگر مهم ن ود که عمران  سه هفته پیت از خاطرم پاک  ناراحتی های 

شم. مرا اذیت کرده بود. مهم این بود که  سه ماه یا کمتر را با عزیزانم با قرار بود 
 این بود که برایم بهترین بود.
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تلفن زنگ خورد. سررر میز شررام بودیم و خانم صرردری هم دسررتت گیر بود. 
برخواستم و گوشی را برداشتم. محمد بود که گفت کار ویزای آنها ردیه شده 

مایی م به آژانس هواپی ید بلیی  که اسرررت و او فردا برای خر یرود. خواسرررت 
پاسررپورت آمریکایی ام برایت با پیک بفرسررتم. تلفن را ق ع کردم. عمران در 

 حالیکه به پشتی صندلی تکیه می داد با سوظن پرسید که ره کسی بود؟
 

 _محمد
 

 _ری کار داشت؟ ری رو می خوای براا بفرستی؟
 

 _پاسم رو می خواست.
 

 با تعجب نگاهم کرد و گفت:
 

 _پاسپورتت؟
 

 را تکان دادم و کمی دلستر برای خودم ریدتم. سرم
 

 _پاسپورت واسه ری؟
 

 خونسرد گفتم:
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شون برم.  شینگن گرفتهب ماهی گفت که من هم باها ستی  _عمو علی ویزا توری

 بعد هم از اون ور برم به درسم برسم. یه ترم عقب افتادم.
 

ش ست. مثل اینکه توقع ندا شده ا شدص بود که عمران متعجب  ه ت ککامال م
من خودم رنین تصررمیم حسرراسرری بگیرم و خیلی عاقالنه برای آینده ام برنامه 
ریزی هم بکنم. "عمران کسروی اگر فکر میکنی که من هنوز بچه هستم اشت اه 
میکنی. شررراید که تو بتوانی مرا کتک بزنیب ولی در نهایت من خواهم رفت و 

در ایران مامان پری  دیگر هم به ایران برندواهم گشرررت". تنها تعلک خاطر من
بودب که آن زمان هم عمران ااازه نمی داد که به دیدنت بیایم و خستگی سفر را 
به نزد من می فرسررتاد. ماهی و گلی و  به پیرزن بیچاره تحمیل میکرد و او را 
محمد را هر زمان که اراده میکردم میدیدم. فرقی نداشت. اگربرای آنها آمدن به 

ی توانسررتم به دبی یا ترکیه بروم و آنها را ب ینم. ولی نزد من مشررکل بودب من م
ریزی که هم برای من و هم فکر کنم برای خود عمران مسررجل بود این بود که 

 من اگر کالهم را باد به ایران می آورد؛ دیگر به پیت عمران برنمی گشتم!
 

کمی به طرف من خم شررد و من ناخوداگاه خودم را عقب کشرریدم. با عمران 
قابل پیت بینی نیسرررت. هر لحظه امکان دارد که او رنگ عو  هیچ ر یزی 

های  های تنم و ح س  مام ک ودی  مت ت به قی ند. من آزموده شرررده بودم.  ک
 طوالنی مدتی که کشیده بودم من عمران را شناخته بودم.
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 _با ااازه کی اون وقت؟

 
خشم از هر کلمه اا می رکید. درست مثل حجمی سرد و دردناک. احمی 

به روی بدن من اا خوا کند  که تا لحظات آیندهب  میدانسررتم امکان اینکه 
 بسیار زیاد است.

 
کمی صندلی ام را کنار کشیدم ولی او قدم بعدی مرا حدس زده بود. مچ دستم 
را گرفت. مچی که تازه ک ودی اا زرد رنگ شده بود. اخم کرده بود. رشمانت 

شده بود. مادر م شی تر از هر زمان دیگری  شده وح شک ره ریز این مرد  ن عا
بود؟ این خوی حیوانیت یا اذابیتی که هنوز علی رقم رهل و یک سررال سررن 
در واودا بود و زنها را به دن ال خودا میکشررید؟ یا شررراید هم این خوی 
وحشی او فقی مدتص به من بود. به منی که در همان کودکی و با عقل بچگانه 

شک بچه ها  هم میفهمیدم که پدرم مثل بقیه پدرها ست. مثل عمو علی که عا نی
شم بدری خانم به من هم مح ت میکرد. عمران از من  بود و گاهی به دور از ر
متنفر بود. این ریزی بود که گاهی آن را با تمام واود احساس میکردم و گاهی 
ساله اا که  شک هفده  ست دارد. رون من تنها ثمره ع حس میکردم که مرا دو

من باعث مرگ مادرم شده بودم این ریزی بود که گاهی  اوان مرگ شدب بودم.
 در همان کودکی از این آن می شنیدم.
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ست.  ساز ا شه خ ر  سن مادرم کم بودب و اولین زایمان همی من درشت بودم و 
آن زمان هنوز آنقدر سزاریین رواج نداشت و همین باعث مرگ مادرم شده بود. 

که مادرم نارسایی قل یی داشت که  ولی مامان پری و حتی بدری خانم میگفتند
از آن بی خ ر بود. یک بیماری پنهان. ایسررت قل ی به هنگام زایمان دلیل مرگ 

 مادرم بود.
 

ولی گاهی که فکر میکردم به این نتیجه می رسرریدم که در نهایت عمران حک 
 داشت من دلیل مرگ مادرم بودم.

 
 _پرسیدم با ااازه کی؟

 
نمی خواستم که بفهمد از او ترسیده ام. رفتن به  صاف به رشمانت نگاه کردم.

 دل موضوع ترسناکب حرفی بود که همیشه نسیم میگفت.
 

 _ خودم. به اندازه کافی بزرگ شدم که بدونم ری خوبه ری بد.
 

شه ل ت باال  شمانت برای لحظه ای رنگ حیرت به خودا گرفت و بعد گو ر
 رفت.

 
 _ آره خانم شدی!

http://www.roman4u.ir/


 251 ناگفته ها

 
دستم را رها کرد و به پشت صندلی تکیه داد و سیگاری  خیلی غیر منتظرانه مچ

شده بودم  شوکه  شتانت می ررخاند مرا که  آتت زد و در حالیکه آن را بین انگ
 نگاه میکرد.

 
 _من پیر شدم.

 
نگاهت را از من گرفت و به عکس مادرم که کمی که آن طرف تر به روی میز 

 کورک روب گردوی اصل گذاشته شده بودب نگاه کرد.
 

برای لحظه ای دلم برایت سرروخت. او هم زندگی را باخته بود. کار کردن های 
دیوانه وار و ماشین راپ اسکناس بودنب داشتن راب ه هایی گذرا با زنهاب بدون 

 هیچ عشقی را نمی شد زندگی نامید.
 

شقاب غذای نیمه خورده ی من  سیگارا را در ب ستر  دوباره نگاهم کرد. خاک
 ن سرد و خشکی گفت:تکان داد و با لح

 
_ری باعث شررد که فکر کنی من بهت ااازه میدم؟ اینکه گذاشررتم این رند 

 روزه بری شمال؟
 

 دلسوزیم از بین رفت و با لحن خشکی مثل خودا اواب دادم:
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 _ من احتیاای به ااازه شما ندارم.

 
 یک ابروی هشتی و پر پشتت را باال برد و خنده اا پر رنگ تر شد.

 
رگ شدیب خانم شدیب ولی یادت باشه که هنوز من دارم خرات رو _نازلی بز

 میدم.
 

رند ثانیه نگاهت کردم. از همان دو سال ق ل که یک کار خوب در دفتر وکالت 
شت که آنرا ق ول کنم  شده بود و عمران نگذا سیم پیدا  ستان ن شوهر یکی از دو

من همیشرره باید می فهمیدم که اریان از ره قرار اسررت. او می خواسررت که 
 وابسته و محتاات بمانم.

 
 _احتیاای به پول شما ندارم.

 
از اا برخواسررتم ولی بازویم را گرفت. درحالیکه به صررورت موازی کنارا 

 ایستاده بودم سرا را باال گرفت و نگاهم کرد.
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_ ری کار می خوای بکنی؟ از کجا می خوای پول دربیاری؟ می دونی اااره 
سهای اون آپارتمانی که توا ه شگاهت و کتابات؟ ل ا ستی رقدره؟ هزینه دان

 رنگ و وارنگت؟ از کجا نازی خانم؟
 

عمران حک داشت. همه اینهایی که میگفت درست بود. من هیچ زمانی از نظر 
مالی در مضیقه ن ودم. من دهانم را باز نکرده بودم عمران پول را به من داده بود. 

ودم. من مح ت او را می خواستم که آن ولی تمام این سالها ریزی را گم کرده ب
را از من دریخ کرده بود. عمران در پول خرج کردن برای من الرج بود ولی در 

 خرج کردن عشک برای من خساست به خرج میداد.
 

 _کار می کنم. مثل همون کاری که پارسال شما نذاشتی برم.
 

زی در حدود سیگارا را خاموا کرد و برخواست و رو به روی من ایستاد. ری
 دو دقیقه تمام نگاهم کرد و بعد بدون اواب دادن به حرف ق لی من گفت:

 
 _ بذار اونها برن. من یه کار کوریک دارم. بعد با هم میریم.

 
می دانستم که بهانه آورده است. وگرنه او هرگز نمی توانست به این سرعت ویزا 

 اور کند.
 

 _ این بهانه است.
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 آهسته خندید و گفت:

 
 نه قول میدم که بریم._
 

 لجواانه گفتم:
 

ستمه. اینها امکان داره  شدن از هفت خان ر شینگن خودا رد  _گرفتن ویزای 
ست دارم که با  شما که می خوای بری؟ من دو که هفته دیگه برن. بعد اونوقت 

 بچه ها باشم.
 

 _من ویزا میگیرمب تو دیگه ری می خوای؟
 

 نگاهت کردم. سرم را تکان دادم.
 

 ول میدی؟_ق
 

 سرا را تکان داد. ابرو و گردنت را همزمان با هم به یک سمت حرکت داد.
 

 _آره قول میدم. پاریس نرفتی تا حاال نه؟
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سرررم را به نشررانه نفی تکان دادم. من کجا رفته بودم؟ از ایران مرا بسررته بندی 

ی تکردند و به سیاتل فرستادند. اایی که برای شت سال به آن ش انه روزی کوف
رفتم و بعد هم از آن اا یک راسرررت به دانشررگاه رفتم و تا زمانی که به ایران 

 برگشتمب از خاک آمریکا یک سانتی متر هم اا به اا نشده بودم.
 

_میریم پاریس. عالیه! م منم که از موزه هاا خوشت میاد. لوورب تاق نصرت 
س گه ت به اای دیپیروزیب ایفلب اینقدر ااهای دیدنی داره که دیگه احتیاج نی

 ای بری. همون کافه هاا معرکه هستن!
 

یایی بود. این بود که  تعریفت را شررنیده بودم. ولی ریزی که برایم عالی و رو
قرار بود یک سررفر خانوادگی باشررد. حتی عمران را هم میتوانسررتم تحمل کنم. 
اگر این ریزی بود که می توانسررت مرا به آزادی برسرراند و به یک سررفر رویایی 

  رد حاضر بودم که بدری خانم و عمران را هم زمان با هم تحمل کنم!ب
 

 _باشه ق ول.
 

یه  ثان ند  یان را برایت تعریه کردم. ر ماس گرفتم و ار مد ت با مح تاقم  از ا
 سکوت کرد و گفت:
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_نازلی عمران نمی تونه به سرعت ویزا بگیره. طول میکشه. تو مشکلی نداری؟ 
 دست بدی.ممکن یک ماه یا بیشتر رو از 

 
 ممکنه به ما نرسی.

 
 درحالیکه گوشه ناخنم را به دندان گرفته بودم گفتم:

 
 _عمران قول داده زودتر بشه. گفت با پول همه ری حله.

 
 محمد آهسته خندید و گفت:

 
یای  ها ب راره ای هم نیسرررت. اون نمی ذاره تو تن که  ثل این _درهر صررورت م

رم. قدام کنی. من برات بلیی میگیمج وری تحملت کنی. ال ته خودت میتونی ا
تو با پاسررپورت آمریکاییت احتیاای به ااازه اون نداری. ولی من نمی خوام 
شه . تا همین اا هم زیاد با هم کنتاکت  شکرآب ب شما دو تا  شتر از این بین  بی

 به هم زدید. دست به عصا راه بری بهتر از اینکه خرات رو ق ع کنه.
 

 من ....._به پولت احتیاای ندارم 
 

 حرفم را ق ع کرد و گفت:
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ساپورتت کنه.  _ررا نازی اان به پولت احتیاج داری. تو هنوز اول کاری. بزار 

 بزار درست تمام بشه بعد می تونی استقالل پیدا کنی. همه ریز به وقتت
 

 آهی کشیدم و گفتم:
 

بزنه .  _باشه. فعال که قول داده. معموال این اخالق رو نداره که زیر قول مهمت
 حاال تا ب ینم که ری پیت میاد.

 
 _باشه شب به خیر.

 
گوشرری را ق ع کردم و رند لحظه به آن نگاه کردم. اگر عمران زیر قولت بزند 
ره؟ اگر نگذارد که به آمریکا برگردم؟ اگر کاری کند که درسم نیمه تمام بماندب 

به محمد میگ فتمب یک هرگز نمی بدشررمت. ولی برایم مهم ن ود. در نهایت 
 بلیی برایم می گرفت و برمیگشتم. برای برگشتم احتیاای به ااازه او نداشتم.
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ولی خوب به قول محمد ترایی میدادم که دیگر بحث و درگیری بین ما کمتر 
 به واود بیاید.

 
شروع به  شتم و  سلی بردا ساژ دادم و کتابم را از روی میز ع شقیقه هایم را ما

حال برای آینده هم برنامه ریزی کردم. تصررمیم داشررتم  م العه کردم. در همان
که به محی برگشررتن به دن ال یک کار بگردم. دوسررت نداشررتم که تمام مدت 
زیر یوک عمران باشم و او به این وسیله بتواند مرا تهدید و یا به کاری مج ور کند 

م. که از سررر اا ار نارار به انجام آن باشررم. باید روی پای خودم می ایسررتاد
 عمران باید میدید که من بدون کمک او هم میتوانم زندگی کنم.

 
***** 

 
هفته بعد همه به فرودگاه رفتیم تا با گلی خداحافظی کنیم. سررعید زودتر رفته 
بود و حاال گلی هم با خانواده اا راهی بود. دلم برایشان تنگ میشد. حاال که 

ه نظر میرسررید که دل کندن از مدت زمان طوالنی تری را با آنها گذرانده بودم ب
ید و با ب*و*سررآنها سرردت تر شررده اسررت. گلی را در آغوشررم فشررردم. مرا 

 مهربانی گفت:
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یه  نه زیر قولت  که میدواد بز باا. اگر دیدی  ظب خودت  مت. موا _می بین
زنگ به محمد بزن بگو برات بلیی بگیره راه بیفت بیاب باشرره. زیاد هم باهاا 

 ن. بزار این هم آروم باشه شاید آدم شد.یکه به دو نکن نازی اا
 

ید. ولی من کامال متواه بودم که تمام ب*و*سرشمکی زد و دوباره گونه ام را 
 این کارها و حرکاتت برای رفع نگرانی من است.

 
 نگاهی به ماهی که از گردن بابک آویزان شده بود کرد و گفت:

 
ر ت بگه اگر تو اینقد_تو رو خدا نیگاهت کن این گیس بریده رو. یکی نیسررر

دلتنگ شرروهرتی بیدود میکنی میدوای با ما بیایب اگر هم نه که ما و این بنده 
 خدا رو سیاه کردی رفته.

 
خندیدم و به آنها نگاه کردم. ماهی به بابک رسرر یده بود و بابک هم درحالیکه 
به ماهی نگاه میکرد خیلی خونسرررد دسررت ماهی را از دور گردنت باز کرد و 

 انه تذکر داد که" زشته الوی مردم"مودب
 

من و گلی به هم نگاه کردیم و گلی هر دو ابرویت را باال برد و آهی کشررید و 
سرررا را با تاسرره تکان داد. به نظرم هر دو نفرمان به یک ریز فکر میکردیم. 
اینکه آنها کامال متفاوت بودند. یک تفاوت زمین تا آسررمانیب نه یک تفاوت 

 کورک و ازیی.
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حمد دستم را گرفت و در حالیکه مرا به سمت اایی که بابک و ماهی ایستاده م

بودند هدایت میکردب آدرس دفتر خود بابک را داد و شماره تلفنت را در گوشی 
 من سیو کرد.

 
 _بابک؟

 
 بابک ررخید و به ما نگاه کرد.

 
 _اانم؟

 
 گوشی را به من برگرداند و گفت:

 
شماره تو رو و آدرس دفتر  شکلی براا _من  خودت رو به نازلی دادم که اگر م

 پیت اومد یا کاری ریزی داشت مزاحم خودت بشه. میدونی که.....
 

شاره کرد. احساس بدی به من  سرا آهسته به عمران ا حرفت را ق ع کرد و با 
دسررت داد. درسررت بود که محمد نگران من بود و برای آرامت خودا و منب 

ی برای لحظه ای احساس بد و تحقیر آمیزی به مرا به دست بابک می سپرد. ول
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من دست داد. اینکه ررا عمران باید کاری کند که محمد به یک غری ه بیشتر از 
 او اعتماد داشته باشد.

 
 بابک که موشکافانه نگاهم میکرد گفت:

 
 _باشه کار خوبی کردی. هر کاری داشته باشن من در خدمتم.

 
عارف را تکرار کرد. که می  ماهی هم این ت خت. این ندا نده ا به خ که مرا  طوری

صل کند خنده دار بود. حتی اگر  صورتی خودا را به بابک و ست به هر  خوا
قرار بود اارویی باشررد که به دم بابک بسررته شررده باشررد. عمو علی هم موقع 
خداحافظی همین حرف ها را تکرار کرد. اینکه سررر به سررر عمران نگذارم و 

س کردم که تا حدودی بی قرار اسررت. به طور مواظب خودم هم باشررم. احسررا
ستم را برای لحظه ای رها نمی  دایم نگاهت بین من و عمران در گردا بود و د
شتر به خاطر اینکه من هم  سافرت را بی کرد و با لحن گله آمیزی گفت که این م
همراهشان باشم ترتیب داده است. او را م من کردم که کمی دیگر من و عمران 

ه به آن گاه و هم  که در ن گذرانیم. نگرانی  با هم خوا می مه  ا می پیوندیم و ه
رشررمانت بود برایم تازگی داشررت. عمو علی هیچ و قت تا این حد نگران من 
ن ود. درست بود که همیشه در برابر عمران ایستاده بود و کمی بعدترب زمانی که 

ی و نگاههایی محمد بزرگ شده بود به اای او دل نگران من بود. ولی این نگران
که به عمران میکرد. برایم عجیب بود. یعنی آنها عمران را تا این حد نامتعادل 
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میدیدند که میترسرریدند مرا بکشررد؟ خنده دار بود ولی عمران دیگر تا این حد 
 هم دیوانه ن ود.

 
باه بازار  ه و خداحافظی گرم شررد و باالخره با اعالم آخر رفتن به ب*و*سرردو

ا هم خداحافظی کردند و رفتند. ولی تا لحظات آخر نگاه سرررالن ترانزیت آنه
نگران محمد و عمو علی به دن ال من بود. برای انکه خیالشررران را راحت کنم 
سیله نگرانی آنها از اینکه کار من و  شاید به این و ستادم.  رفتم و کنار عمران ای

ز ا عمران به یک ادال فیزیکی بزرگ کشریده شرود مرتفع میشرد و میتوانسرتند
 سفرشان لذت ب رند.

 
 فصل یازدهم

 
یک هفته از رفتن عمو علی و بچه ها میگذشررت و من هر روز از عمران درباره 
ویزا میپرسرریدم. به طوریکه عمران را به خنده اندخته بود. راب ه مان در دورانی 
آرام به سر می رد. من از فرصت تنهایی استفاده میکردم و به تحقیقاتم میرسیدم 

ستیم. و و عمرا شده بودم که رفتنی ه ن هم به دن ال کارهایت بود. دیگر م من 
ش ها کنار  س ت به عمران خوا بین تر و خوا برخورد تر میکرد.  همین مرا ن
هم تلوزیون نگاه میکردیم و گاهی در مورد فیلمی که دیده بودیم بحث و ت ادل 

سا شده بود. به طوریکه اح س میکردم دوره نظر هم میکردیم. عمران مالیم تر 
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شم قاتل مادرم نگاه  ست. آن زمان به من به ر شده ا شروع  شتنت  ست دا دو
 نمی کرد. آن زمان من برایت نازلی بودم.

 
تقری ا ده روز از رفتن آنها میگذشرررت که عمران گفت کار ویزا اور شرررده و 
احتماال تا هفته آینده ما هم راهی میشررویم. ولی دروک میگفت. از بی اطالعی 

ستفاده کرد و دروک من د سو ا رباره این کارها و کاغذ بازی های اداری در ایران 
گفت. دروغی که دقیقا فردای همان روز فاا شررد. دروغی که همراه شررد با 
اتفاقات ریز و درشررت دیگر. ناگفته های که گفته شرردند و زندگی مرا دگرگون 

قتت شررده بود کردند. نمیدانم نحوسررت دروک عمران دامن مرا گرفت یا آنکه و
که این اتفاقها بیفتد. وقتی ریزی قرار اسررت بشررود دیگر هیچ نیرویی در دنیا 
به دسرررت هم  کاینات دسرررت  ند الوی آن را بگیرد. مثل آنکه تمام  نمی توا

 میدهند که آن اتفاق بیفتد. ریزی میشود خارج از عهده بشر.
 

ست به آقای  شد و آقایی که خوا سروی اطالع با تلفنی که فردای همان روز  ک
ستب دروک  شده ا صادر  صد کیت برای هفته آینده  شان به مق دهمب که بلیی 
شده بودم. این دقیقا همان تاریدی بود که عمران  ص ی  شد. ع عمران هم فاا 
به من گفته بود. رقدر احمک بودم که حرف او را باور کرده بودم. من که آزموده 

فی به او بزنم. کارت بانکی ام در بودم ررا؟ آن قدر عص ی بودم که بی آنکه حر
صد پاریس برای دو روز بعد خریدم.  آوردم و یک بلیی به صورت ایترنتی به مق
دیگر برایم مهم ن ود که او ره عکس العملی نشرران خواهد داد. من دیگر نمی 

 توانستم حتی برای یکه لحظه هم او را تحمل کنم.
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ستم صمیم گرفتم که به او حرفی نزنم. می خوا روز پروازم خداحافظی کنم و  ت

بازیچه ی او نیسررتم و می توانم  باید می فهمید من دیگر  به فرودگاه بروم. او 
تصمیمی که برای آینده ام گرفته ام را عملی کنم. برایم مهم ن ود که ره میگفت 
و ره میکرد. کتک میزد؟ مهم ن ود. آزاد میشرردم و دیگر هم به سررراغت نمی 

وز دیگر او را تحمل میکردم. می خواسررتم وانمود کنم که آمدم. فقی باید دو ر
ستم ب ینم که  ستم. می خوا در اریان موضوع پرواز او به کیت و بدقولی اا نی
تا کجا میدواهد این سیاه بازی را اارا کند؟ تا کجا میدواهد مرا تحمیک کند و 

ی در دلت به ریت من بدندد؟ نوبت خندیدن من هم می رسید. عمران باید م
نار خواهم  حت او را ک مان بردارا نیسررتم و خیلی را که من دیگر فر ید  فهم
شیدب دل کندن و  شته با شت. وقتی که هیچ عالقه ای به طرف مقابلتان ندا گذا
شما را به هم  شک  شته ای به نام ع ست که ر بریدن خیلی راحت تر از زمانی ا

م. از همان زمانی پیوند می دهد. من هم خیلی وقت بود که از عمران بریده بود
که مرا آواره کرد و پیت تر از آن از کودکی پر از خشررونت و آزارم. گاهی فکر 
میکردم که شرراید عالقه ایی بین ما به واود بیاید و او باالخره مرا ب یند. بفهمد 
شد.  شته با شقانه های پدرانه دخترانه دا ست دارد با او عا دختری هم دارد که دو

یرد و با عشررک در کنار او قدم بزند. مثل رفتاری که دوسررت دارد دسررتت را بگ
دخترها با عمو علی داشررتند. رفتاری که عشررک و عالقه از آن آشررکارا پیدا بود. 
ولی عمران هرگز ندواسته بود که من و او هم رنین لحظاتی داشته باشیم. و ما 
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همیشرره به اای اینکه کنار هم باشرریم رو به روی هم بودیم. همیشرره در حال 
 اسلحه کشیدن برای هم و زدن نیت و آسیب به هم.

 
اگر برای او مهم ن ودب ولی من دیگر نمیتوانستم این وضع را تحمل کنم. خارج 

 از تحمل من بود. دیگر می خواستم ب رم و بروم.
 

شب که عمران به خانه برگشت مثل یک ان ار مهمات بود که به نظر میرسید هر 
کان دارد منفجر شررود. ظه ام به روی یکی از  لح کار  تاقم مشررغول  من در ا

تحقیقاتم بودم که در اتاق یک دفعه آن رنان باز شد که ریزی نمانده بود که از 
لوال خارج شود. با یک گام بلند خودا را به من رساند. دستت را روی کتاب 
ستت را مچاله میکرد با لحنی که  شت و درحالیکه ورق زیر د شاهنامه ام گذا

 ا از هر اهت آرام باشد گفت:سعی میکرد ت
 

 _اون همه پول رو واسه ری از حسابت برداشتی؟
 

 _حساب منو رک میکنی؟
 

 پوزخندی زد و کاغذ را رها کرد و الوی من دو زانو نشست. و گفت:
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_پس ری فکر کردی می ذارم که هر کاری خواسررتی بکنی؟ ری کار کردی 
شت اه نکنم قیمتت اندازه یه بلیی سه نه؟ من ت باهاا؟ اگر ا سره به پاری قری ا یه 

 شت ماه ق ل اون اا بودم نازی سر من رو نمی تونی کاله بزاری. آره؟
 

سرم را تکان دادم. دلیلی برای پنهان کاری نمی دیدمب  رند ثانیه نگاهت کردم. 
آن هم وقتی که او متواه برداشت از حسابم شده بود. دروک گفتن فقی اوضاع 

 من هیچ دروغی به ذهنم نمی رسید که بگویم. را خرابتر میکرد. رون
 

 _آره بلیی یک سره به پاریس. وقتی تو زیر قولت زدی من راره دیگه ای ندارم.
 

 کمی رشمانت را تنگ کرد و نگاهم کرد.
 

 _از کجا فهمیدی که نمی خوام ب رمت؟
 

 با مسدره خندیدم.
 

شده سه عمران. مردک زنگ زده میگه بلی ت برای کیت اوکی  و اون وقت ت _ب
 هنوز داری منو سر میگردونی

 
 _برمیگردم با هم میریم.
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 سرم را به نشانه نفی تکان دادم.

 
 _نه من میرم. شما هم بعد بیا. خوشحال میشم.

 
شانه تهدید  شاره اا را به ن شت ا ست و در حالیکه انگ یک دفعه از اا برخوا

 الوی صورتم تکان تکان میداد گفت:
 

صال کاری ستم در رفتهب که  _نازی من ا ساله اختیارت از د ندارم که این رند 
می ینم بله در رفته. ولی قابل ا رانه . این اا آمریکا نیسررتب من هم نمیزارم که 

 تو از پیشم بری. میدوام......
 

حرفت را ق ع کرد و کالفه و عصرر ی دسررتی درون موهایت کشررید و یک دور 
 دور خودا ررخید و گفت:

 
 _نمی ری. تمام.

 
از در اتاق بیرون رفت و من هم به دن الت. خوب میدانسررتم که آخر و عاق ت 
ستم این  ست اما نمی توان سیلی و یا یک ک ودی دیگر به روی بدنم ا کارم یک 
اا بمانم. در و دیوار این خانه مرا ح س کرده بود. احسررراس خفگی میکردم. 
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به در و د بدون مثل ماهیی بودم که محتاج یک ق ره آب خودا را  یوار تنگ 
 آب میکوبد.

 
 _من میرم. احتیاای به تایید شما هم ندارم.

 
یک دفعه ررخید و هر دو دست مرا از مچ در دست خودا گرفت. حاال سینه 
به سینه ایستاده بودیم. حالتی که از آن بدم می آمد. سرم را باال بردم و نگاهت 

و ضررعیه بودن بیزار  کردم. از مردان قد بلند متنفرم. از این حس بد حقارت
بودم. عضررالت فکت که در اثر سرراییده شرردن دندان هایت به روی هم کامال 

 مشدص شده بود میگفت که اوضاع اصال مناسب نیست.
 

 _ری گفتی؟
 

 فشار دستانت هر لحظه بیشتر میشد.
 

 _نازلی من بی کله هستما. نزار....
 

م همی که در ابتدای دوباره حرفت را ق ع کرد. به رشررمانم نگاه میکرد. حس 
ورودا در رشمانت دیده بودم حاال به باال ترین حد خودا رسیده بود و من 
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هنوز عااز از کشرره آن بودم. حسرری ما بین عالقه و نفرت. حسرری ناراحت و 
 موذی که به نظر میرسید که حتی واود خود عمران را هم فلج کرده است.

 
 _ برو ب ینم ر ور میدوای بری؟

 
ستم را گرف شان به مرا به اتاقم برد. مرا در اتاق پرت کرد و در را د شان ک ت و ک

 در پشت سرا قفل کرد.
 

بدون اینکه بدواهم ایخ و گریه و فریاد به راه بیندازم روی تدت نشستم و فکر 
 کردم که ره کار باید بکنم.

 
 
 
 
 

دو سررراعت تمام در اتاق قدم زدم و به تمام گزینه های مواود فکر کردم. می 
وانستم با بابک تماس بگیرم و از او بدواهم که کمکم کند. ولی به سرعت این ت

گزینه را از ذهنم خارج کردم. دوست نداشتم مرا دختر ضعیفی ب یند که عرضه 
انجام هیچ کاری را ندارم. شاید بهتر بود که با خواهت از عمران میدواستم که 

به من عد بر ط ک گفته ی خودا  تا بروم و ب کار هم بگذارد  ما این   بپیوندد. ا
شته بودب من هرگز در مقابل عمران  سالهایی که گذ سنگین بود. در تمام  برایم 
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سررر خم نکرده بودم. هیچ زمان به او بی احترامی نکرده بودمب او باالخره پدرم 
بود ولی هیچ زمانی هم الویت زانو نزده بودم. عمران ممکن بود بتواند با زور 

 ولی زانو زدن کامل را هرگز از من ندیده بود. بازویت مرا خم کند
 

کنار پنجره ایستادم. از بیرون صدای صح ت کردن عمران با خانم صدری می 
آمد. ظاهرا خانم صدری برای فردا مرخصی میدواست که عمران هم موافقت 
کرد. به پایین و اسررتدر خالی و کثیه نگاه کردم. شررراید بهترین راه برای من 

ا به هم و فرار از پنجره بود! اگر عمران من را تا دو روز بعد ح س بستن ملحفه ه
شکر که مدارکم با خودم  شت. خدا را  میکرد. راره دیگری برایم باقی نمی گذا

 بود.
 

کلید درون قفل ررخید و در باز شد. نگاهی به سایه عمران که در رهار روب 
د حن آرامی که از او بعیدر ایستاده بود کردم. یک دستت را به در گذاشت و با ل

 بود گفت:
 

 _بیا شام.
 

سرم را به سمت پنجره ررخاندم و تواهی نکردم. الو آمد و بازویم را گرفت. 
سالن  شن نور اندکی که از  رراک را خاموا کرده بودم. و حاال در تاریک و رو
به درون اتاق می آمد می توانسررتم به وضررور ب ینم که رشررمانت آرام تر شررده 
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ین باعث شررد که امیدواری اندکی پیدا کنم. اینکه شرراید عمران رام اسررت. هم
 شود و بگذارد تا بروم.

 
ید انجام بشرررهب دو روز هم  با که  یک تو کیت دارم  کار کور یه  یاب بزار برم  _ب

 نمیشه. بعد که برگشتم باهم میریم. باشه؟
 

بود  سرررم را باال بردم و نگاهت کردم. نگاهتب من را درار دودلی کرد. ریزی
که هرگز ندیده بودم. ریزی التماس آمیز. ریزی که با اخالق تند عمران شرر یه 

 به معجزه بود.
 

 سرم را تکان دادم.
 

 _شما دوباره بدقولی میکنی.
 

 _نه قول مردونه میدم که یه سفر عالی با هم بریم.
 

 _بلی م ری میشه؟
 

 ل دند زد و با مالیمت بازویم را نوازا کرد.
 

 نسلت میکنم. باشه؟_خودم فردا ک
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سیاهی  ستم که ره اوابی باید بدهم. رند لحظه بدون هیچ حرفی به  نمی دان
درون شررب نگاه کردم. نمی دانم ررا احسرراس خوبی نداشررتم. به نظرم هیچ 
روشررنی دیده نمیشررد. با فشررار مالیم دسررت عمران به بازویم به خودم آمدم و 

ند ره؟ اگر تصمیم داشت نگاهت کردم. اگر باز هم می خواست وقت کشی ک
که آنقدر مرا سر بگرداند تا بچه ها مدت ویزایشان تمام شود و به ایران برگردند 
ره؟ دلم اصررال راضرری ن ود. ولی مثل اینکه راره دیگری نداشررتم. اگر ق ول 

 نمیکردم امکان اینکه مرا ح س کند بسیار زیاد بود. هیچ راه دیگری نداشتم.
 

 دت باشه._باشه. ولی قول دادی یا
 

ید. با ب*و*سررل دند زد و خم شررد و کنار سرررم اایی نزدیک به شررقیقه ام را 
تعجب نگاهت کردم. عمران عو  شرده بود. می توانم بگویم که از آن روزی 
که عمو علی و بچه ها رفتند او عو  شد. بیشتر مهربانی میکرد و سعی میکرد 

ست بود که رند با شده بود خودا را به من نزدیک تر کند. در ص ی  ری هم ع
و برخوردهایی هم بینمان پیت آمده بود ولی اینها در مقابل خوی وحشرری که 

 همیشه داشت شهد و شکر بود.
 

 _حاال بیا شام
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سرم را تکان دادم. خانم صدری در راه پله ها رادر به سر ایستاده بود. با خوا 
ا ظهر به رویی با من خداحافظی کرد و گفت که زحمت گرم کردن غذای فرد

ضیی دادن درباره غذا کرد. با خنده  شروع به تو ست. بعد هم  عهده من افتاده ا
سعی میکنم که  ستفاده کندب  صیت ا سد و راحت از مرخ ضیت کردم که نتر را
آشپزخانه اا را منفجر نکنم. بلد بودم که یک غذا را گرم کنم. دستم را فشرد و 

 داد خداحافظی کرد.با عمران که بی حوصله به حرف های ما گوا می
 

 کمی برنج برای خودم کشیدم و گفتم:
 

 _نظرتون رااع به خانم صدری ریه؟
 

 سرا را از بشقاب غذایت بلند کرد و نگاهی گیج به من کرد.
 

 _کارا خوبه. غذاهاا هم معرکه است!
 

 خنده ام گرفت. سرم را تکان دادم و گفتم:
 

سامون _ در مورد خودا گفتم. زن خوبی به نظر میاد.  سر و  شما نمی خوای 
 بگیری؟

 



wWw.Roman4u.iR  274 

 

رند ثانیه گیج و مات نگاهم کرد و بعد قاشررک و رنگالت را رها کرد و هر دو 
دسرتت را از آرنج روی میز گذاشرت و الوی دهانت به هم قالب کرد. مامان 
یادم اسرررت که تنها کاری که مامان پری به  پری از این کار متنفر بود. خوب 

ه روی من بلند میکرد همین گذاشررتن آرنج ها به خاطر آن کمی صرردایت را ب
 روی میز بود.

 
 بدون هیچ حرفی سرا را کمی تکان داد و شروع به خوردن کرد.

 
 _ری شد؟ ناراحت شدی؟

 
 بی آنکه سرا را از بشقابت بلند کند کمی خشن و عامرانه و بلند گفت:

 
 _غذات رو بدور نازی!

 
 مربوط نیست دخالت نکن!این یعنی حرف نزن و تو کاری که به تو 

 
سید. بی  ص ی میر شروع کردم. ولی به نظرم عمران ع شانه هایم را باال بردم و 
ست  شتها بود و با غذایت بازی میکرد. و عاق ت هم در میان غذای من برخوا ا
 و به کنار پنجره رفت و سیگاری آتت زد و به تماشای غذا خوردن من پرداخت.
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ت و آهسررته آهسررته شررروع کرد. با تعجب کمی برای خودا نوشرریدنی رید
خارج از  های  گاهی در سررفر  ید.  گاهت کردم. عمران خیلی کم مینوشرر ن
سال عاداتت تغییر  شاید هم در این رند  ستان خارای اا .  شورا و با دو ک

 کرده بود. ولی در این رند وقت هم ندیده بودم که بنوشد.
 

شتم. از او  شین گذا پرسیدم که رای می خواهد ظرف ها را امع کردم و در ما
یا نه؟ از عادت رای خوردن ق ل از خوابت اطالع داشررتم. ولی اواب منفی 

 داد و فقی گفت که کتری را از برق نکشم و روی حالت گرم کن بگذارم.
 

سرم  شتم.  شتم تا بقیه ی کار تحقیقم را انجام دهم. ولی تمرکز ندا به اتاقم برگ
آرام و سررنگین اان میدادم. ولی میدانسررتم درد میکرد و برای یک دقیقه خواب 

که امشررب خ ری از خواب ندواهد بود. اگر خیلی غلت میزدم و یا دوا آب 
گرم میگرفتم شاید میتوانستم دو ساعتی را بریده بریده و س ک بدوابم. دلم می 
خواست مثل بقیه دختر های هم سن خودم بالت را بغل کنم و به روی شکممب 

بروم. به طوری که هیچ صدا و تکانی هم نتواند مرا بیدار  به یک خواب سنگین
 کندب مثل ماهی. ولی خودم هم میدانستم که اینکار شدنی نیست.

 
به سررراعت هفت صرر ی بود که خوابم برد. یک خواب پر از  باالخره نزدیک 

سرم  ب*و*س. همان کاب*و*سکا ست از  سالها بود د شگی. همانی که  همی
ان نزدیک غروب آفتابب خاکستری و مه آلود. من می برنداشته بود. همان آسم
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ن ود  ب*و*سدویدم و مرتب زمین می خوردم. هیچ ریز ترسررناکی در این کا
 ولی خود میحی برایم عذاب آور بود. از خواب پریدم.

 
تمام ملحفه و پتو به دورم پیچیده شررده بود و از عرق خیس و رسرر ناک شررده 

شد ص ی بودم. پوفی کردم و از اا بلند  ساعت ده  ساعت کردم.  م. نگاهی به 
تا این سررراعت نمی خوابیدم. حتی اگر  بود. عجیب بودب رون من هیچ وقت 
سررراعت هفت صرر ی میدوابیدم. صررردای حرف زدن عمران با تلفن از اتاق 
خودا می آمد. عمران خانه بود؟ خیلی تعجب آور بود. به حمام رفتم و بدون 

ساعت یک بود ص حانه و اینکه از اتاقم بیرون ب روم به کارهایم رسیدم. نزدیک 
که عمران برای ناهار صرردایم کرد. گفتم که اشررتها ندارم. صرردای بهم خوردن 
قاشک و رنگال نشان میداد که مشغول آماده کردن غذا برای خودا است. ق ل 
از آنکه خانه را به روی هوا بفرسررتد به آشررپزخانه رفتم و غذا را آماده کردم و 

شتم. بی حوصله بودب کامال مشدص بود. به اتاقم برگشتم و سرم الویت گذا
صر بود که تلفن زنگ خورد. نگاهی  ساعت رهار ع را به کار گرم کردم. تقری ا 
ست. ق ل از  شور ا شان میداد که از خارج ک شماره کردم. کد بلند باالیت ن به 

اتاق آنکه من گوشرری را بردارم عمران از اتاق خودا گوشرری را برداشررت. از 
بیرون آمدم تا اگر محمد است من هم با او صح ت کنم. ضربه ای به در اتاقت 
زدم و داخل شدم. ولی عمران همان لحظه خداحافظی کرد و گوشی را خاموا 

 کرد.
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 _محمد بود؟
 

ست  شی تلفن در د ست رپت و گو ستاده بود و ریت تراا در د کنار پنجره ای
اهت را از من گرفت و با گوشرری اا راسررتت بود. سرررا را تکان داد و نگ

مشغول شد. تمام اتاق بوی الکل میداد. بینی ام را امع کردم و با دقت نگاهت 
صورتت و  شمانت و  شت. حالت ر ستی ندا کردم. خودا هم هنوز حال در
حتی فرم ایسررتادنت همه نشرران از یک مسررتی نسرر تا سررنگین داشررت. من در 

ران مست را دیده بودم. دخترانی که محی ی بزرگ شده بودم که تمام مدت دخت
قاراقی نوشیدنی به خوابگاه می آوردند و مدیر مدرسه هم ظاهرا ریزی متواه 
نمیشررد. درحالیکه گاهی فکر میکردم که مدیر از هر آنچه در خوابگاه ها می 
گذرد م لع اسررت. او از طرف والدین این بچه ها موظه به دور نگه داشررتن 

مداله بودب که این کار را هم به نحو احسررنت انجام آنها از راب ه با انس 
میداد. هر مواود مذکری که از صررد فرسرردی خوابگاه رد میشررد هدف حمله 
سادی که در خود خوابگاه غوغا میکرد  سگهای نگه ان قرار میگرفت. ولی از ف

 ظاهرا بی اطالع بود.
 

 دستانم را در هم قالب کردم و بازوهایم را گرفتم.



wWw.Roman4u.iR  278 

 

 
 سرد میشه. ری می گفت؟_هوا داره 

 
 روی صندلی نشست و با صدایی به اص الر تو دماغی و دو رگه گفت:

 
_باید پول براا حواله کنم. بیا تا من ل اس می پوشررم از تو گاو صررندق دسررته 

 رک دو امضا منو محمد رو در بیار.
 

 مستی صدایت را حتی یک بچه هم می توانست تشدیص بدهد.
 

 ی؟_با این حال میدوای بر
 

با رشررمان خمارا نگاهی طوالنی به من کرد و اورابی از کشررو در آورد و 
 آهسته آهسته و باحرکت اسلوموشن پوشید.

 
 _من خوبم.

 
 _می گیرنت.

 
 برخواست و به طرف سرویس بهداشتی رفت.

http://www.roman4u.ir/


 279 ناگفته ها

 
 _آدامس میدورم. دسته رک ها رو در بیار

 
 _االن که بانک باز نیست.

 
 از همان دستشویی اواب داد:

 
_میرم دفترب باید رک رو بدم به منشرریم. یه رند تا کار هم دارم. از همون اا 

 پول هم براا می فرستم به حسابت
 

شررانه هایم را با بی تفاوتی باال بردم و کنار گاو صررندق زانو زدم و درا را باز 
کردم. به غیر از مقداری پول نقد و کمی اسررناد و مدارک و بورس اوراق بهادار 

 ن ود. با صدای بلند گفتم: ریز دیگری
 

 _این اا که ریزی نیست.
 

 _تو کمد باالیه. کلیدا تو کشوی سمت رپ میز تحریرمه
 

درکمد را باز کردم و دست رک را برداشتم ولی لحظه ای که می خواستم در را 
ب ندم متواه رهار شناسنامه شدم. خیلی وقت بود که شناسنامه خودم را ندیده 

از بعد از دوازده سررالگی. شررناسررنامه ها را برداشررتم. خیلی بودم. یعنی دقیقا 
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سنامه  شنا شاید  سید که  تعجب کرده بودم. ررا رهار تا؟ لحظه ای به فکرم ر
های باطل شرررده مادرم و مامان پری باشرررد. هیچ نمیدانسررتم که در ایران با 
 شناسنامه ی باطل شده فرد متوفی ره میکنند؟ به خانواده ها تحویل میدهند یا

که ث ت احوال برای خودا نگه میدارد؟ با کنجکاوی شررناسررنامه اول را باز 
کردم. شررناسررنامه ی خودم بود. دومی هم مال عمران بود. سررومی را باز کردم. 
سومین  ست. ولی  سنامه مامان پری و مادرم ا شنا شده بودم که  دیگر م من 

سنا شنا سنامه هم متعلک به خودم بود. رهارمی را باز کردم.  مه عمران بود. شنا
آن قدر تعجب کرده بودم که مغزم از کار افتاده بود. ررا من و عمران باید دو تا 

 شناسنامه داشته باشیم؟ شناسنامه ها را باز کردم تا با هم ت  یک بدهم.
 

شده بود کامال  ستون فقراتم ااری  شت  سردی که از پ شکم زده بود. عرق  خ
 *ب*ملکشیده بود. احساس میکردم که ق فلج کننده و موذیانه پوستم را به آتت

ساس  ست. طپت های کوبنده اا را در گوا هایم اح شه اا نی در اای همی
شدنم باقی  ساس میکردم که ریزی به بیهوا  ستهایم میلرزید و اح میکردم. د

 نمانده است.
 

در یکی از شناسنامه ها اسم عمران به عنوان پدرم ذکر شده بود و در شناسنامه 
 ل اسم پدر یک خی تیره کشیده شده بود.دیگر مقاب

 
 _پس باالخره دیدیت؟
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ست.  ش ستم به زمین افتاد. الو آمد و مقابلم روی دو زانو ن سنامه ها از د شنا
دهانم بسته شده بود. مثل اینکه از همان ابتدای به دنیا آمدن الل بودم. نمیدانم 

ستت ی اختیار دحالت صورتم رگونه شده بود که با نگرانی دستم را گرفت. ب
شانه هایم را گرفت. تکان خوردمب ولی او به قدری محکم  ص ی  را پس زدم. ع
شانه هایم را گرفته بود که از یک آدم مست بعید بود. نگاهی به شناسنامه هایی 
که روی زمین افتاده بود کرد و با همان لحن و صررردای شرررل و کلمات کمی 

 کشیده گفت:
 

که خودت بفهمی. نمی تونستم بهت بگم. مامان  _ تموم این سالها منتظر بودم
 پری قسمم داده بود.

 
رانه ام میلرزید و من احساس میکردم که هیچ اختیاری روی بقیه اعضای بدن 
شمانت  ستت را دراز کرد و گونه ام را نوازا کرد. حالت ر خود همب ندارم. د

و  قت واضیحاال برایم قابل درک بود. خنده دار استب بعضی مواقع تمام حقی
ست ریزی  شما آن را نمی بینید. ممکن ا ست ولی  شمانتان ا شن مقابل ر رو
م هم و مه آلود را درک کنیدب ولی از درک کامل حقیقت عااز هسررتید. رون 
حتی برای لحظه ای هم فکرتان فراتر از آن ذهنیتی که دارید نمی رود. و فقی با 

ماارا برایتان مثل روز  کنار رفتن یک پرده کورک از الوی رشررمانتان تمام
روشررن میشررود. برای من هم عمران پدرم بود و من فقی درک م همی از نگاه 
سی که به نظرم خوب ن ود ولی قابل درک هم ن ود. من آن را  شتم. ح های او دا
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به بی مح تی و نفرت تع یر میکردم. یعنی ریزی که در ذهنم شررکل گرفته بود. 
شررمانم بود نمیشرردم. حقیقتی که حاال و متواه حقیقتی که درسررت مقابل ر

کامل و واضرری آن را میدیدم و به طور نفرت آوری برایم کثیه و منزار کننده 
بود. صررورتم را با نفرت کنار کشرریدم. حالت صررورتت عو  شررد و دوباره 
حیوانی و وحشی شد. اما سریع به خودا غل ه کرد و دوباره صورتم را نوازا 

شنیده بودم  کرد. نگاهت پر از حرف بود. حرف هایی که من تا به حال آنها را ن
 و حاال هم با نفرت سعی میکردم که آنها را نادیده بگیرم.

 
 _نازی؟

 
تا به حال از او نشررنیده بودم. لحنی نه  لحنت آرام و پر از تمنا بود. لحنی که 
پدرانهب مردانه و پر از نیاز های مردانه. احسرراس کردم ریزی نمانده اسررت که 

گریه بزنم. از خودم بدم آمده بود. حالت تهوع داشررتم و اسررید معده ی زیر 
 خالیم تا مری رفلکس میکرد و آتت میزد و برمیگشت.

 
 _نازی اان؟

 
گریه ام گرفت. اشرررک هایم پایین آمدند. من این لحن پر از تمنای مردانه را 

 رانه یبیزار بودم. من عشک پد ه*و*سنمی خواستم. من از این نگاه های پر از 
نه او را. افکاری که نمی  نه این افکار کثیه و بی شرررما او را می خواسررتمب 
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سرا کرده بود. از بدو تولدم یا با  شروع به پروراندن آن در  ستم ره زمانی  دان
 ش یه شدن تدریجی من به مادرم؟

 
کنارم روی زمین نشررسررت و مرا به سرررعت در آغوا گرفت. با تمام نیرو او را 

شک میریدتم با پس زدم. به ط شد. در حالیکه ا وریکه با تعجب به عقب پرت 
 نفرت گفتم:

 
_به من دسررت نزن. افکار کثیفت رو هم برای خودت نگه دار. رون من دیگه 

 یک دقیقه هم تو این خراب شده نمیمونم.
 

 مچ دستم را گرفت.
 

 _کجا؟
 

م حاال هر دو از اا برخواسررته بودیم. نگاهت پر از خشررم بود. خشررمی لجا
گسرریدته و طوفانی. ولی دیگر نه از آن میترسرریدم و نه برایم مهم بود. حتی اگر 

 از زور کتک های او می مردم هم برایم بهتر از تحمل افکار کثیه او بود.
 

 _بیست و یک سال خرات رو ندادم که حاال بزارم بری.
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. مهر دو شانه ام را گرفت و مقابل صورت خودا نگه داشت. حاال ترسیده بود
 حاضر بودم بمیرم ولی دست او به من ندورد.

 
_مامان اونت به اندازه کافی به ریشم خندید. میدونی ره حسیه که با عشقت 
با هزار امید و آرزو عروسرری کنی و بیاریت تو خونه اتب بعد بفهمی که خانم 

سال رو تو برزخ بودم فقی  ر*ا*م*ل*هدو ماهه  ست و یک  ست؟ تمام این بی ا
 د.....به یه امی

 
باره عو  شررد. مهربان و پر از عشررک. مثل  حرفت را ق ع کرد و نگاهت دو
اینکه در این دنیا من تنها زنی هسررتم که او می یند و می خواهد. دوباره اسررید 
شد. این حس برایم کثیه تر از هر  سرازیر  شک هایم  معده ام رفلکس کرد و ا

 ریزی بود که تا به حال دیده و تجربه کرده بودم.
 

 _ به امید تو. به این امید که تو مال من بشی.
 

مستی و غریزه دست به دست هم داده بود و او را ت دیل به حیوانی کرده بود که 
فقی به یک ریز فکر میکرد. تصرراحب من و شرراید گرفتن انتقام از مادرمب و یا 

 داشتن مادرم از طریک من.
 

 سرا را نزدیک گوشم آورد و آرام زمزمه کرد.

http://www.roman4u.ir/


 285 ناگفته ها

 
ی ینی که تمام تدارکاتت رو هم دیدم. شناسنامه هم حاضره. فقی اواب بله _م

 تو رو کم داره.
 

ید. با انزاار هر ره تمام تر ایخ کشرریدم و با گریه ب*و*سررالله ی گوشررم را 
 گفتم:

 
 _من دخترتم کثافت.

 
ضربه آن رنان محکم بود که صورتم به یک طرف پرت شد. سکندری خوردم 

به  ل ه میز تحریرا خورد. درد نفسررم را برید. حاال خروج و پهلویم محکم 
شده بودم  ساس میکردم. گیج  مایع گرم و لزج را از مجرای گوشم به خوبی اح
و برای لحظه ای همه ریز را دو تایی دیدم. دردی که در گوشررم پیچیده بودب 
مثل موای تا فکم کشیده میشد و دوباره به بناگوشم برمیگشت. دستم را به ل ه 

 یز گرفتم تا نقت بر زمین نشوم.م
 

مرا در آغوا گرفت. با نیروی اندکی که داشررتم او را پس زدم. ولی محکم تر 
 مرا نگه داشت.

 
_تو دختر من نیسررتی. من حتی نمیدونم مال کدوم بی شرررفی هسررتی. فقی 

 میدونم که مال من نیستی.
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خودم را  دسررتت را به حالت نوازا روی سررتون مهره هایم کشررید. با انزاار

 امع کردم. و با ایغی آهسته تر از بار ق ل گفتم:
 

 _به من دست نزن.
 

یک ضربه دیگر اواب من بود. از آغوشت به بیرون پرت شدم و رهار دست و 
پا روی زمین افتادم. آب دهانمب خون آلود و بی اختیار از دهانم به روی قالی 

ودم را امع و اور کنم. درد ریدته میشد و من آن قدر توان نداشتم که بتوانم خ
شیانه به  شوار کرده بود. تا به حال این طور وح شیدن را برایم د پهلویم نفس ک
اان من نیفتاده بود. همیشرره نهایت خشررونتی که ابراز میکردب یک کشرریده یا 

 ک ودی روی دستانم بود. مثل اینکه خیال داشت یا مرا تصاحب کند یا بکشد.
 

 مان پری بذرا برم._بذار برم. تو رو خاک ما
 

ند کرد. تلو تلو می  یک حرکت مرا بل با  خت و  ندا دسررتت را زیر کته من ا
شک و  ستم خودم را به طور ثابت نگه دارم. نگاهت دوباره عا خوردم و نمی توان
شید و آب دهانم را پاک  ستمالی از اع ه روی میز بیرون ک شده بود. د مهربان 

 کرد.
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ل پیت میدواسررتم عقدت کنمب ولی مامان _قسررم نده نازی. من همون نه سررا
 پری نذاشت. اون گفت اگر نفرستمت بری از خونه ام میره و دیگه برنمیگرده.

 
سرازیر شد.  ل*ب*مموای از غم و عشک و تمام احساس های زی ای دنیا به ق

تمام این مدت مامان پری بود که مرا دور از حیوانی که میدانسررت ره افکاری 
سر دارد نگه د شته بود. حیوانی که از قضای روزگار پسر خودا بود. روان در  ا

یا ذات  به این روز درار کرده بود  مادرم او را  کار  که نمی دانسررتم  پریشرری 
 خودا.

 
 شیر زنی بود این پیرزن. فرشته ای که خدا برای من فرستاده بود.

 
سل بریم  شو عقد کنیم بعد ماه ع ضی  _می خوامت نازی. برام مثل مریمی. را
پاریس. بهترین زندگی رو برات میسرررازم. دنیاتو بهشرررت میکنم. فقی مریمم 

 باا. پسم نزنب از عشقت می میرم به خدا.
 

 با صدایی که از درد بی رمک شده بودب گفتم:
 

_حاضرررم بمیرم ولی دسررت کثیه تو به من ندوره. به اروار خاک مامان پری 
 خودم رو میکشم.

 
 عضالت فکت روی هم ساییده شدند.
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 _نازی نذرا بالیی به سرت بیارم که برای اینکه عقدت کنم دن الم بدوی.

 
مچم را گرفت و مرا روی تدتت پرت کرد. حاال احسرراس میکردم که مسررتی 

 کامال از سرا پریده است. کامال قدرتمند و مسلی به خودا بود.
 

کار خودا را  یاد کردم. اشرررک میریدتم و او بی اهمیت  یدم و فر ایخ کشرر
ضر به انجام هر کاری بودمب حتی خود میکر سم حا د. برای حفظ خودم و نامو

ستم  ستم محکم به پا تدتی خورد و رراک خواب تکان خورد و روی د شی. د ک
افتاد. انگشتان بی رمقم را به دور آن حلقه کردم و آباژور عتیقه و سرامیکی را به 

 روی سر او کوبیدم. اایی کنار شقیقه و سرا.
 

و هوشت روی من افتاد و نفسم را برید. با سدتی کنارا زدم. هیکل بی حس 
می لرزیدم. کنارا زانو زدم. و دسررتم را روی ن ی گردنت گذاشررتم. می زد 
ولی خیلی کند. لرزان و افتان و خیزان از در اتاق بیرون زدم. گریه میکردم و بی 

شده اراده به در و دیوار می خوردم. لرزا موذی و نابود کننده ایی که  درارا 
بودم مرا ناتوان از حرکت کرده بود. ولی دیگر حتی یک ثانیه هم نمی توانسررتم 
آنجا بمانم . اگر آن دیو به هوا می آمدب یا مرا می کشررت و یا کار ناتمامت را 

 تمام میکرد.
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مان بلوز و  با ه نده بود  ما که ریزی ن قدر گیج بودم  مدم. آن  پایین آ قه  به ط 
سی فلج کننده تمام شلوار خانه و بدون ح شتم و تر جاب بیرون بزنم. عجله دا

حرکاتم را کنترل میکرد. باید دوباره به باال برمیگشتم و ل اس می پوشیدم. ولی 
 ناگهان رشمم به پالتوی نازک و بارانی مانندی که الوی در آویزان بود افتاد.

 
ساخت ه مان روبرند روز ق ل برای درس خواندن به حیاط رفته بودم. و رون در 

شراف  سازی بودند. کارگرها کامال به حیاط ما ا شغول آپارتمان  روی حیاطب م
داشتند و او گفت که ریزی بپوشم. حاال آن پالتو و روسری به کمدی که الوی 
تانی لرزان آن را  با دسرر پالتو و کفت و رتر بودب آویزان بود.  در مدصرروص 

 پوشیدم و از در خانه بیرون زدم.
 
 
 
 
 

وران از پله های عمرات پایین آمدم. ولی پاهای لرزانم درهم گره خورد تلوتلو خ
و محکم به زمین خوردم. درد زانو و که دسررتانم به درد پهلو و گوشررم اضررافه 

 شد. از اا برخواستمب درنگ حتی برای لحظه ای هم اایز ن ود.
 

 کنار هوا کم کم رو به تاریکی بود. از در کوره بیرون زدم. رند لحظه همان اا
تا برای لحظه ای بتوانم خودم را امع و اور کنم. گیج  به دیوار تکیه دادم  در 
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بودم و ترس آن رنان مغزم را از کار انداخته بود که حتی اسررم خودم را هم به 
یاد نمی آوردم ره رسد به آدرس شرکت او. میرداماد؟ یا میدان مادر؟ رشمانم 

کنم. کلمات محمد را در فرودگاه به را بسررتم و سررعی کردم تا فکرم را متمرکز 
ب شرررکت اسررب کهر ایران. همان 125خاطر آوردم. بلوار میردامادب سرراختمان 

طور که از شرردت درد خم شررده بودم الوی اولین ماشررینی که به طرفم آمدب 
دسررت تکان دادم. برایم اصررال مهم ن ود ماشررینی که آن را نگه داشررته ام ره 

س ست. بی ام دبلیو ا شینی ا سر ما شدت ترمز کرد و پ شین با  ت یا وانت. ما
 اوانی از آن پیاده شد.

 
 _یا حضرت ع اس!

 
 دستم را روی کاپوتت گرفتم. آرم بی ام دبلیو دقیقا الوی رشمانم بود.

 
 _تو رو خدا منو برسون میرداماد.

 
قدمی به عقب برداشت و من احساس کردم که می خواهد سوار ماشین شود. 

 با التماس گفتم:
 

 _تو رو اون هر کی دوست داری.
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 نگاهم کرد.
 

 _برام دردسر نشی؟
 

_فقی منو برسررون میرداماد و برو. من غری م اینجا. اگر دیدی مشررکلیه منو از 
 ماشین بنداز بیرون.

 
نگاهی به سرررتاپایم کرد. پالتو بارانی آمریکای با این کهنه خانگی و پاهای 

ود. ناخنهای پایم که پدیکور شررده و برهنه و رو فرشرری های گران قیمتم اور ن 
صله ی نااور آن  شتر از هر ریزی و الک قرمز انگلی به رویت خورده بود بی

 تیپ عجیب و غریب من بود.
 

سرررا را تکان داد و کمک کرد تا سرروار شرروم. نمی دانم من به ره امید و 
ستم از آن سیده بودم که فقی میدوا شدم؟ آن قدر تر شین او  سوار ما  اطمینانی 
اا فرار کنم. احساس میکردم که ممکن است هر لحظه او به هوا بیاید و مرا 
باره به آن خانه ی نفرین شرررده برگرداند. خانه ایی که دیگر دلم برایت نمی  دو
شکم پایین ریدت. اگر بمیرد  طپید. برای لحظه ای فکر کردم نکند که بمیرد؟ ا

 ره؟ من آدم کت میشدم. از آیینه به من نگاه کرد.
 

 _کی این طوری کتکت زده؟
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فقی نگاهت کردم و حرفی نزدم. ره میتوانستم بگویم ؟ پدرم یا مردی که تمام 
صال مادرم که خودا رفته بود و  شاید ا ست؟ یا  مدت فکر میکردم که پدرم ا
 مرا دراین هچل انداخته بود؟ یا پدری که حتی نمیدانستم کیست و کجاست؟

 
 سرم را تکان دادم.

 
 که میدوای بری پیشت قابل اطمینان هست؟_این کسی 

 
دوباره سرررم را تکان دادم و دعا کردم که حرفم حقیقت داشررته باشررد و بتوان به 
نان  نان داشرررت پس من هم اطمی به او اطمی مد  نان کرد. اگر مح بک اطمی با

 میکردم. بعد هم محمد خودا را میرساند و من دیگر در امان بودم.
 

 _از شهرستان اومدی؟
 

 ریکا_آم
 

 ابرویت را باال برد و گفت:
 

 _رند سال اونجا بودی؟
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 بی حوصله گفتم:
 

 _نه سال.
 

یک  بدهم و دیگر حرفی نزد. تراف که نمی خواهم اوابت را  احسررراس کرد 
سنگین بود و من دعا میکردم که تا رسیدنم به دفترا او نرفته باشد. رون دیگر 

ایلم سیو بود و موبایل هم االن هیچ نشانی از او نداشتم. شماره تلفنت در موب
 احتماال در اتاقم در شارژ بود!

 
باالخره رسرریدیم و من نفس راحتی کشرریدم. نگاهی به سرراعت روی داشرر ورد 
کردم. ساعت نزدیک شت بود. آهی از سر بیچارگی کشیدم. امکان اینکه رفته 

 باشد بیشتر از بودنت بود.
 

ه نگاهم کرد و کارتت را از ایب از ماشین پیاده شدم و تشکر کردم. رند لحظ
 بیرون آورد و به سمتم گرفت.

 
 _بیا اگر کاری داشتی به من خ ر بده.

 
سررعی کردم ل دندی تشررکر آمیز بزنم ولی دهانم درد میکرد و من حتی نمی 

 توانستم آن را بیشتر از اندازه باز کنم.
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 _مرسی. ل فت رو هیچ وقت فراموا نمیکنم.
 

را تکان داد و گاز داد و رفت. کارت را بدون اینکه نگاه او ل دندی زد و سرررا 
کنم در ایب پالتو گذاشررتم و به سررر در شرررکت نگاه کردم. از همان بیرون 
ط قات را شررمردم. یکب دوب سرره..... و پنجره اتاقت را پیدا کردم. دعا میکردم 
که اشررت اه نکرده باشررمب رون رراک روشررن دفترا که میگفت او هنوز نرفته 

ت. نفس راحتی کشدیم و آرام به داخل رفتم. نگه ان مشغول دیدن تلوزیون اس
بود. روسری را الوتر کشیدم تا ک ودی احتمالی صورتم را پوشت بدهد. هنوز 
ضرت ع اس "  ست. اما از" یا ح صورتم آمده ا سر  نمی دانستم که ره بالی به 

تر م حاال کمگفتن آن پسر احساس میکردم که حسابی داغان شده ام. درد گوش
سوار  شتند.  ستدوان گونه ام و پهلویم دردی غیر قابل تحمل دا شده بود. ولی ا
آسررانسررور شرردم و به پارکینگ رفتم. درسررت ن ود که با آن حال روز به دفترا 

 میرفتم.
 

پارکینگ ساکت و سرد بود. همان اا کنار آسانسور تو رفتگی کورکی در دیوار 
م دردم را نادیده بگیرم. اما لرزا و تکان بود. روی زمین نشررسررتم و سررعی کرد

های غیر ارادی دسررت و پاهایم ریزی بود که نه میتوانسررتم نادیده بگیرم و نه 
سور پایین آمد و او از آن  سان سی دقیقه بعد آ شتم. تقری ا  کنترلی به روی آنها دا
پیاده شرررد. با آن قد بلند و قدمهای محکمت حتی از پشرررت سررر هم قابل 

 برخواستم و صدایت کردم. تشدیص بود.
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 _بابک

 
تاریکی و اایی که من ایسررتاده بودم نگاه کرد.  به  با کمی تعجب  ررخید و 
قدمی برداشررتم و از تاریکی بیرون آمدم. با دیدن من حالت صررورتت از آن 
تعجب بیرون آمد و تعجب دیگری اایت را گرفت و رند لحظه بعد آن رنان 

شدت صورتت به  شد که رنگ  شمگین  شمی که هر لحظه  خ شد. خ قرمز 
بیشررتر میشررد. با دو گام بلند خودا را به من رسرراند. حاال کامال رو به رویم 
به عقب برداشررتم. عضررالت فکت منق ی  ایسررتاده بود. بی اختیار قدمی 

 میشدند و نشان از خشم بسیارا را میدادند.
 

سرررما  با مالیمت بازویم را گرفت ولی دسررتت را به شرردت پس زدم. حاال از
 میلرزیدم و از درد خم شده بودم.

 
 _بی شرف! ره کارت کرده؟!

 
ستت در برابر  ستت را گرفتم. د ستم و نارار د سر پا بیا شتر از این  ستم بی نتوان
سر واودم  سرتا  ست یخ زده ی من مثل کوره داک بود و گرمای م  وعی را به  د

دسررت مرا در  تزریک کرد. کیفت را روی زمین انداخت و با دو دسررتت هر دو
 دست گرفت.
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 _میتونی منو ب ری یه اای امن تا محمد برسه؟
 

سرررا را تکان داد و زیر بازویم را گرفت و به طرف ماشررین هدایت کرد. در را 
باز کرد و کمک کرد تا در صندلی عقب سوار شوم. کیفت را زیر سرم گذاشت 

سوارومرا خواباند. پالتوی خودا را در آورد و مثل یک پتو به رو شید.   ی من ک
ستت  ست را شن کرد و همان طور که دنده عقب میامد و د شد و بداری را رو
شته بود به من نگاه کرد و  شته بود و به عقب برگ شین گذا سرن صندلی  شت  را پ

 گفت:
 

 _حاال کجاست؟ میدونه تو اومدی پیت من؟
 

 با این حرف او دوباره فکر مردن دیو در مغزم رژه رفت.
 

 _نه.
 

رد و ماشررین با تکانی خاموا شررد. کامال به سررمت من ررخید و با ترمز ک
 ادیت پرسید :

 
 _نازی ری شده؟ ررا این طوری کتکت زده؟
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ضوع راحت تر بود. ره باید می  ستم. مر گ برایم از گفتن این مو شمانم را ب ر
گفتم؟ مردی که تمام عمر او را پدرم میدانسررتم در تب عشررک من شررب و روز 

شت و خیال  سل مرا به پاریس ب رد. آن هم زمانی که ندا شت که برای ماه ع دا
 م من شده بود من بی پناه و تنها در دستانت اسیر هستم.

 
 _نازلی؟

 
رشررمانم را باز کردم. ادیدت مواود در نگاهت حاال ت دیل به حالتی بین 

 آرامت و ترغیب من به گفتن شده بود.
 

 _منو زد.
 

شمگی شمانت دوباره خ شید. ر شدند و روی گونه و ل هایم به نوسان آهی ک ن 
 درآمد.

 
 _ ررا؟

 
 _منو ب ر یه اای امن.
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شمانت  شکافانه. ل انت را الو داده بود و ر رند لحظه نگاهم کرد. دقیک و مو
شین در  شن کردن ما را تنگ کرده بود. کمر بند ایمنی اا را باز کرد و بدون رو

 صندلی اا کامال به طرف من ررخید و گفت:
 

 ا؟_رر
 

سرم را به نشانه ی نفی تکان دادم. دوباره داشت سردم میشد. با صدایی که به 
 سدتی شنیده میشد گفتم:

 
 _میشه بداری رو روشن کنی؟

 
باره رند لحظه دیگر نگاهم کرد و عاق ت سرررا را تکان داد و ماشررین را  دو
با خودا کرده بود. ولی  ره فکری  که  تاد. نمی دانم  روشررن کرد. و راه اف

شی م یدانسرتم که به این سرادگی هم از کنار این موضروع رد ندواهد شرد. گو
بایلت را بیرون آورد و به کسرری تماس گرفت. ناخوداگاه باوزیت را رنگ  مو

 زدم.
 

 _تو رو خدا به کسی ریزی نگو.
 

 از آیینه نگاهی طوالنی به من کرد.
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 _آروم باا نازی. میدوام به یه نفر بگم بیاد زخمات رو ب ینه.

 
سرررم را تکان دادم و پالتوی او را بیشررتر به دور خودم پیچیدم. بوی ع ر تند و 
 تلخ اللیک میداد. ولی برایم آرامت بدت بود. گرم بود و امن. امن تر از پدرم.

 
 _شهاب سالم کجایی؟

 
......_ 

 
 _من دارم میام خونه اایی نروب کار وااب دارم. رسیدم زنگ میزنم بیا

 
........ 

 
 خداحافظ _باشه
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شد کمی آرامت  شتم و از موزیک آرامی که بدت می شمانم را روی هم گذا ر
شیدن را برایم  سر پهلویم آمده بود که نفس ک وام گرفتم. نمی دانم ره بالیی به 

 تا این حد دشوار کرده بود.
 

باالخره رسرریدیم. نگه داشررت و در را باز کرد و به رویم خم شررد تا کمک کند 
ت بوی آدامس نعنایی میداد. دسررتم را گرفت و آرام مرا نشرراند. برخیزم. نفسرر

را بگزم. احسررراس میکردم که ل هایم متورم شررده  ل*ب*محتی نمیتوانسررتم 
 است.

 
 _می خوای بغلت کنم؟

 
 سرم را تکان دادم و سرپا ایستادم.

 
 _نه خوبم.

 
سور دیدم. ناله ای کرد سان صورتم را در آینه آ شدیم و من  سور  سان م و سوار آ

دسررتم را الوی دهانم گرفتم. گونه ی سررمت رپم به شرردت ورم کرده و ک ود 
شتر از هر  شم بیرون زده بود بی شده که از مجرای گو شک  شده بود. خون خ
ریزی در رشم می آمد. ل هایم کمی ورم کرده بود و رشمانم قرمز بود. گوشه 

 یک شکاف کورک خورده بود که بسیار بسیار دردناک بود. ل*ب*م
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 به آرامی دستم را گرفت و با مالیمت گفت:

 
 _خوب میشی.

 
ثل هر دختر دیگری  تد. برای من هم م نه نیف به آیی تا دیگر رشررمم  یدم  ررخ
زی ایی مهم بود و حاال میدیدم که از آن زی ایی که همیشررره همه از آن حرف 

 میزدندب از یک صورت متورم و ک ود و خونی ریزی باقی نمانده بود.
 

 فرو خوردم.بغضم را 
 

 _کجا میریم؟ مامانت و بابات نفهمن؟
 

آسررانسررور ایسررتاد و او دسررتت را برای لحظه ای روی کمرم گذاشررت تا مرا به 
بیرون هدایت کند ولی من آنچنان از اا پریدم که از درد پهلو برای لحظه ای 
بک  با تادم. او هم کمرم را نوازا کرده بود.  یاد نوازا او اف به  ک ود شررردم. 

س شیدم. هرا سیده و زخم خورده خودم را کنار ک ستم را گرفت ولی من تر ان د
 مار گزیده ایی شده بودم که از هر ریسمان سیاه و سفیدی وحشت داشتم.

 
 _به من دست نزن.
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 دستت را کنار کشید ولی نگاه موشکافانه اا را از روی صورتم برنداشت.
 

 _ نه اینجا آپارتمان خودمه.
 

شید و در را باز کرد و سرم را تکان دادم.  کارت الکترنیکی را از ای ت بیرون ک
 با اشاره ی دستت مرا به داخل دعوت کرد.

 
 نگاهی س حی و گذرا به خانه کردم. اسپورت بود و تا حدودی مردانه.

 
 _بشین االن پکیج روشن میکنم.

 
فندکی از ای ت بیرون آورد و شررومینه را روشررن کرد. صررندلی راک را کنارا 

ت و اشرراره کرد تا بشررینم. بیچاره دیگر به من دسررت نمیزد. به سرردتی گذاشرر
 نشستم و نفسی دردناک کشیدم.

 
به آشپزخانه رفت و بعد از رند لحظه بیرون آمد و به راهروی که سمت راست 
من بود رفت. از آن اا صدای صح ت کردنت با کسی به گوشم خورد و ریزی 

 لند شد. از اا پریدم.در حدود پنج دقیقه بعد صدای زنگ در ب
 

 _آروم باا نازی.
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کنارم آمد و دستت را با احتیاط روی شانه ام گذاشت. برایم عجیب بود. دیگر 

 از آن ل دند کج و تمسدر آمیز خ ری ن ود. حالت صورتت آرام و ادی بود.
 

شد. قد  سال خودا بود داخل  سن و  در را باز کرد. مرد اوانی که تقری ا هم 
شت و کمی بلندتر از بابک. برخالف بابک او بلند و هیکل  شت. در ورزیده دا

موهایت بلند بود و تا پایین گوشررهایت آمده بود. رهره اا اذاب و مردانه 
بود. نگاهی با تعجب به من که همانجا کنار شومینه ایستاده بودم کردب و بعد به 

باره به من. بیچاره از شررردت تعجب همان طور گیج و منگ م انده بابک و دو
 بود. بابک دستی سر شانه اا زد و گفت:

 
 _بیا تو.

 
 الو آمد و سالم کرد ولی رشم از صورتم برنمی داشت.

 
 _شهاب دوستم. شهاب اان نازی خانم.

 
شغول تجزیه و تحلیل من و  شهاب رند لحظه دیگر هم نگاهم کرد. به نظرم م

د دوستت بو راب ه ی من با بابک بود. حک داشت. یک دختر زخمی در خانه ی
که فقی تحت عنوان نازی خانم معرفی شرررده بودب آن هم دوسرررت متاهلتب 
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سرم را تکان دادم و مودبانه  شته بود.  مردی که هنوز یک ماه هم از عقدا نگذ
 گفتم :

 
 _خوش دتم. من دختر عموی ماه نواب خانم آقا بابک هستم.

 
ست ا ستت را الو آورد. د سرا را تکان داد و د و هم گرم بود. ل دندی زد و 

سردی من از ره بود؟ بیچارگی که به آن پی برده  سرد بودم.  پس من ررا آنقدر 
 بودم یا ترسی که تمام بدنم را لرزان کرده بود.

 
 _بله بله . خوش دتم. حال شما؟

 
برای لحظه ای خنده ام گرفت. بیچاره خودا هم خجالت زده شررد. حال من 

 ره ایی کرد و گفت:پرسیدنی ن ودب دیدنی بود. بابک اشا
 

 _شهاب.
 

 صدایت عص ی و خشن بود.
 

 _نازی رو یه رکی میکنی؟
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مرا به سررمت م ل ها هدایت کرد. االب بودب همان ادیت بابک را داشررت. 
مثل اینکه دوسررتانت را هم از بین آدمهایی انتداب کرده بود که خصرروصرریات 

 ودبانه گفت:اخالقی مشابه او را داشتند. اشاره ای به روسریم کرد و م
 

 _میشه ؟
 

دست بردم و روسری را از سرم برداشتم. الو آمد و با دقت گوشم را نگاه کرد. 
رانه ام را باال گرفت و گوشررم را رو به نور گرفت. نگاهم به بابک افتاد. اخم 

 کرده بود و دست به سینه ایستاده بود.
 

شو داد. د ست ش شم را  سرم بیرون آورد و گو شتاز کیفت گاز و یک  م رد کمی دا
شیدم و  ستت به گونه ام خورد از درد ایخ کوتاهی ک صادفا د ولی یک بار که ت

 بالفاصله خجالت زده خودم را امع و اور کردم.
 

 _آخ.....معذرت میدوام.
 

 بابک بی اختیار کمی به طرفم خم شد و بعد دوباره به سر اایت برگشت.
 

 ه کرد.با اتوسکوپردستگاه معاینه گوات گوشم را معاین
 

 _پرده گوا پاره شده. کشیده خوردی؟
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 سرم را با تاخیر تکان دادم. پوفی کرد و گفت:

 
_کدوم بی شرررفی این طوری کتکت زده؟ باید طول درمان بگیری. بزار بیفته 
زندان آب خنک بدوره تا آدم بشه. کدوم حیونی رو دختر این طوری دست بلند 

 میکنه آخه؟
 

 ی نزد.بابک پوزخندی زدب ولی حرف
 

 را هم شستشو داد و آهسته استدوان گونه ام را معاینه کرد. ل*ب*مکنار 
 

 _دیگه مشکلی نداری؟
 

 به پهلویم اشاره کردم.
 

 _خیلی درد میکنه نمیتونم درست نفس بکشم.
 

 بابک همزمان با او به سمتم خم شد.
 

 نگاهی به بابک کرد و گفت:
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 ن کنم._یه رند لحظه برو بیرون تا من معاینه شو

 
نگاهی طوالنی به من کرد و به همان راهرو که به گمانم به اتاق خوابها منتهی 

 میشد رفت.
 

 _پالتو رو در بیار ل است رو بزن باال.
 

 با دست پهلویم را معاینه کرد ولی من ایخ کشیدم و مچ دستت را گرفتم.
 

 _درد میکنه.
 

 با لحن مهربانی گفت:
 

ید عکس بگیری من تشرردیص _می دونم. فکر کنم دنده ات ت با رک خورده. 
 دقیک نمی تونم بدم. بهتره االن بریم بیمارستان من تا اونجا بهتر بهت برسم.

 
 _نه خواهت. هر کاری می خوای بکنی همین اا بکن.

 
 دستم را در دست گرفت.
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سته یا نه؟ بیا  شک _آخه دختر خوب من که نمی تونم همین طوری بگم ق عی 
 رمان هم بگیر.کمکت میکنم طول د

 
نگاهی به انگشررت حلقه ام کرد. شرراید انتظار داشررت که شرروهرم این طور مرا 
کتک زده باشد. نگاهت را دوباره به رشمانم داد. سرم را به نشانه ی نفی تکان 
دادم. آن قدر میترسیدم که فکر میکردم اگر از در بیرون بیایم او همان اا پشت 

 بیاورد. در ایستاده است تا بالیی به سرم
 

آهی کشید و یک ابرویت را باال برد و بابک را صدا کرد. پیراهنم را مرتب کردم 
 و نشستم.

 
_خیلی خوب پس برات ناپروکسررن می نویسررم. سررعی کن نفس های عمیک 
بکشیب سدته میدونم ولی مج وری. کیسه یخ بذرا تاثیر داره. برای گوشت هم 

شه ولی اگر دیدی که شکلی نداری درمان می سکن بدور.  م خیلی درد داری م
سعی کن آب  سم حتما بدور که عفونت نکنه.  سی کالو هم برات می نوی آمک

 توا نرهب حمام میری مواظب باا.
 

 _باشه.
 

 سری تکان داد و به بابک گفت:

http://www.roman4u.ir/


 309 ناگفته ها

 
 _دارو تو خونه دارم االن میرم میارم.

 
شپز خانه رفت و برایم  ر یک دشهاب رفت و بابک بدون اینکه حرفی بزند به آ

ماگ سرامیکی بزرگ نسکافه آورد. روبرویم نشست و موشکافانه و دقیک نگاهم 
کرد. بدون حرف با نسکافه ام مشغول شدم. گرمای م  وعی را به تمام واودم 
میریدتب عالی بود و کمی مرا آرام کرد. تمام مدتی که منتظر شررهاب بودیم 

به در و دیوار خانه ی او و او ه به من نگاه میکرد. دلم بدون هیچ حرفی من  م 
میدواسررت بگویم خواهت میکنم این طور به من نگاه نکن. عاق ت شررهاب 

شه  ساعتی آنتی بیوتیک ها را داد و برای گو ستور  شت و د م یک ه ل*ب*مبرگ
ست و برای گونه ی ک ود و  پماد آورده بود که می گفت برای اای زخم خوب ا

ه کرد که زیاد حرکت نکنم و متورمم هم کمپرس آب گرم تجویز کرد. توصرری
صیه کرد تا بروم و طول درمان  ستراحت کنم و دوباره تو شتر ا سعی کنم که بی
بگیرم. تشکر کردم و بابک هم برای بدرقه اا تا دم در رفت و ریزی در حدود 
پانزده دقیقه تمام دم در آهسرته صرح ت کردند و خوب معلوم بود که صرح ت 

 هایشان حول ره محوری می گشت.
 

سرم به شدت درد میکرد به طوری که احساس میکردم ریزی نمانده است که 
ستانم گرفتم و به قالیچه ی پوستی  سرم را بین د شمانم از حدقه بیرون بزند.  ر

 که الوی کاناپه انداخته شده بود نگاه کردم.
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 _سرت درد میکنه؟
 

به نظر  سرررم را بلند کردم و نگاهت کردم. الوی در ایسررتاده بود و رهره اا
کمی دلدور میامد. احسرراس میکردم از اینکه ریزی به او نگفته بودم ناراحت 
سک بزرگی کرده بود. آن هم پناه دادن  شت. او با پناه دادن به من ری بود. حک دا
از دست آدمی مثل عمران. همه می دانستند که عمران اگر با کسی کج بیفتد تا 

ست برد شه ی طرف را ق ع نکند د شت که بداند با ت ر ری ست. او حک دا ار نی
ره شده و او برای ره دارد رنین ریسکی میکند. من کامال این موضوع را ق ول 
ضی بروم . بابک با این کارا مرا  شتم یک طرفه به قا ست ندا صال دو شتم. ا دا
تا آخر عمر مدیون خودا کرده بود. ولی من توان اینکه بگویم را نداشررتمب نه 

 اینکه نمی خواستم.
 

یادم می آید که رند باری با نسیم برای دوره کار آموزیت به م ب خانم دکتری 
ایرانی رفته بودیم و در آنجا نسرریم از زنان و دخترانی صررح ت میکرد که قربانی 

صح ت کنند. حتی  ت*ج*ا*و*ز ستند راحت درباره ی آن  بودند ولی نمی توان
ضوع برای زنان ی شه فکر در اامعه ایی مثل آمریکا هم این مو ک تابو بود. همی

میکردم ررا؟ به نظرم این زنها باید صررح ت میکردند تا زخم های درونیشرران 
به ود پیدا کند ولی حاال میدیدم که صح ت کردن در این باره اصال کار راحتی 
نیست. همیشه باالی گود نشستن و صح ت از لنگ کردن بسیار راحت است. 

ها نزدیک شررده بودم نمی توانسررتم در حاال منی که فقی به یک قدمی وضررع آن
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صح ت کردن  سد به  شم ره ر شته با این باره حتی در ذهن خودم فلت بکی دا
 درباره ی آن.

 
 _داری ل ه بزرگی به من میکنی.

 
رند ثانیه نگاهم کرد. نگاهت ادی و کمی عص ی بود. عاق ت سرا را تکان 

 داد و به آشپز خانه رفت و از همان اا گفت:
 

 میدوری؟_شام ری 
 

از شررب ق ل تا به حال ریزی ندورده بودم و حاال هم اصررال اشررتهایی به غذا 
 نداشتم.

 
 _نمی دونم.

 
با تلفن سفارا غذا داد و آهنگ الیت و مالیمی گذاشت. هنوز ل اس بیرونت 
را عو  نکرده بود. همان شررلور پارره ایی مشررکی و پیراهن آبی آسررمانی و 

های د با خی  مه ای  به تنت بود و فقی کتت را بیرون کراوات سررور رهم آبی 
آورده بود. آمد و مقابل من روی م ل نشررسررت. فکر کردم که حرفی خواهد زد 
به  عذاب آور بود.  هایت  گاه  به من خیره شرررد. ن خاموا  نان  ولی او همچ
صمیم گرفتم که بگویم و خودم را خالص کنم. رون  طوریکه برای لحظه ای ت
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به دن ال اواب اسررت. اما او همچنان بدون صررد در صررد م من بودم که او 
شت  حرف نگاهم کرد و بعد ادول کلمات متقاطع اا را از روی گل میز بردا

 و شروع به حل آن کرد.
 

 _یه زنگ به محمد میزنی؟
 

سرا را از روی ادول بلند کرد و نگاهی طوالنی به من کرد و دوباره به کارا 
 ادامه داد.

 
 ار بود با بچه ها برن کالپ ایرانی ها_زدمب گوشیت خاموا بود. قر

 
سرررم را تکان دادمب بی قرار بودم. ضررربه روحی که خورده بودم به یک طرف و 
ترس از مردن او به یک طرف دیگر. اگر میشررد می فهمیدم که او زنده اسررت 

 کمی آرام میشدم.
 

 غذا را آوردند و بابک خیلی خونسرد برخاست و میز را رید و مرا صدا کرد.
 

 کمی سوپ کشیدم و حرفم را تا زبانم آوردم و دوباره آن را خوردم.
 

 _می تونم یه دوا بگیرم.
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 سرا را تکان داد.

 
 _آره. شامت رو بدور فعال.

 
 ولی من نتوانستم و قاشک را کنار گذاشتم.

 
 _یه کاری برام میکنی؟

 
 ذاشت.گ مسکنی را که شهاب برایم آورده بود از الد بیرون آورد و کنار بشقابم

 
 _بله بفرمایید؟

 
 لحنت حاال دلدوریت را نشان میداد.

 
 _می شه یه سر بری اون اا؟

 
ستانت را الوی دهانت به  شت و د شقت را کنار گذا با حیرت نگاهم کرد و قا

 هم قالب کرد.
 

 _برای ری؟ می خوای برم برای کتک ها بهت دست مریزاد بگم؟
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 ل دند زدم که بسیار دردناک بود.

 
 ین حالت خوبه یا نه_ ب 

 
 یعنی در حقیقت منظورم این بود که ب ین زنده است یا نه؟

 
سدر و ل دندی کج  سوپت زد و با تم یک ابرویت را باال برد و کمی نمک به 

 گفت:
 

 _ره مهربون و نازنین!
 

کالفه بشقاب را کنار زدم و با سدتی بلند شدم. ولی او دستم را گرفت و بدون 
 ت:آنکه نگاهم کند گف

 
 _غذات رو بدور! به باربد میگم بره یه سر و گوشی آب بده.

 
 _نه اون نه.
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شدت نافذ و اثر گذار  شمان این مرد به  شمانت را باال آورد و نگاهم کرد. ر ر
ید او شررود. عالوه بر  تا این حد مر که  یدادم  ماهی حک م به  گاهی  بود و من 

یار که آدم را بی اخت به اطاعت  اذابیت صررورتت نگاهت طوری بود  وادار 
میکرد. ادیتی که در نگاهت بود همراه با خویت تن داری بی نهایت زیادا 

 شدصیت او را ممتاز کرده بود.
 

 _من به برادرم اطمینان دارم.
 

 عذرخواهی کردم و گفتم:
 

 _معذرت میدوام من منظورم این ن ود.
 

 ل دند کج و تمسدر آمیزی زد و به خوردن مشغول شد.
 

 ریه؟ اصال برای ری میدوای برم اون اا؟ _پس منظورت
 

 سرم را پایین انداختم.
 

شمایی. منم که ظاهرا  سی بی اعتماده  سی که این و شازده خانمب ک _می بینی 
 آدم فروا بودم خودم خ ر نداشتم.
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خجالت زده سررم را تکان دادم و نفس سردتی کشریدم. مسرکن را برداشرتم و 
 خوردم.

 
 عتماد نداشتم که االن این اا ن ودم._صح ت اعتماد نیست. اگر ا

 
 _پس ریه؟

 
نگاهت کردم. رشررمانت دوباره آرام شررده بود. حالتی که یک بزرگ تر برای 

 ترغیب کودکت به گفتن حقیقت به خود میگیرد.
 

 از اا برخاستم. نمی توانستم. کنار پنجره رفتم و به سیاهی شب نگاه کردم.
 

 _من با آباژور به سرا کوبیدم.
 

یم خفه بود. حاال آهنگ سررقه فرهاد هم بدت میشررد و غمم را بیشررتر صرردا
 میکرد.

 
 _ررا؟
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شانه ام  سته روی  ستت را آه سرم آمد و مرا از اا پراند. د شت  صدایت از پ
 گذاشت تا آرامم کند.

 
نگاهت کردم و سرم را به نشانه ی نفی تکان دادم. نمی توانستم. عالوه بر حس 

کردم که با باز گو کردنت به زمان حادثه خجالت و حقارتب احسررراس می 
پرتاب خواهم شد. ریزی که حتی با یاد آوری آن هم در ذهنم احساسی مشابه 

 آن لحظه را داشتم.
 

 _نمی تونم.
 

 رند لحظه نگاهم کرد.
 

 _ بگو قول میدم که آروم بشی.
 

رند لحظه حرفی نزدم و به کلکسرریون االب و گران قیمت سرریگارا که در 
 ی روبی ریده شده بود نگاه کردم.یک بوفه 

 
 _عمران پدر واقعیم نیست.
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شکسته بود. به رشمانت نگاه کردم تا عکس العملت را ب ینم.  صدایم خفه و 
رشررمانت حیرت زده کمی گرد شررد و تا رند لحظه هیچ حرفی نزد و فقی به 

 گونه و ل هایم نگاه کرد.
 

 _که این طور... سر همین موضوع بحثتون شد؟
 

 را تکان دادم. سرم
 

 _ررا؟ بحث برای ری دیگه؟ سر ری اصال؟
 

 قانع نشده بود.
 

 _تو میدونستی؟
 

 لحنم کمی متهم کننده بود.
 

 ابرویت را باال برد.
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_نهب ولی گاهی احسراس میکردم که یه ریزهای سرر اای خودشرون نیسرتن. 
 اوناوایل فکر میکردم که به خاطر عشررک و عالقه ایی که بهت داره ولی بعد 

 نگاهها به نظرم.....
 

 حرفت را ق ع کرد و با حالتی شوکه شده بازویم را گرفت.
 

 _ررا کتکت زد؟
 

 از زیر دستت فرار کردم ولی او هم به دن الم آمد.
 

_نازلی فرار نکن. ری شده؟ اگر حدس من درست باشه محمد تیکه تیکه اا 
 میکنه.

 
 سرم را تکان دادم و به گریه افتادم.

 
 یم ایستاد و تحکم آمیز گفت:روبه رو

 
 _بگو

 
 همان طور که گریه میکردم با هک هک گفتم:
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 _نمی تونم شرم آوره!
 

 دستم را در دست گرفت.
 

 _می خواستت آره؟
 

بدون اینکه نگاهت کنم سرم را تکان دادم. فشار دستت به روی دستانم بیشتر 
 شد.

 
 
 
 
 

 رند دقیقه هیچ حرفی نزد.
 

 _الاله اال......
 
ثل مردانی که موهای بلند دارند و موهایشان را با انگشتان شانه میکنند با که م

دسررتت رند بار روی پوسررت سرررا دسررت کشررید و بعد امتداد آن را روی 
 صورتت کشید.
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روی م ل نشست و دست مرا هم گرفت و کنار خودا نشاند. نمی توانستم به 

اگر کورکترین  صررورتت نگاه کنم. خدا را شررکر هیچ حرفی نمی زد. رون
 ریزی میگفت و یا از آن اتفاق می پرسید من از شرم و خجالت سکته میکردم.

 
رند لحظه بعد گوشی تلفن را برداشت و به باربد تماس گرفت و فقی گفت که 
باربد  یاورد. ظاهرا  نه کند و برود از عمران خ ری ب یک موضرروع کاری را بها

نزد و گفت که بعد سررر فرصررت  کنجکاوی کرد ولی او زیر بار نرفت و حرفی
 همه ریز را خواهد گفت.

 
بدون حرف مرا وادار کرد تا کمی غذا بدورم. به نظرمیرسررید که خودا هم 

 فکرا مشغول شده است. هیچ حرفی نمیزد و خیلی کم غذا خورد.
 

ست از ل اس های خودا و یک حوله تمیز برایم  سکوت یک د شام در  بعد از 
 میتوانم دوا بگیرم.آورد و گفت اگر بدواهم 

 
در وان نشستم. پهلویم هنوز علی رقم مسکنی که خورده بودم درد میکرد. تمام 
بدنم کوفته بود مثل اینکه یک کامیون به من برخورد کرده اسررت. رشررمانم را 
تا آن اتفاق را در اایی از ذهنم دفن کنم. ولی تمام آن  بسررتم و سررعی کردم 

به درون ذهنم نفو نه  به نظر میرسررید که من هیچ لحظات موذیا ذ میکردند و 
کنترلی به روی آنها ندارم. سررعی کردم تا ذهنم را به سررمت ریز های خوب 
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بفرستمب ولی دیگر نتوانستم و به گریه افتادم. عمیک و طوالنی گریستم. گریستم 
تا آرام شوم. شاید مدتها بود که این طور شدید و از ته دل گریه نکرده بودم. ولی 

میرسررید که حتی گریسررتن هم حالم را بهتر نکرد. احسررراس میکردم  به نظر
غریقی هستم که هیچ امیدی ندارم. روحم خسته بود و بدتر از آن ذهنم بود که 
کامال از کار افتاده بود و اصررال نمی دانسررتم که ره کار باید بکنم. فقی می 

ا ره رگونه و بخواستم که محمد برگردد و مرا به آمریکا برگرداند. نمی دانستم 
کارها را  مه ی  مد ه که مح که برگردم ولی فکر میکردم  مدارکی قرار اسرررت 

 درست میکند.
 

 فصل دوازهم
 

با صدای زنگ در از خواب پریدم. تمام شب را خوابیده بودم. مسکنهای قویی 
کا قدر  دم دیده بو ب*و*سکه خورده بودم تقری ا مرا بیهوا کرده بود ولی آن 

ز کار افتاده شررده بود. گیج و منگ لحظه ای در رختدواب که ذهنم خمود و ا
نشررسررتم و بعد از اا پریدم. پهلویم نفسررم را گرفت و به من یاد آوری کرد که 
کجا هسررتم و ره اتفاقاتی برایم افتاده اسررت. صرردای صررح ت کردن بابک با 
کسی آمد. گوا دادمب باربد بود. شب ق ل بعد از آنکه م من شدم که او نمرده 

ابیده بودم و حاال باربد اریانات شرررب ق ل را برای بابک تعریه میکرد. خو
شده دم در آمدهب  سر باند پیچی  اینکه زمانی که به خانه او رفته او را دیده که با 
اریان را اویا شده و او هم گفته که در حمام زمین خورده است. پوزخند زدم. 
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یل باربد بدهد و بعد دروغی از این احمقانه تر پیدا نکرده بوده اسررت  که تحو
هم ظاهرا با باربد خداحافظی کرده و سرروار ماشررین شررده و رفته بوده اسررت. 
حدس اینکه کجا رفته است اصال دشوار ن ود. م من بودم که به دن ال من تمام 
شهر را زیر رو کرده است و به خانه ی تمام اقوام و دوستان سر زده استب تا مرا 

 پیدا کند.
 

شده بود. موهایم در آینه ن سترده تر و بدتر  صورتم کردم. ک ودی ها گ گاهی به 
را بسررتم. در آن ل اسرری که شررب ق ل بابک به من داده بود ظاهری شرر یه که 
شدصیت فیلم های ترسناک پیدا کرده بودم. ل اس بی نهایت به تنم گشاد بود. 

ای و آستین ه بند شلوارک را آن قدر کشیده بودم که از کناره ها رین خورده بود
تی شرت تا ساعدم رسیده بود. ش یه به خانه به دوا ها شده بودم. بیرون رفتم 
سالم من حرفشان را  صح ت میکردند و با  سته  سالم کردم. بابک و باربد آه و 
شده بود.  شاد  شمانت گ ق ع کردند. باربد دهانت از تعجب باز مانده بود و ر

شد و با مهر سلی  سرعت به خودا م شه از او دیده بودم ولی به  بانی که همی
ضوع نکرد. بابک رای  شاره ای هم به آن مو سی کرد و هیچ ا سالم و احوال پر
شت  ص حانه پ شاره ای کرد تا من هم برای  شت و ا ریدت و مقابل باربد گذا

 میز بنشینم.
 

 اواخر ص حانه بودیم که دوباره زنگ در را زدند باربد برخاست تا در را باز کند.
 

 نه_عمرا
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فنجان از دستم روی سرامیک های آشپز خانه افتاد و شکست. دست و پاهایم 
ست و بازویم را گرفت و  سرد برخا شروع به لرزیدن کرد. اما بابک خیلی خون
با لحن  به من کرد و  گاهی  ظه آخر ن تاق خواب خودا برد. در لح به طرف ا

 اطمینان بدشی گفت:
 

 _فقی آروم باا. نمی زارم بیاد تو.
 
د به باربد اشاره کرد و او را هم به داخل اتاق کنار من فرستاد و در را از پشت بع

 قفل کرد.
 

از دهانم  ل*ب*ملرزان کنار تدت او روی زمین نشستم. احساس میکردم که ق
گاهی  یه ن ثان ند  قدم میزد و هر از ر تاق  بد آرام در ا بار مد.  هد آ بیرون خوا

م کننده ایی می زد. ولی من به هیچ اطمینان بدت به من میکرد و ل دند دلگر
واه نمی توانستم آرام باشم و احساس میکردم که هر لحظه از شدت استرس 

 بی هوا خواهم شد. شدیدا احساس افت فشار خون میکردم.
 

صدای او که مرا به یاد روز ق ل انداخت. حتی  شدن در آمد و بعد  صدای باز 
مرا به وقتی می برد که زیر  شررنیدن صررردایت هم برایم غیر قابل تحمل بود.

 گوشم نجوا کرد و از خواسته ی کثیفت گفت.
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 _سالم بابک میری به نازی بگی بیاد.

 
از کار افتاد. او از کجا م من  ل*ب*ممی توانم قسم بدورم که برای لحظه ای ق

بود که من آن اا هستم؟ باربد حاال با اخم و کمی تعجب کنار من ایستاده بود 
 ا دقت به مکالمه آنها گوا میداد.و مثل خودم ب

 
 _نازی؟ نازی که این اا نیست

 
خونسررردی و آرامشرری که در صرردای بابک بود مرا تا حدودی آرام کرد. عمران 

 رند ثانیه سکوت کرد.
 

_بابک تو کاری که بهت مربوط نیسررت دخالت نکن. من میدونم که نازی این 
ن که کسری رو تو این شرهر ااسرت. تمام ااها رو سرر زدم. هیچ اا ن وده. او

 نمی شناسه. فقی این اا مونده.
 

 بابک خیلی ادی و سرد اواب داد:
 

صال هم  سر وقت منب ا ص حی اومدی  ص ی اول  شده که  _من نمیدونم ری 
نمی خوام بدونم ولی دخترت این اا نیسرررت. اصررال اون از کجا باید آدرس 

 دن الت بگرد.خونه ی منو داشته باشه؟ برو به امون خدا اای دیگه 
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 _دربونت که میگه شب ق ل با یه دختری اومدی خونه.

 
 _مگه هر دختری دختر توهه؟

 
 عمران خندید و گفت:

 
_ِاِاِا....بابک خان زیر آبی میری؟ اون هم وقتی ماهی نیسرررت؟ ولی با عر  
معذرت باید بگم خر خودتی. برو بگو بیاد من کار دارم اصررال هم حوصررله 

 ندارم.
 

ستم را روی گلویم  *ب*ملضربان ق ساس میکردم. د شهایم اح را حاال در گو
 گذاشتم.

 
 _برو عمران من اصال امروز رو مود نیستم.

 
_مشکلی نداری که من خودم بیام تو ب ینم این اا هست یا نه؟ شاید تو کمدت 

 قایم شده باشه.
 

 نمی دانم ره شد ولی حدس میزدم که بابک الویت را گرفت.
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 بیای تو. _نه خیر نمیشه

 
 _ررا؟

 
 صدای عمران شاد و خندان شد.

 
 _برو بهت بگو بیاد بچه با من درنیفت.

 
 بابک صدایت را باال برد و گفت:

 
 _مثل اینکه تو حالیت نیست میگم دخترت این اا نیست

 
 _پس کی دیشب باهات اومده باال که هنوز هم تو خونته

 
شد صی تو _این دیگه به تو رب ی نداره . مگه تا حاال  صو ه که من تو زندگی خ

 دخالت بکنم؟
 

 _آهان پس ناراحت نمیشی اگر من به ماهی بگم؟
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_برو به هر کی میدوای بگو. با اینکه مسررایل شرردصرری من به تو رب ی نداره 
 ولی محی اطالعت میگم باربد دختر آورده .

 
 رند لحظه سکوت برقرار شد.

 
 م تو؟_کار خوبی کرده! خوا باشه. پس من میتونم بیا

 
 _نه برو به سالمت.

 
 دوباره رند ثانیه سکوت دیگر.

 
سنگ هم  سالمت! ولی بهت بگو برگرده خونه رون زیر  شه من می رم به  _با

 بره یا مرک هوا بشه بپره بره من پیداا میکنم.
 

 بابک با لحن تمسدر آمیزی گفت:
 

 _باشه بهت میگم!
 

ز آن سررمت باز کرد. نمی دانم در را بسررت. باربد از اا پرید و بابک هم در را ا
 حالت صورتم رگونه شده بود که بابک با نگرانی نگاهم کرد و گفت:
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 _تموم شد نازی آروم باا.

 
 سرم را تکان دادم و گفتم:

 
 _برمیگرده دوباره.

 
 _ میدونم.

 
 باربد گفت:

 
 _ری کار کنیم. اگر با مامور برگرده ری؟

 
 درحال فکر کردن است. بابک رند ثانیه حرفی نزد. مشدص بود که

 
 _همین طوری هم هست. برمیگرده اون هم با دست ُپر.

 
 نگاهی به من کرد و گفت:

 
 _ل است رو بکن تنت. باید از این اا بری.
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 _کجا؟
 

ست و پاهایت بیفتم که مرا دور از  صدایم میلرزید و ریزی نمانده بود که به د
 دست او نگه دارد.

 
 باربد گفت:

 
ی از این اا ب ریت بیرون که این مرتیکه دربون فضررولت _ری اوری میدوا

 نفهمه؟
 
 
 
 
 

_این مرتیکه فضول رو که من خدمتت میرسم. حالی ازا بگیرم. هم از آخور 
 می خوره هم از توبره. نمی برمت بیرون می فرستمت بره پیت شهاب.

 
 دست مرا گرفت و به طرف اتاق مهمان برد.

 
 _سریع ل است رو بپوا
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 ا در را ب ندد ولی من دستت را گرفتم.خواست ت

 
 _ری اوری میدوای منو ب ری خونه ی شهاب.

 
 دستت را برای لحظه ایی روی شانه ام گذاشت تا آرامم کند.

 
_آروم باا نازی. عمران فکر میکنه زرنگه ولی نمی دونه با از خودا زرنگ 

. سررتمت بریتر در افتاده. خونه شررهاب همین آپارتمان بغلیه. از بالکن میفر
میترسررم از در بری یکی از همسررایه ها ب ینه بگه. ولی از بالکن که بری هیچ 

 کس نمی ینه حاال ل است رو بپوا
 

در را بست و رفت. با عجله ل اسم را پوشیدم و از اتاق بیرون آمدم. درد پهلویم 
 امانم را بریده بود. رقدر من اسررتراحت کرده بودم! حاال هم باید از بالکنی رد

 می شدم که فقی خدا می دانست رقدر ارتفاع دارد.
 

بابک با تلفن با شهاب صح ت میکرد. باربد سیگار به دست از پشت پنجره به 
 بیرون نگاه میکرد.

 
روی کاناپه نشررسررتم. با اسررترس پاهایم را تکان تکان می دادم. عاق ت تلفن را 

 ق ع کرد و اشاره ایی به من کرد و گفت:
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 _پاشو نازی.

 
رخاسررتم. بالکن در اتاق خواب خودا بود. یک بالکن نسرر تا بزرگ و دل از. ب

شهاب کردم و از ترس به بازوی بابک رنگ زدم. من  نگاهی به بالکن خانه ی 
ترس از ارتفاع داشررتم و حاال باید از اایی رد میشرردم که اای پایت تقری ا به 

 اندازه یک که پا بود.
 

 میان هوا و زمین سکته میکردم.اگر نمی افتادم از ترس همان اا 
 

که تقری ا نیم متر بود. یعنی ریزی در  یک فضرررایی خالی بود  ها  بالکن  بین 
صل کرده  شده و شان را فقی یک تیرآهن رنگ  ساحت دو دیوار که بین حدود م
 بود و من قاعدتا باید پایم را روی آن تیرآهن میگذاشتم و به آن بالکن میپریدم!

 
 ردی از تمام بدنم سرازیر شد.احساس کردم که عرق س

 
 _آروم باا نازی. شهاب اون طرف میگیرتت.

 
آن قدر ترسیده بودم که شهاب را که آن سوی دیوار روی بالکن خودا ایستاده 

 بود را اصال ندیده بودم. برایم سری تکان داد.
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 نگاهی به بابک کردم.

 
 _من از ارتفاع میترسم!

 
 ت به رشمانم نگاه کرد.دستم را گرفت و رند لحظه با ادی

 
سگ هاره که هر لحظه امکان  سرت هم یه  شت  ست. پ _الوی روت یه دره ا
داره تیکه پارت کنهب تو هم فقی یه روب برای نجات خودت داری. می انگی 

 باهاا یا میپری تو دره یا میزاری که سگه تیکه پاره ات کنه ؟ کدومت هان؟
 

 آهن باریک نگاه کردم. آب دهانم را فرو دادم و دوباره به تیر
 

 _نگاا نکن نازی. اصال زیر پاهات رو هم نگاه نکن.
 

 سرم را تکان دادم. حاال باربد هم آمده بود و دم در بالکن ایستاده بود.
 

به کنار دیوار رفتم. دسررت انداخت و با هر دو دسررتت کمرم را گرفت و مرا از 
کن تا کمر من میرسررید. روی زمین کند و ل ه ی دیوار گذاشررت. بلندی ل ه بال

ستهای بابک را  ستم د ستاده بودم و با هر دو د حاال من دقیقا روی ل ه بالکن ای
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ستانم عرق کرده بود و گلویم آنقدر  که دور کمرم بود محکم گرفته بودم. که د
 خشک شده بود که به سرفه افتاده بودم.

 
شهاب هم به ل ه بالکن خودا آمده بود و منت سوی بالکن   ظر بود تا مندر آن 

 را بگیرد.
 

کمی مرا به طرف تیر آهن فشررار داد ولی من ایخ خفه ای کشرریدم و مثل گربه 
رهار رنگولی به شررانه ی بابک رسرر یدم. باربد و شررهاب خندیدند ولی او 

 همچنان ادی و خونسرد مانده بود.
 

 _نازی آروم باا. آخه دختر خوب منکه ولت نمیکنم.
 

 _منو هل دادی!
 

 راحت بود. آرام خندید.صدایم نا
 

_آخه تا فردا که زمان نداریم. اگر االن پیداا بشررره که بدتر میشررره . میدوام 
 خیالم راحت بشه که اات امنه. برو نترس. آفرین!
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آهسته پایم را روی تیرآهن گذاشتم و قدمی به الو برداشتم. زیر پاهایم فضایی 
آهن بود و آن یکی روی ل ه  خالی هفت ط قه بود. حاال یکی از پاهایم روی تیر

 ی بالکن. آن قدرترسیده بودم که حتی درد پهلویم را هم فراموا کرده بودم!
 

شتم. بابک روی ل ه  شتم و پای دیگرم را هم به روی تیرآهن گذا قدم دوم را بردا
ست  ساپورت میکرد. د ست مرا گرفته بود و مرا  ستت د بالکن آمده بود و با د

و گامی دیگر برداشتم و تقری ا خودم را به آغوا شهاب  دیگرم را به شهاب دادم
انداختم. مرا روی زمین گذاشررت و دسررتت را به نشررانه ی موفقیت برای بابک 

 تکان داد. من هم ررخیدم و سری برای بابک تکان دادم.
 

 هر دو برادر به داخل خانه رفتند و شهاب هم مرا به داخل دعوت کرد.
 

 ما هم شدم_مرسی. باعث دردسر برای ش
 

 ل دندی زد و گفت:
 

 _راحت باا. من برای بابک هر کاری میکنم.
 

شه ی هر دو خانه مثل هم بود. تعارف  ص ی زدم و به داخل رفتم. نق ل دندی ع
 کرد تا بشینم و رفت تا در را برای بابک باز کند.
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 _خوبی؟
 

 نگاهی به بابک کردم که با ل دند نگاهم میکرد.
 

 کردم!_آره داشتم سکته می
 

 یک ابرویت را باال برد و با خنده گفت:
 

 _شجاعانه بود!
 

 سرم را با تمسدر تکان دادم.
 

 _آره شجاعانه! با محمد تماس گرفتی؟
 

 گوشی تلفنت را بیرون آورد و تماس گرفت و روی اسپیکر گذاشت.
 

_به به احوال خان خان ها ..... اناب مهابادی ک یر! ر وری داداا؟ ما رو 
 ی خوشی؟نمی بین

 
 _سالم ر وری محمد خوبی؟
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 _قربونت! تو ر وری؟

 
 نگاهی به من کرد و مستقیم به سر اصل موضوع رفت.

 
_راستت محمد این اا یه مشکلی پیت اومده که اگر بتونی خودت رو برسونی 

 عالی میشه. هر ری زودتر بهتر.
 

 _ری شده؟
 

 صدایت نگران و گوا به زنگ شد.
 

 طرفم تعارف کرد را برداشتم و آهسته تشکر کردم.قهوه ایی که شهاب به 
 

 _راستت نازلی با عمران کنتاکت پیدا کردن. حاال هم نازی خونه ی منه!
 

 تقری ا با فریاد گفت:
 

 _ری؟
 

 _آروم باا محمد!



wWw.Roman4u.iR  338 

 

 
بابک این قدر از این امله "آروم باا" اسررتفاده میکرد.  برایم االب بود که 

ه خود و آرام بود و همه را هم به آرامت خودا به طور شگفت انگیزی مسلی ب
 دعوت میکرد.

 
 _ ری شده بابک؟ االن نازی اون ااست؟ گوشی رو بهت بده.

 
 گوشی را به طرف من گرفت.

 
 _محمد......

 
 صدایم گرفته و خشن شده بود.

 
 _نازی ری شده؟

 
 رشمانم را روی هم فشردم تا بلکه کمی آرام شوم و بتوانم او را هم آرام کنم.

 
 _محمد بیا
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اما نتوانسررتم و به گریه افتادم. صرردای نگران نازی نازی گفتن محمد در تمام 
پذیرایی خانه ی شهاب پیچید. بابک گوشی را از دست من گرفت و اسپیکر آن 
صورتم گرفته  ستانم را الوی  شهاب رفت. د را خاموا کرد و به اتاق خواب 

 گوشی را به طرف من گرفت.بودم و گریه میکردم. رند لحظه بعد برگشت و 
 

 _می تونی حرف بزنی؟
 

 سرم را تکان دادم و سعی کردم تا به خودم مسلی باشم.
 

 _محمد.....
 

 سرفه ایی کردم و گلویم را صاف کردم.
 

_نازی همون اا پیت بابک بمون تا من خودم رو برسررونم. میام از هسررت و 
 نیست ساق ت میکنم بی شرف بی وادان رو.

 
 ز شب ق ل ذهنم را به خودا مشغول کرده بود را پرسیدم.سوالی که ا

 
 _تو می دونستی؟

 
 رند ثانیه سکوت کرد.
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 _آره

 
عص انی شدم. او میدانست. دیگر ره کسی میدانست؟ ظاهرا تمام شهر خ ر 

 داشتند به از خودم!
 

 _ررا بهم نگفتی؟ ررا منو مثل یه تیکه گوشت قربونی گذاشتی دم دست اون؟
 

 هم خیلی وقت نیست که فهمیدم. اون هم تازه اتفاقی فهمیدم._نازی من 
 

_ررا نگفتی؟ اصررال کاری ندارم که کی فهمیدی. ررا نگفتی؟ یک طرف این 
شدم اون هم  سی بودم که خ ردار  ضیه کوفتی من بیچاره بودمب ولی آخرین ک ق

 ت*ج*ا*و*زوقتی مردی که تمام عمرم فکر میکردم پدرمه می خواسررت بهم 
نه! نمی فهمی. رون اگر میفهمیدی کنه. م حمد تو می فهمی این یعنی ری؟ 

شه. نه اینکه منو  سم به خودم با زودتر از اینها بهم خ ر میدادی که حداقل حوا
 بزاری و بری.

 
 با هک هک ادامه دادم
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_اصررال نمی خوام بیای. خودم یه خاکی تو سررر خودم میریزم. اصررال میرم 
 شه.عقدا میشم خیال همتون راحت ب

 
با گریه گوشی را به طرف بابک که با اخم نگاهم میکرد گرفتم. گوشی را گرفت 
و دوباره به اتاق خواب شررهاب رفت. شررهاب متفکرانه به من نگاه میکرد ولی 

 حرفی نمی زد.
 

فکر میکردم محمد ریز دیگری اسررت ولی حاال میدیدم که او هم میدانسررته و 
سی به خودا زحم ست. اگر ک ت میداد که ریزی به من بگویدب حرفی نزده ا

سایل باید خودم را آماده کنم.  ضی م ستم که برای موااه با بع من حداقل میدان
 یا اصال به این خراب شده بر نمی گشتم.

 
بابک دوباره برگشررت و گوشرری را به طرفم گرفت . اشرراره کردم که حرف نمی 

 زنم. الوی دهانی گوشی را گرفت و آهسته گفت:
 

 یل خودا رو داره. بزار ازخودا دفاع کنه._اون هم دال
 

 گوشی را گرفتم.
 

 _ریه بگو گوا میدم.
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 آهی کشید و گفت:
 

مان پری  ما هت بگم ولی  یدم می خواسررتم همون موقع ب فاقی فهم _من ات
نذاشت. گفت ن اید حرفی به تو بزنم. در مورد نظر داشتن یا نداشتن عمران هم 

که یک صرریغه محرمیت بین من و نازی من فقی شررنیدم که عمران گفته بوده 
صح تی از عالقه به تو نکرده  صال  شه. ا شهب رون نازی داره بزرگ می خونده ب
بودهب یا اگر ریزی بوده من نمی دونسررتم. بعد هم مامان پری عمران رو وادار 
کرده که تو رو بفرسته بری. بعد هم دیگه عمران افتاد تو خی خانم بازی و کارب 

صال یاد سروی واود داره. مامان دیگه ا سم نازلی ک ا رفت که یک آدمی به ا
پری هم فکر میکرد که عمران بی خیال این موضرروع شررده. من هیچ وقت فکر 
نمیکردم بهت نظر داشررته باشرره. همیشرره نگران بدرفتاری هاا و کتک هاا 
بودم نه نظر داشررتن. فکر میکردم اونقدر از تو بدا میاید که کاری به کارت 

شته  سوزنی به ندا سر  شه. به اون خودت که میدونی خیلی میدوامت اگر  با
این موضوع مشکوک بودم محال ممکن بود که ولت کنم برم. من همت نگران 

 این بودم که شما با هم نسازید و دعواتون بشه . از کتک هاا میترسیدم.
 

 نتیجه گیری که کردم سرراده و واضرری بود. عمران با دیدن دوباره ی من و بزرگ
شرردن و شرر اهت زیاد من به مادرم فیلت یاد هندوسررتان کرده و فهمیده که 
مادرم بگذارد و زخم های درونیت را  فاده کند. مرا اای  ند از من اسررت میتوا
التیام ب دشررد. با من مردانگی تحقیر شررده اا آرام کند و انتقامت را بگیرد. 
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باره ی من باعث به واود آمدن این حس در عمران شرررد ه بود و گرنه دیدن دو
این همه سال من در خارج بودم و او هیچ وقت حتی حالی از من نمی پرسید. 
باره ی من آتت زیر  یدن دو با د ته بودم.  یادا رف مد من از  به قول مح رون 
سین آمیزا در فرودگاه  سوزاند. به یاد نگاه تح شد و مرا  شن  ستر هم رو خاک

نه سررال دید. رقدر احمک بودم که  افتادم وقتی که مرا برای اولین بارب و بعد از
 فکر میکردم که تحسین او پدرانه استب رون به مادرم ش یه شده بودم.

 
 _تو از کجا فهمیدی؟

 
 _گفتم که اتفاقی. مامان پری و مامانم داشتن حرف میزدن من شنیدم.

 
 _حاال من ری کار کنم؟

 
 ؟_گفتم که همون اا بمون تا من بیام. مدارکی ریزی همراهت هست

 
 _نه هیچی

 
 تقری ا با فریاد گفت:

 
 _نه؟

 



wWw.Roman4u.iR  344 

 

 من هم با صدای بلند گفتم:
 

_ وقتی که داشررتم از ترس سررکته میکردم و خودم رو به زور از زیر دسررت و 
پاهاا نجات دادم توقع داری که رمدون هم بسررته باشررم و از در زده باشررم 

 بیرون؟
 

 رند لحظه سکوت کرد و گفت:
 

ر بیام ب ینم ری کار میکنم. تو اصال کاری نکن . _کارت سدته نازی. حاال بزا
 عمران رو که میشناسی بزار بیام ب ینم ره خاکی میشه تو سرمون بریزیم.

 
 _ماهی و گلی هم میدونستن؟

 
 _نه فقی من.

 
 حرفی نزدم و او هم بعد از رند لحظه سکوت گفت:

 
 _ بلیی گرفتم بهت زنگ میزنم.
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شروع به قدم  گوشی را به طرف بابک گرفتم و از شدم و در هال  سر اایم بلند 
زدن کردم. بی قرار بودم. می ترسرریدم. خیلی زیادب به طور که حتی برای لحظه 

 ای هم نمی توانستم فکرم را متمرکز کنم.
 

 _نازی؟
 

 ررخیدم و رو به رویت قرار گرفتم.
 

ست. می تونی  ستت به اایی بند نی شکایت بکنی. عمران د _به نظر من باید 
 ان ای بدی. دی

 
نگاهت کردم. من از قوانین ایران اصررال سررر در نمی آوردم. ولی عمران را به 
شاید در این  ست.  ساخته ا ستم که هر کاری از او  شناختم و می دان خوبی می
شید که خودتان  دنیا هیچ کس بهتر از من عمران را نمیشناخت. وقتی مج ور با

به دلدواه ا ید و  پدرتان بکن با  به طوری که کورک را هماهنگ  یدب  و رفتار کن
ترین رفتار شررما که مورد تایید و دلدواه او نیسررت به شرردید ترین واه ممکن 
پاسررخ داده شررودب خواه نا خواه شررما آزموده می شرروید و روی کورک ترین 
رفتارهای او دقیک میشرروید تا حرکتی خارج از تایید او انجام ندهید . من تمام 

رنین حالتی گذرانده بودم و به تمام حاالت عمران  بچگی و نواوانی ام را در
واقه بودم . شررراید تنها ریزی که من هرگز فکر آن را نمی کردمب این بود که 

 عمران اصال پدر من نیست و به من نظر دارد.
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شت . پدر بزرگم نظامی بود و تمام فرزندانت  صیت قویی دا شد عمران کامال 

. عمران خود سرراخته بود و خیلی زود به را خود سرراخته و خشررن بار آورده بود
درون زندگی پرت شررده بود. با فوت زود هنگام برادر بزرگ ترا به تنها پسررر 
خانواده ت دیل شرررده بود و خیلی زود ازدواج کرده بود و مشررکالت زیادی را 
ست می  شته بود. مردی بود که هرریزی را که اراده میکرد به د سر گذا شت  پ

سانی و آورد. خواه از طریک  سانی و خواه از طریک غیر ان شروع و قانونی و ان م
که او اراده کرده  ن*ا*م*ا*ر*و*عکامال  قانونیب و اگر من ریزی بودم  و غیر 

 بود فقی باید خدا به من رحم میکرد.
 

ضوع کاری با یک نفر  سر یک مو ست که هنوز به آمریکا نرفته بودم و او  یادم ا
شد. مثل اینکه آن ط سابی بحثت  سر عمران را کاله ح رف مقدار خیلی زیادی 

گذاشته بود. تهدید هایی که به آن مرد در پای تلفن میکردب هنوز در گوشم بود. 
بعد هم آدم هایت را فرستاد و تا سر حد مرگ او را کتک زدند و آن طرف هم از 
ترسررت فردای همان روز پول را به عمران برگرداند. عمران رنین آدمی بود. او 

صاب خورد کن اداری نمی ماند. کاغذبازی های اداری برای  منتظر کارهای ع
که محمد  یادم اسرررت  ند.  کاری میکرد که برای پول هر  ند  هایت بود او آدم 
صدایت را مثل مایکل کرلیونه در فیلم پدر خوانده میکرد و  شوخی  شه با  همی

 یمیگفت عمران بهترین پیشررنهاد را به طرف حسررابت میکندب "یا امضررایت پا
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این برگه اسررت یا مغزت! " شرراید بابک او را کامل نمی شررناختب ولی محمد 
 ق عا به تمام زیر و بم او آشنا بود که گفت کاری نکنم تا او بیاید.

 
عمران خشررن و متکی به خودبود. خشررونت هایت را هنوز به خاطر دارم. یادم 

زمین  اسررت که خیلی کورک بودم و فقی به خاطر اینکه ظرف غذایم را روی
ریدته بودمب آن رنان مرا تن یه کرد که من از ترس خودم را خیس کردم و او هم 
کشررران کشررران مرا به اتاق برد و بدون نور مرا در تاریکی ح س کرد. او رنین 
آدمی بود. آدمی که برای رسرریدن به خواسررته ااب هر ناخواسررته ایی را خیلی 

م مران بیشترین عالقه و احتراراحت از سر راه برمیداشت. تنها کسی که شاید ع
 را برای او قایل بود مامان پری بود که او هم رفته بود.

 
 
 
 
 

ال ته به خاطر دارم که عمو علی هم همیشرره با بیشررتر کارهای عمران مداله 
بود. ولی ریزی که آنها را در همه ی این سررالها شررریک نگه داشررته بودب سررود 

س شان  شاری بود که به ایب همه  سر شد و عمو علی هم ق عا مالی  رازیر می
کسرری ن ود که از پول صرررف نظر کند. حتی اگر با بعضرری از کارها و حرکات 

 عمران مداله بود. سرم را تکان دادم.
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 _شما تا ره حد عمران رو میشناسی؟
 

 رانه اا را باال برد.
 

_ من بیشتر کارخودم رو میکنم. دیدی که من حتی دفترم هم از اونها اداست. 
شتر بابا و باربد با عمران و علی آقا کار میکننب من هم ال ته یه اورهایی سود بی

 می رم و تو بعضی کارها من هم هستم.
 

 _پس نمی شناسیت؟
 

 _منظورت رو بگو.
 

 روی م ل نشستم و دستانم را به هم گره کردم.
 

 ی_عمران اگر کاری بدواد بکنه میکنه. یه عادت دیگه هم که داره اینکه اگر کس
 بهت نیت بزنه تا برنگرده و زهرا رو به طرف نریزه دست بردار نیست.

 
 کنارم نشست.
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_پس ره کار میدوای بکنی؟ می خوای بزاری که با این کتک هایی که بهت 
 زده همین طور راست راست راه بره

 
شود  ضر بودم که یک کتک دیگر بدورم ولی عمران بیدیالم  نگاهت کردم. حا

شی ک شکلی برندورده و من به آرام ست آدمی تا به م شتم برگردم. االب ا ه دا
ست ولی وقتی در موقعیتی  شاکی ا ضع حال و کنونی اا  شه از و ست همی ا
سدت  شود که موقعیت ق لیت رندان هم بد و  بدتر قرار میگیرد تازه متواه می
ن وده است. تا ق ل از آنکه به ایران برگردمب همیشه شاکی بودم که من در غربت 

م و تنها و بی همزبان و کنار گذاشررته امب ولی حاال آرزو میکردم که به هسررت
 موقعیت ق لی ام برگردم.

 
 _من فقی میدوام که برگردم همین.

 
 رند ثانیه نگاهم کرد و گفت:

 
 _اگر بیاد اونجا و اذیتت کنه ری؟ مگه نمیگی که عمران هر کاری میکنه؟

 
دم. ولی شانس عمران برای پیدا کردن سرم را تکان دادم. به این هم فکر کرده بو

من در کشرروری که هیچ شررناختی از آن نداشررت رقدر بود و در ایران که همه 
امکانات در اختیارا بود رقدر؟ او در ایران آدم هایت را داشت و پول و رشوه 
لد ن ود و این من  اایی را ب کا او  هایت. ولی در آمری طات و زیرمیزی  و ارت ا
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تری داشررتم. من میتوانسررتم به ایالت دیگری برم. من شررهروند بودم که به او بر
آنجا بودم و دوستانی که آن اا داشتم مرا در موضع قدرت قرار میداد. من فقی 
باید میرفتم. تنها راه نجات من همین بود. من اصررال خواهان احقاق حقم و 

مران از ع اارای قانون درباره عمران ن ودم. رون میدانستم با این کار و شکایتم
 فقی کار را برای خودم سدت تر میکنم. رون او دیگر غیر قابل کنترل میشد.

 
_آره ممکنه بیاد. ولی اون اا این منم که آشررنا دارم . میتونم ایالتم رو عو  
کنم من شررهروند اونجام ولی اون نیسررت . من دوسررتانی اونجا دارم ولی اون 

 نداره .
 

 ابروانت را باال برد. شهاب گفت:
 

خانم  نازی  که  لت کنم ولی فکر کنم  عذرت من نمی خوام دخا با عر  م _
درست میگه. اگر این طور باشه و این آدم خ رناک باشه بهتره که بره. کسی که 
تا این حد بی کله اسرررت که این طور کتک  تا این حد حیوانی عمل میکنه و 

 میزنهب اصال قابل پیت بینی نیست.
 

 بابک سرا را تکان داد.
 
 آره بره ولی ر وری؟ میتونی به عمران بگی مدارک منو بده تا من برم؟_
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 لحنت کمی مسدره کننده بود. نگاهت کردم و گفتم:

 
 _شما ره نظری داری؟

 
می خواسررتم ب ینم او که ل دند کج میزند و مسرردره میکند خودا ره ایده ی 

 بکری دارد؟
 

میدی. اون _باید ازا شررکایت کنی. این طوری ضررعه خودت رو نشررون 
فکرمیکنه که تو ضررعیفی و اون میتونه هر کاری بدواد بکنه. ولی وقتی قانونی 

 باهاا رفتار بکنی می فهمه که تو بزرگ شدی و میتونی الوا وایسی.
 

سرررم را تکان تکان دادم. هیچ کس حال مرا نمی فهمید. من فقی میدواسررتم 
دم. این خواسررته ی آرامت داشررته باشررم. ریزی که از کودکی از آن محروم بو

زیادی بود؟ حاضررر بودم در یک روسررتا و بدون هیچ امکانات رفاهی زندگی 
 کنم ولی آرامت داشته باشم.

 
 _نه من نمی تونم الوا وایستم

 
داله  با من م که در درون  کامال مشرردص بود  گاهم کرد ولی حرفی نزد.  ن

د. کری میکناسررت. برایم مهم ن ود که بابک یا هر کس دیگری درباره ام ره ف
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ستم هم برایم بی اهمیت بود.  سو و بی اراده ه حتی اگر او فکر میکرد که من تر
شم ولی گاهی  سعی میکردم که قوی با شه  سو و بی اراده بودم. همی بله من تر
واقعا نمی توانستم. زمانی که به آمریکا فرستاده شدم در بدترین شرایی روحی 

ر آستانه ی بلوک مورد بدترین تحقیرها و و روانی بودم. دختر نواوانی بودم که د
یه خودم هم  ته بودم. من ترسررو و زخم خورده حتی از سرررا ها قرار گرف یه  تن 
ست  شت. من پو شرایی را دا سیدم و بعد در مکانی قرار گرفتم که بدترین  میتر
انداختم و نابود شررردم تا توانسررتم اندکی خودم را باال بکشررم و به دراه ی 

کمی اعتماد به نفس برسررم. بعد از فارک التحصرریلی از کورکی از آرامت و 
دبیرسررتان و در این رند سرررال اخیر فکر کرده بودم که زندگی در غربت و آن 
شرر انه روزی وحشررتناک مرا آب دیده کرده اسرررت و دیگر هیچ ریز آن قدر 
ترسررناک نیسرررت حتی عمران. ولی حاال میدیدم که تمام آن اعتماد به نفس 

رده بودم فقی به دلیل دوری از من ع ترس بود. حاال که برگشررته کاذبی که پیدا ک
بودم و در بدترین حالت ممکن قرار گرفته بودم میدیدم که هیچ تغییری نکرده 
ام. هنوز هم همان قدر بی اعتماد به نفس و ترسو هستم. گلی عقیده داشت که 

د به نفس من عاقل تر و خانم تر از ماهی هسررتم و به خودم متکی و با اعتما
قایم شرررده بودم و فقی  که از ترس  یدید  مد و مرا م ید می آ با حاال  هسررتم. 

 میدواستم فرار کنم.
 

 _ری کار میدوای بکنی؟
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 _منتظر محمد میمونم
 

 _محمد که معجزه نمیتونه بکنه
 

 شانه ام را باال بردم
 

 _نه ولی شاید بتونه راضیت کنه که مدارکم رو بده بزاره من برم.
 

 کج زد و گفت:پوزخندی 
 

 _فکر میکنی بزاره بری؟
 

 رشمانم را روی هم فشردم. درد میکرد.
 

 _نمیدونم.
 

ستم  ستم فقی میتوان سروی بای سم عمران ک ستم در برابر غولی به ا من نمی توان
 اایی سنگر بگیرم تا تیرهای او به من ندورد.

 



wWw.Roman4u.iR  354 

 

زرسرری عصررر همان روز عمران با مامور به خانه ی بابک آمد. مامور حکم با
نداشررت و داخل نیامد ولی ظاهرا خود عمران به داخل آمده بود و تمام گوشرره 

 کنار خانه ی او را گشته بود.
 

با شررهاب پشررت در ایسررتاده بودیم و به حرف های آنها گوا میدادیم. عمران 
شدیص بدهم. با بابک  ستم ت صدایت به خوبی می توان ص ی بود. این را از  ع

میگفت که میداند دخترا این ااسررت رون دربان ار و بحث میکرد و به او 
ص ی رفته  ست. بابک همان  شته ا شب ق ل با یک دختر به خانه برگ گفته که او 
بود و به حسرراب دربان رسرریده بود. تهدیدا کرده بود که در ازای گرفتن پول 
اطالعات افراد سررراختمان را به غیر داده اسرررت و گفته بود که به هیات مدیره 

شود گفته بود که  ساختمان می سیده بود از کار بیکار  گوید و دربان هم که تر
یاید او  بابک فهمانده بود که اگر پلیس هم ب به  ندیده و یک اورهایی  ریزی 
میگوید که ریزی ندیده اسررت. بابک هم خیلی خون سرررد گفت که برود و از 

 ر او ودربان شهادت بگیرد رون او هیچ دختریی را همراه نیاورده است. نه دخت
هل اسرررت و  تا که او م فت  نه گ با عد هم خیلی مود نه هیچ دختر دیگری . ب
همسرررا در سررفر اسررت و خود این آقاب یعنی عمران هم همسرررا را می 
شناسد. به محی گفتن این حرف صدای محکم به هم خوردن در آمد یا شاید 
ریزی مثل این. مامور هم با صرردای بلند ریزهایی می گفت. ولی رون یک 

شدم. بابک با له شت من زیاد متواه حرف هایت نمی  شمالی غلیظ دا جه ی 
 صدای بلند گفت:
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 _عمران یه کاری نکن بزنم داغونت کنم. واسه من شاخ و شونه نکت.

 
_من که میدونم تو دختر منو فراری دادی ازت شررکایت هم میکنم. تو وادارا 

 داره بره!کردی که بزنه تو سر منو بی هوشم کنه و طال از خونه بر
 

ساس کنم.  شهایم اح ستم در گو شم را می توان شد. حرارت خ شمانم گرد  ر
 نگاهی به شهاب کردم با تاسه سرا را تکان داد و آهسته گفت:

 
 _احیانا این عمران خان ازو دسته سیسیلی ها نیست؟

 
صدایت  ساکتم کرد. تا به حال ندیده بودم که او  س تا بلند بابک  صدای فریاد ن

 ن حد برای کسی باال ب رد.را تا ای
 

_ری میگی تو مرتیکه مثل اینکه حالت خوب نیسررتا؟ من ری کار دختر تو 
دارم آخه ؟ من سررر امع ده بار دختر انابعالی رو دیدم اون هم همیشررره تو 
صنمی با دختر تو دارم که وادارا  امع خانوادگی بوده که همه بودن . من ره 

 ات برداره؟کنم تو رو بزنه و طال از تو خونه 
 

 کلمه ی طال را با تمسدر کامل گفت.
 



wWw.Roman4u.iR  356 

 

_نکنه فکر کردی محتاج رهار تا تیکه طالی تو هسررتم؟ من سررر تا پات رو 
 میدرم میفروشم اناب کسروی خودت هم میدونی.

 
سته  سر به زیر انداختم. مامور آه شتی داد که من خجالت زده  عمران فحت ز

 تا او هم بیاد.ریزی گفت و عمران هم گفت که برود پایین 
 

 گوشهایم را تیز کردم . مامور خداحافظی کرد و پایین رفت.
 

_ من که میدونم نازی پیت توهه. دیر یا زود باالخره معلوم میشرره. ولی بهت 
نه رون من نمی  با زبون خوا برگرده. فکر رفتن رو هم سرررا بیرون ک بگو 

ن دانشگاه مردن؟ همین زارم. این اا بره دانشگاهب مگه همه مردم که این اا میر
 اا هم براا کار پیدا میکنم.

 
 _به من رب ی نداره . برو پیداا کن خودت این حرف ها رو بهت بگو.

 
 رند لحظه سکوت ایجاد شد.

 
 _ این هم پاسپورتت. اگر دیدیت بهت بگو که ری دیدی

 
 دوباره رند لحظه سکوت برقرار شد. عمران خندید و گفت:
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 _اگر دیدیت ال ته.

 
 _به خدا دیوانه ایی عمران ... میگم من ازا خ ر ندارم.

 
 _خیلی خوب باشه من هم که گفتم اگر دیدا بگو. فعال!

 
رند ثانیه بعد صدای بسته شدن در آسانسور آمد و بعد ضربه ایی به در خورد 

 و شهاب در را باز کرد و بابک به داخل آمد.
 

 رنگت کمی قرمز شده بود.
 
 
 
 
 

 اد؟_پاسپورتم رو د
 

نگاهم کرد و نفست را با صدا بیرون داد. دستم را گرفت و به طرف م ل ها برد 
 و نشست و مرا هم کنار خودا نشاند.

 



wWw.Roman4u.iR  358 

 

 _ری شد بابک ؟
 

 رند ثانیه حرف نزد. مثل اینکه مشغول س ک و سنگین کردن موضوع بود.
 

 _پاسپورتت رو آتیت زده بود!
 

ست داد سی که به من د سا ناگفتنی بود. ریزی مثل اریان  دهانم باز ماند. اح
آب سرد به تمام رگ و پی بدنم دوید. احساس سردی را حتی در سر انگشتانم 
هم به وضررور حس کردم. خشررکم زده بود. به پشررتی م ل تکیه دادم و به قالی 

 خیره شدم.
 

بار در زندگیم آرزوی  به سررر میریدتم؟ برای اولین  باید  حاال من ره خاکی 
حاال آن اریان سرررد اایت را به موای از حرارت داده بود. مرگ او را کردم. 

حرارتی که زاییده خشررم و ناکامی ام بود. گرگرفته و خشررمگین سررعی کردم تا 
خودم را کنترل کنم. من انجالی ن ودم . زندگی مرا م یع و آرام کرده بود. ولی 

شمتان را کنترل ست دارید که خ ست. دو ضی ریزها فراتر از توان آدم ا نید ک بع
ما در  ماگ مذابی از  ثل رود  نه زده شررود و م که ده هد  ولی خشررم نمی خوا
واودتان اریان پیدا میکند و اگر آن را بیرون نریزید خودتان را از درون نابود 
میکند. تدری ی انجام میدهد این خشررم که تمام بدنتان را در بر میگیرد. تمام 
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ها بود که پر بودم از این خشم فرو سلولها و بافت ها را از بین می رد. من هم سال
 خورده. آتت فشانی بودم که امکان داشت با یک لرزا دیگر فوران کنم.

 
 تنفسم را آرام کردم. دم باز دم . دم باز دم.....

 
 _نازی؟

 
شب ق ل آرامت بدت  شدند همیشگی. مثل  صدایت آرام بود و بدور از آن نی

د. کمی اخم داشرررت ولی و ادی بود. نگاهت کردم . نگاهت هم ادی بو
دیگر می دانسررتم که این اخم ازیی از صررورتت بود. نظرم درباره اا عو  
شرررده بود. ماهی می توانسرررت در زندگی به او تکیه کند. معلوم بود که ازآن 
مردانی اسررت که اگر به او تکیه کنید پشررتتان را خالی نمیکند. از آنهایی که در 

ایستند و دست شما را هم میگیرد. او طوفان زندگی مثل یک صدره محکم می 
هیچ وظیفه ایی نداشررت که به خاطر من این همه از کار و زندگی اا بزند و 
مامور به در خانه اا آورده شررودب ولی این کار را کرده بود رون محمد از او 

 خواسته بود.
 

ر ادوباره به قالی نگاه کردم. لیوان آبی را که مقابلم گرفته شرردب رد کردم. ره ک
باید میکردم؟ این فکر مثل یک امله نوشررته شررده بر روی یک کاغذ در ذهنم 

 باال پایین میرفت و راحتم نمی گذاشت.
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سپورت  ست بکند. من بدون پا شت کاری نمی توان حاال اگر محمد هم برمیگ
ست آوردن من کرده بود. دندان هایم را به  بودم. عمران تمام تالشت را برای بد

م. آن قدر شرردید که آرواره هایم درد گرفت. حالتی به من روی هم فشررار داد
دست داده بود مثل اینکه تمام فضای درون ذهن من توسی همین فکر به اشغال 

 در آمده بود.
 

شده بودم که درمانده و نا امید  سینه قالب کردم . مثل پرنده ایی  ستانم را به  د
به  یرون نگاه میکند.درون قفس خودا را گوشه ایی امع میکند و به فضایی ب

اایی که آبی بیکران آسررمان اسررت . اایی که می تواند آزادانه پرواز کند. من 
شاهپرم را ریده بود. من بدون هویت و  ست داده بودم. عمران  بال و پرم را از د
ستم بروم. حداقل نه به راحتی و  سپورت تا یک قدمی مرز ایران هم نمی توان پا

صورت  سر و نه به  سپورت بدون درد ست. برای گرفتن پا صورت قانونی و در
 مدارک الزم بود. با کدام مدارک میدواستم اقدام کنم؟

 
 _نازی؟

 
 نگاهت کردم. لحنت نگران بود.

 
 _آروم باا!
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ستم  سرم را به دیوار بکوبم. در رنین موقعیتی من ر ور میتوان ست  دلم میدوا
با اوسرررت و من  باشررم؟ از طرفی هم میدیدم که حک  کار رندانی نمی آرام 

توانسررتم بکنم و با ناراحتی و خشررم فقی انرژی خودم را حرام میکردم ولی از 
قل برای من غیر ممکن بود.  حدا طرف دیگر آرام بودن در رنین شرررای ی 
احساس میکردم که گوشهایم داک شده است. اشاره ایی به شهاب کرد شهاب 

مد و فشرررار خونم را گرفت. حرارت را روی  هایم احسررراس با کیفت آ گونه 
 میکردم. در پشت سرم ریزی مثل ن ی می تپید.

 
 _نازی خانم آروم باا فشارت باال رفته. سابقه فشار خون داری؟

 
 سرم را به نشانه نفی تکان دادم.

 
 _خوب آروم باا.

 
اشراره ایی به بابک کرد و بابک از اا برخاسرت و به آشرپزخانه رفتند و آهسرته 

بعد از رند لحظه به هال برگشتند. بابک گوشی اا شروع به صح ت کردند و 
ص ی  سی تماس گرفت. در هال قدم میزد و به نظر کمی ع را بیرون آورد و به ک

 میامد. من همان اا روی م ل نشسته بودم و هیچ کاری نمیکردم.
 

 برگشت و کنارم نشست.
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 _محمد گوشی رو بر نمیداره.
 

 نگاهت کردم.
 

ی کرد. تا شب شماره گرفت. هم شماره محمد را و دوباره شروع به شماره گیر
هم شررماره ی ماهی و عمو علی را. ولی هیچ کدام اواب نمیدادند. دیگر خود 
سفارا داد. خجالت زده بودم. او را از  شام  شهاب  شده بودم.  من هم نگران 
کار و زندگی انداخته بودم و آسایشت را سلب کرده بودم. اشتها نداشتم و فقی 

شدم. بابک  به خاطر شغول  شتها م شیدم و بی ا شکر از زحمتت کمی غذا ک ت
که به نظر میرسید خودا هم دلشوره پیدا کرده است نا آرام هم غذا میدورد و 

 هم شماره محمد و ماهی و حتی سعید را میگرفت.
 

 بعد از شام باالخره محمد اواب تلفنت را داد.
 

 _محمد کجایی پسر؟ ررا اواب نمیدید؟
 

......_. 
 

 _ری شده؟ صدات اکو میشه و برمیگردهب شمرده شمرده بگو
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......_ 
 

با دیوار  به دیوار گرفت و رنگت برای لحظه ایی آن رنان پرید که  دسررتت را 
 سفید رنگ کنار دستت یک رنگ شد.

 
 _یا خدا.....

 
 نگران از اا برخاستم و به کنارا رفتم.

 
 _یا خدا..... االن ر وره؟

 
......._ 

 
 ری؟ زنده موند؟_بچه 

 
......_ 

 
 _کجا دفنشون میکنید؟

 
زانوانم لرزید و همان اا به دیوار تکیه دادم. در ذهنم خالیی ایجاد شده بود که 

 فقی یک کلمه در آن واود داشتب گلی عزیزم.
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 روی دو زانو کنار دیوار رن اتمه زدم و نشستم.

 
 ا کنار من نشسته. باشه ._ای بابا .... خدا بیامرزدا! باشه خ رم کن. نه اینج

 
تلفن را ق ع کرد و کنار من روی پنجه پاهایت نشررسررت. نگاهت کردم. گاهی 
ضی ریزها را ندارد. رون اواب آن را از پیت میداند و  سیدن بع آدم ارات پر
گاهی را به تاخیر بیندازد. در موهایم رنگ زدم  سررعی میکند که نا امیدانه این آ

صورتم کن شه گرفتم و آنها را از روی  شونت. آنها را از ری ار زدم ولی کامال با خ
و کنار کشرریدم. به طوریکه دردم گرفت. دردی اسررمانی برای انحراف افکار 
ند.  یت دور میک مازوخیسررتی آدم را از واقع گاهی این حرکت شرر ه  موذی. 
انتداب بین بد و بدتر است. بد درد اسمانی است و بدتر افکار عذاب آور که 

 ناراحتی آنها از درد اسمانی هم بیشتر است.گاهی رنج و 
 

سته و  شرد و آه شمانت را به روی هم ف سیدم. ر فقی نگاهت کردم و هیچ نپر
 غمگین گفت:

 
ست.  شده و گلی حالت خوب نی سعید فوت  صادف کردن.  سعید و گلی ت _

 بچه هم مرده.
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به با  گاه خدا را شررکر کردم. گلی زنده بود. همین کافی بود. ولی  د یا ناخودا
آوردن سعید عذاب وادان گرفتم. مادر بیچاره اا به غیر از سعید و خواهرا 
ست به نزدا  سر و عرو ست خوشحالی کند که پ شت. تازه میدوا سی را ندا ک

 رفته اند ولی زندگی ریز دیگری برایت خواسته بود.
 

 _زنده است؟
 

ز گرفت و امتواه بالیی که به سر موهایم می آوردم شد و به نرمی مچ دستم را 
 موهایم ادا کرد.

 
 _تو کماست.

 
شت  ست خودا گرفت و با انگ ستم را در د صدا بیرون دادم. مچ د سم را با  نف
شدت بیرون  ستم را با  شردم و د شمانم را ف شید. ر ست ک صتت روی آن د ش
کشیدم. از این تماس ها بیزار بودم. میدانستم که شاید بی منظور دستم را گرفته 

 توانستم رنین ریزی را تحمل کنم. ریزی مثل نوازا.است. ولی من نمی 
 

 _زنده میمونه؟
 

 سرا را تکان داد و نگاهی طوالنی و عمیک به من کرد و گفت:
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ضار  شت هم حال خودا افت صدا اکو دا ست حرف بزنه. هم  ست در _نتون
 بود. گفت یه ساعت دیگه با اسکایپ تماس میگیره. بیمارستان بود.

 
ختم. دلم گریه میدواسررت. ولی من سرررسرردتانه با آمدنت سرررم را به زیر اندا

 م ارزه میکردم.
 

 _خوبی؟
 

بدون آنکه نگاهت کنم سرررم را تکان دادم. ولی بی قرار بودم. گیج و آشررفته . 
دلم میدواست تنها بودم و میتوانستم کمی به درون خودم فرو بروم. تنها ریزی 

 که شاید کمی مرا آرام میکرد.
 

را برای بلند کردن من به طرفم گرفت. سرررم را باال بردم و برخاسررت و دسررتت 
نگاهت کردم. رشررمان این مرد به طور شررگفت انگیزی پر از رمز و راز و غیر 
سرد و آرام و  شه  شد. همی سی از نگاهت خوانده نمی  قابل نفوذ بود. هیچ ح
سرریاه بود. یک سرریاهی م لک که هیچ ریزی نمی شررد از آن خواند. به نظرم 

پژمان کسرری بود که تا خودا نمی خواسررت ااازه ورود و شررناخت به بابک 
 رور و درونت را به کسی نمیداد. خیلی آدم تو داری بود.
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دستم را به طرفت گرفتم. دستم را گرفت و آرامب به طوریکه دنده ام اذییتم نکند 
 از روی زمین مرا کند و بلند کرد.

 
 _نگران ن ااب به هوا میاد.

 
دی گذشررت. احسرراس میکردم که عقربه ها توقه کرده اند یا یکسرراعت به کن

یدم آرام  تا خ ری از گلی نمی فهم ند. بی قرار بودم.  ند حرکت میکن خیلی ک
شهاب هم  شغول بود و  شهاب با لپ تاپ م شدم. بابک در اتاق خواب  نمی 
یک اخ ار پزشکی را به زبان انگلیسی گوا میداد. تواهم الب شد و من هم 

مان  برای متفرق های نوین در باره روشرر به اخ ار گوا دادم. در کردن ذهنم 
 بیماری ام اس بود.

 
 _نازی بیا...

 
از اا پریدم. تماس برقرار شده بود. محمد سیاه پوشیده بود و به اایی در اتاق 

 نگاه میکرد و در خودا بود. الهی من برایت بمیرم.
 

 ا رسید.صدا با کمی تاخیر زمانی و کلی ق ع و وصل شدن به م
 

 _محمد ری شده گلی ر وره؟
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دسررتی در موهایت کشررید. کالفه بود. دلم پایین ریدت . نکند گلی هم رفته 
 بود؟

 
 _هنوز تو کماست.

 
 _کی به هوا میاید؟

 
 رند لحظه سکوت کرد و فقی به وب کم نگاه کرد.

 
من نمیدونم ولی فکر کنم عمیقه.  9گلی روی  GCS_نمی دونم این اا میگن 

 ... معلوم نیست کی به هوا بیاد. س ی هوشیاریت پایینه. نازی
 

ستم را الوی دهانم گرفتم. اگر  شد. د ست و با پارازیت مدلوط  شک صدایت 
 گل نوا به هوا نمی آمد ره؟ بابک پرسید:

 
 _بقیه ر ورن؟

 
 _ماهی خوبه.
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بابک سرررا را تکان داد. نگاهت کردم. حاال زمان مناسرر ی برای تجزیه و 
سر ما آمده  تحلیل او ن ود. فقی این را فهمیده بودم که بابک نگران ن ود. ره بر 

نداشررتیم؟ من و عمرانب و این هم از  بود؟ ررا هیچ کداممان زندگی نرمالی 
ماهی که ادعای عشررک میکرد ولی خیلی راحت بابک را رها کرد و پی عشررک و 

ن گذرا بک  با با  که من  یک روز و نیمی  ده بودم تفریی خودا رفت و در این 
ندیده بودم که ماهی تماسی بگیرد و اویای حالی شود و یا بابک یادا بیافتد 
که همسری دارد. شاید تنها کسی که زندگی عالی و بی عیب و نقصی داشتب 
شتند. که آنها هم این بال به  ست دا شقانه همدیگر را دو سعید بودند. عا گلی و 

 سرشان آمد.
 

 حواسم را به محمد دادم.
 

 _نازی؟
 

 _اانم عزیزم؟
 

بابک کمی ررخید و رند ثانیه با حیرت نگاهم کرد و بعد گوشررره ل ت باال 
رفت و می توانم قسم بدورم که پوف تمسدر آمیزا را هم شنیدم که آهسته از 
نداشرررت  یان دو ل ت بیرون داد. اخم کردم ولی حرفی نزدم. برایم اهمیتی  م

ست سی  رااع به من ره فکری میکرد. من محمد را دو شتم و این را به هر ک دا
قه ی من را اور دیگری تع یر میکرد از ذهن  هم اعتراف میکردم. اگر او عال
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منحرفت سررشمه میگرفت و من تقصیری نداشتم. درست مثل بدری خانم 
 که همیشه میترسید که من محمد را از راه به در کنم.

 
 نس مداله بود.ریزی که من هرگز درباره اا فکر نکرده بودمب راب ه با ا

 
حالت خوب  با هم  با اه.  یا به من احت اا  نازی من نمی تونم برگردم این  _

 نیست یه کم مشکل قل ی به هم زده.
 

 _میدونم. باشه من خودم یه کاریت میکنم.
 

سالها  شه خوبی بودم. تمام این  سی حرف میزدم. من هنرپی با ره اعتماد به نف
ودک بودم و عمران سرریاه و ک ودم می نقت بازی کرده بودم. ره آن زمانی که ک

کرد و من از درد نمی توانسررتم بازی کنم ولی با پررویی خودم را سررالم نشرران 
میدادم و با ماهی بازی میکردم و ره در آمریکا که با مهارت برای عمه کتی از 
زندگی و تفریحات و دوستان خوبم در ش انه روزی تعریه میکردم و ره حاال 

چ کاری نمی توانم انجام بدهم ولی با اعتماد به نفس میگفتم که می دانستم هی
 که خودم همه ریز را ردیه میکنم.

 
 محمد سرا را تکان داد.
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 _ری کار میدوای بکنی؟
 

 شانه ام را باال بردم.
 

_تو نگران ن اا! حواست به بقیه باشه. من اون قدرها هم بی دست وپا نیستم. 
 بابک هم هست کمک میکنه.

 
ندی یدا را بگیرم.  ل د تای تا  گاه کردم  بک ن با به  یدم و  عصرر ی زدم. ررخ

سین نگاهم میکرد. رند  شگفتی و نوعی تح شده بود. با  نگاهت کامال عو  
سی که نمی خواهد نگاهت را از ریزی برگیرد. در  ثانیه نگاهم کرد. بعد مثل ک

 حالیکه هنوز نگاهت به روی من بود به محمد گفت:
 

 ل الزم نداری؟_حواسم بهت هست. پو
 
 
 
 
 

شه باید یه کاری بکنم. یه پرس و اویی بکن  _ررا اتفاقا مهلت ویزامون تمام ب
شه من نمی تونم همین طوری ولت کنم  شرای ت ریه؟ اگر گلی خوب ن ب ین 

 برگردم. ب ین باید برای ره ویزایی اقدام کنم.....
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 حرفت را ق ع کرد و رو به من گفت:

 
 ابک تنها صح ت کنم؟_نازلی من میتونم با ب

 
سرم را تکان دادم. میدانستم که صح ت هایشان درباره ی من است ولی حرفی 
نزدم. از محمد خداحافظی کردم و از اتاق بیرون آمدم. در راهروی که به هال 
منتهی میشررد ایسررتادم و به دیوار تکیه دادم. به معنی واقعی کلمه بیچاره شررده 

شرررد. من برنامه داشررتم که محمد هر ره بودم. حاال خیلی ریزها عو  می
ستم در خانه ی  سد. مثال ظرف فردا یا پس فردا. تا آن زمان من میتوان زودتر بر
بابک بمانم و بعد با محمد به خانه ی عمو علی میرفتم. ولی حاال دیگر محمد 
هم ن ود و من دیگر بیشررتر از این درسررت ن ود که بدواهم مزاحم بابک شرروم. 

ردم. از کجا باید شروع میکردم؟ من که اایی را بلد ن ودم. پولی باید کاری میک
شتم. کاا محمد این  ضافه هم ندا ست ل اس ا شتم. من حاال حتی یک د ندا
اا بود. ولی به سرررعت فکرم عو  شررد و به سررمت گلی رفت. کاا گلی به 
سی و تنهایی میکردم. آن همه اعتماد به  سم بی ک سا شدت اح هوا بیاید. به 

سی که شده و به هوا رفته بود و حاال یک  نف مقابل محمد به کار برده بودم دود 
شت داشت.  سایه خودا هم وح نازلی مانده بود که بیچاره و بی پناهب حتی از 
حاال در رینگ بوکس زندگی فقی من بودم و عمران. باید تصررمیم میگرفتم که 

یا آنکه از میدواهم دسررتکت هایم را در دسرررت کنم و با عمران م ارزه کنمب 
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شناختی که از خودم  شم که عمران تعقی م نکند. با  رینگ فرار کنم و امید وار با
ستم که راه دوم را انتداب میکنم. من توان م ارزه با عمران  شتم از حاال میدان دا
را به هیچ واه در خود نمیدیدم. فرار کردن و در پشرررت پوته ها پنهان شررردن 

ترسررو اسررت که از دسررت روباه در فرار  همیشرره بهترین راه برای یک خرگوا
اسررت. به سررالن برگشررتم. شررهاب حاال کارتون عصررر ید ندان را نگاه میکرد. 

 کنارا نشستم. کنترل را برداشت تا کانال را عو  کند.
 

 _عو  نکنید. من عاشک این کارتونم.
 

 خندید.
 

 _منم عاشک کارتونم ولی به کسی نمیگم.
 

 ل دند زدم.
 

 عاله._کودک درونتون ف
 

 سرا را تکان داد.
 

 _آره روان شناسم هم این میگه!
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 بی حوصله خندیدیم.
 

 _خیلی مزاحم شما شدم.
 

 _راحت باشید. من از تنهایی در اومدم.
 

 _ما ایرانی ها واقعا تعارف تو خونمونه.
 

 خندید.
 

 _من تعارف نمیکنم.
 

 سپس مکثی کرد و گفت:
 

 _رند سال اون طرف بودی؟
 

 _نه سال
 

 را تکان داد و دیگر حرفی نزد و حواست را به فیلم داد. سرا
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 ریزی در حدود نیم ساعت بعد بابک دوباره مرا به اتاق صدا کرد.
 

 _بله؟
 

 با دستت به تدت شهاب اشاره کرد. نشستم و نگاهت کردم.
 

 _ری کار میدوای بکنی؟
 

کار میدواهم برای  عا نمی دانسررتم ره  این رند لحظه حرفی نزدم. رون واق
 کالف سردرگم زندگیم بکنم. حاال یک فکرم پیت گلی بود. نگرانت بودم.

 
_نمی دونم. به نظر شما ری کار میتونم بکنم؟ آپشن ها رو بذارید رو میز. من 

 از قوانین ایران ریزی نمی دونم.
 

باره دسررتی روی که سرررا  رند ثانیه نگاهم کرد و سرررا را تکان داد. دو
االب بود. نمی دانم با این کارا موهای نداشته اا کشید. این حرکتت برایم 

 را شانه میکرد یا آنکه تیک عص ی اا این بود.
 

 _تو با گذرنامه ایرانی ات وارد کشور شدی؟
 

 سرم را تکان دادم.
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عه ایرانم هنوز. یعنی  کایی راهم نمی دادن. من ت  پاس آمری با  _آره. فکر کنم 

پاسررپو فت. ولی  که این طوری میگ کاییم هم آورده بودم. عمران  رت آمری
 نیویورک پاریس رو با اون اومدم.

 
 کمی فکر کرد و گفت:

 
 _اون ریزی که من دیدم پاسپورت آمریکایی بود.

 
سپورت ایرانی ام  شم که پا شته با ستم امید دا شیدم. یعنی میتوان نفس راحتی ک

 هنوز سالم باشد؟
 

ور نی ات سالم باشه ر _مهم بودن پاسپورتت نیست. اصال گیرم که پاس ایرا
میدوای از عمران بگیریت؟ اوراب می خوای بکشررری رو سررررت بری 

 بدوزدیت؟
 

 _اون بهم نمیده میدونم.
 

 سرا را در تایید حرف های من تکان داد.
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 _م من باا که نمیده .
 

 _میتونم دوباره درخواست پاسپورت بدم؟ بگم که ....
 

کدام شررناسررنامه میدواسررتم برای حرفم را ق ع کردم. من مدارک نداشررتم. با 
 پاسپورت اقدام کنم؟

 
 کمی روی صندلی به الو سر خورد و گفت:

 
 _مدارک میدواد نازی که تو نداری.

 
 _دیگه ره آپشن هایی دارم؟

 
 _ آپشن دیگه ؟ ری بگم واال.....

 
حرفت را ق ع کرد و رند ثانیه نگاهم کرد. مثل اینکه میدواست ب یند که زمان 

باره به عقب  و من برای گفتن حرفت مناسرررب هسررتیم یا نه؟ و در نهایت دو
 برگشت و به پشتی صندلی تکیه داد و حرفی نزد.

 
 _محمد ری گفت؟
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با  با حرف های محرمانه اا  احسررراس میکردم حرفی که او آن را فرو خورد 
 محمد در ارت اط است. یک ابرویت را باال برد و آهسته خندید.

 
هم بفهمی میگفت نازی تو هم بمون میدوام فالن _اگر میدواسررت که شررما 

 ریز رو بگم.
 

شد. درحالیکه همچنان نگاهت به روی  سکوت برقرار  حرفی نزدم. رند ثانیه 
 من بود از اا برخاست و گفت:

 
 _نگرانته. داشت توصیه های الزم رو میکرد.

 
 مکثی کرد و گفت:

 
 _قهوه میدوری؟

 
ستم. و به طرفت رفتم. مت شد و به طرف در رفت. از اا برخا واه حرکت من ن

 آهسته صدایت کردم.
 

 _بابک
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 ررخید و با رشمک پرسید که ره شده است؟
 

 _میریم خونه ی خودت؟
 

_نه امشررب این اا بمون منم پیشررت می مونم. در ضررمن هر ری الزم داری 
 لیست کن فردا برم بدرم.

 
ز خانه با آن از صرر ی همان این کهنه خانگی که شررب ق ل به تن داشررتم و ا

 بیرون زده بودم به تنم بود. با یک پلیور یقه هفت نس تا نازک.
 

 _مرسی ولی من ریز دیگه ایی میدواستم بگم.
 

 _بگو.
 

 _میشه یه اایی رو برام پیدا کنی که امن باشه. بعد از محمد پولت رو بگیر.
 

 رند ثانیه نگاهم کرد. بعد سرا را تکان داد.
 

 هم میرسیم. _باشه حاال بیا به اون
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ست. حتی مثل اینکه به یک  س ت به این موضوع بی اعتنا ا ساس کردم که ن اح
 نوعی ناراحت هم شده بود.

 
 دوباره صدایت کردم.

 
 برگشت و با ل دند نگاهم کرد.

 
 _بله؟

 
 _ر وری میدوای منو از این ااب ری؟ دیگه از بالکن نمیرما!

 
 خندید و گفت:

 
مت. نازی ری میگی تو؟ اگر بدوای یه اایی تنها _باشه. با ل اس پسرونه می ر

 زندگی کنی دیگه این مدفی کاریها معنی نداره.
 

 حرفت درست بود میدانستمب ولی کار دیگری هم از عهده ی من برنمی آمد.
 

تا موقعی که کارم ردیه  یاد.  _میگی ره کار کنم؟ دیدی که محمد نمیتونه ب
 بشه که نمیشه خونه ی شما بمونم.
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 دیوار کنار در تکیه داد.به 
 

_خوب سوال اینکه اصال ر وری میدواد کارت ردیه بشه؟ برنامه ایی ریزی 
 داری؟

 
سرررم را تکان دادم. کمی به سررمتم خم شررد و من ناخوداگاه عقب رفتم. دقیک 
 نگاهم کرد و دهانت را باز کرد ولی دوباره بست و به دیوار تکیه داد. کالفه بود.

 
 ا یه مشاور و روانکاو خانم صح ت کنی؟_دوست داری اول ب

 
با تعجب نگاهت کردم. من همیشه شدصیت ضعیه و آسیب پذیری داشتم. 

 در این شکی ن ودب ولی ق عا آن قدر هم مشکل دار ن ودم.
 

 _برای ری؟
 

به نرمی گرفت و من دسررتت را پس زدم و اخم  بازویم را  بدون هیچ حرفی 
 کرد و گفت:کردم. با انگشتت به بازویم اشاره 

 
بدونم.  کارت کرده و نمی خوام هم  یدونم اون بی شرررف ری  _برای این. نم

 ولی اگر دوست داشته باشی یه مشاور زن میتونه کمکت کنه.
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تاده  فاقی اف که برای من ات گاهت کردم. او فکر میکرد  ناراحتی ن با حیرت و 

 است؟
 

 _من خوبم. هیچ مشکلی هم ندارم.
 

 .رند لحظه مرا نگاه کرد
 

 _صحیی!
 

نگاهت را از روی صورتم برنداشت و برگشت و دوباره روی تدت نشست و به 
 من هم اشاره کرد تا بنشینم.

 
_برای گرفتن پاسررپورت ره ایرانی و ره آمریکایی مدارک احتیاج داری. اگر 
بالیی که سررر پاس آمریکاییت آورده بود سررر این یکی هم آورده باشررره باید 

. پس اول باید برای گرفتن اون اقدام کنی. که اون هم شررناسررنامه داشررته باشرری
ق عا زمان می ره و یه سررری دردسرررها رو داره. یکی از مشررکالتت اینکه ااازه 
پدرت رو میدواد. عمران قانونا پدرتته و برای گرفتن پاسررپورت ااازه ی اون 

شه اینکه اگر از عمران  کایت شالزمه. اما ریزی که برای تو میتونه یک امتیاز با
کنی یه سرند محکم تو دسرتته که میتونی شرناسرنامه ات رو بگیری. منظورم یه 
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شررناسررنامه بدون اسررم اون به عنوان پدرته. این طوری گرفتن پاسررپورتت هم 
به ااازه اا برای خروج از کشررور  که  نداری  پدری  راحتت تره. رون دیگه 

ه دوباره ادامه دادت ال تاحتیاج باشه. رحرفت را ق ع کرد و رانه اا را باال برد و 
من دقیک نمی دونم که خروج دختر تنها امکان پذیر هسررت یا نه؟ آخه تو هم 
شررهروند آمریکا هسررتی و هم ایران. باید در این مورد سرروال کنم. حاال به هر 
حال اون موضرروع رو که کنار بذاریم می رسرریم به عمران. به نظر من تا هنوز 

شهاب هم به  ست و  شکایت زخمات تازه ا شاهدهب بیا برو  شک  عنوان یه پز
مده  گه ایی هم برات پیت آ کل دی تا تهت. اگر مشرر هاتم  با بکن. خودم هم 

 میتونی اون رو هم عنوان کنی.
 

سترس و ناراحتی برایم پیت  ص ی تکان تکان میدادم. هر زمان که ا پاهایم را ع
 ت پیدا میکردم.میامد نا خوداگاه پاهایم را تکان میدادم. با این کار کمی آرام

 
دسررتت را برای لحظه ای و به نرمی روی زانوی راسررتم گذاشررت و آن را ثابت 

 نگه داشت.
 

_آروم باا. من که نمیگم بیا برو بکشررت که این طوری میشرری. میگم ازا 
 شکایت کن.

 
 موهایم را کنار زدم.
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 _نمی تونم. اون بدتر میشه ررا شما این رو ق ول نمیکنی؟
 

 ا برای لحظه ای باال برد و گفت:که دست راستت ر
 

_باشرره ق ول. حاال شررما به من بگو که ر وری میدوای از دسررتت در امون 
یاد سررراغت؟ ر وری  یدات نکنه ن باشرری؟ من کجا برات خونه بگیرم که پ
میدوای شناسنامه ات رو بگیری و بری دن ال پاسپورتت؟ ر وری میدوای از 

شی؟ نازلی اینها همت زما شور خارج ب ن بره. فکرا رو کردی؟ من میدونم ک
 که ازا میترسی کامال درکت میکنمب ولی آخه با ترست فقی داری .....

 
 حرفت را ق ع کردم و عص ی گفتم:

 
_نه شررما و نه هیچ کس دیگه نمیدونه من ری میگم. من اینقدر که از عمران 
میترسرریدم و میترسررم از مرگ نمی ترسررم. عمران وحشرریه. همیشرره یه خویی 

شما حتی نمی تونی ح شده.  شی تو واودا بوده. حاال هم بدتر  یوانی و وح
تصررور کتک هایی که من خوردم رو بکنی. من حتی حاضرررم قاراقی از ایران 
برم ولی کار به شکایت و شکایت کشی نیفته. اون طوری عمران دیگه غیر قابل 

م. وقتی رسکنترل میشهب میدونم منو میکشه. تو رو خدا بفهم بابک من ازا میت
سم از اون از بین رفته. دایما به خودم  که به ایران اومدم فکر میکردم که دیگه تر
میگفتم که عمران اون قدر هم ترسررناک نیسررت. حتی دو سرره باری تا حدودی 
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سادم و حرفم رو زدم. ک ود کردب کتکم زد. ولی به طور احمقانه ایی  الوا وای
شده. فکر میکردم که دیگه ترسم از فکر میکردم که عمران آروم تر مهروبون  تر 

بین رفته ولی با این اتفاق فهمیدم که عمران اگر تو این رند مدت یه کم نرمی 
نشررون داده فقی به خاطر این بوده که عاشررقم شررده بود. نمی خواسررت در من 
باره اون ترسررها  یاره. فقی همین. حاال دو به واود ب ذهنیت منفی از خودا 

میک تر. تو میگی ره کار کنم؟ من اینمب نمی تونم خودم برگشرته. شردیدتر و ع
 رو عو  کنم.

 
ص ی  شار ع صورتم کنار زدم. وقتی بی نهایت تحت ف دوباره موهایم را از روی 
در می آمدم اصال تحمل اینکه موهایم در صورتم باشد را نداشتم. در این اور 

تار مو ه یک  به طوریکه حتی  ها را امع میکردم  م در صررورتم مواقع همه آن
شب ق ل بدون هیچ نرم کننده ایی  شان که  شد. ولی حاال با این موهای پری ن ا
آنها را شسته بودم ریزی به انفجارم نمانده بود. بابک در حمامت نرم کننده ی 

 موی سر نداشت. ال ته احتیاای هم نداشت!
 

 _باشه آروم باا.
 

شد و هر دو نفرمان بدون هی ساکت به رند ثانیه آتت بس اعالم  چ حرفی فقی 
 همدیگر نگاه کردیم.
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شکلت باهاا حرف میزنم  سراغت درباره م ست وکیل دارم. فردا میرم  _یه دو
شه که ما رو زودتر  شاید کانال های دیگه ای هم با شنهادا ریه؟  ب ینم اون پی

 به هدفمون برسونه.
 

 سرم را تکان دادم. برخاستم و گفتم:
 

 _برای خونه ری کار کنم؟
 

 د کجی زد گفت:ل دن
 

 _درست میشه همه ری به موقعت . بیا برم برات ل اس بیارم بدواب تا فردا.
 

از اتاق بیرون رفت. ولی من آن قدر بی قرار بودم که م من بودم آن شب خواب 
 به سراغم ندواهد آمد.

 
ضافه  ص یت خودم ا سالمتی گلی بود که به م شتم و بدتر از آن فکر  سردرد دا

ستم شده بود و با  شله قلمکاری را در مغزم ایجاد کرده بود که نمیتوان هم آا 
 آن را تحمل کنم.

 
 

http://www.roman4u.ir/


 387 ناگفته ها

 
 
 

تا صرر ی اان کندم ولی اصررال نتوانسررتم بدوابم. حتی برای یک دقیقه. این 
ندوابیدن و بیدار ماندن فقی یک حسررن داشررت و آن هم این بود که به خاطر 

صال آوردم که من آن روز دو شرناسرنامه دیده بودم. در ی کی از شرناسرنامه ها ا
اسررمی از عمران ن ود. پس یعنی رسررما او پدر من ن ود. من میتوانسررتم دوباره 
شررناسررنامه بگیرم؟ بدون واود او؟ باید میشررد. مگر بچه هایی که پدر مادر 

 ندارند ر ور شناسنامه میگیرند.
 

 همین که آفتاب زد برخاسرتم و به آشرپز خانه رفتم و صر حانه را حاضرر کردم.
سایلت را بلد ن ودم خواه نا  صدا کار میکردم ولی خوب رون اای و آرام و بی 

 خواه سرو صدا ایجاد میشد.
 

 _ره زود بیدار شدی
 

 _سالم. ص ی به خیر!
 

 روی صندلی نشست و به من که به دور خودم میچرخیدم نگاه کرد.
 

 _دیشب ندوابیدی؟
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 نگاهت کردم و سرم را به نشانه ی نفی تکان دادم.

 
 _از کی این طوری بی خواب شدی؟

 
 شانه ام را باال بردم.

 
 _خیلی وقته

 
 _مثال از کی؟

 
 شکرپاا را روی میز گذاشتم و برای او هم قهوه ریدتم و مقابلت نشستم.

 
 _خیلی وقته. از وقتی از ایران رفتم.

 
 با تعجب ابرویت را باال برد و گفت:

 
 پیت یه مشاوره نرفتی تا حاال؟_نازلی تو این همه وقته بی خوابی داری و 

 
 _من خوبم. فقی یکم کم خوابم!
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 ل دند کجی زد و گفت:

 
 _کم خوابی؟

 
 دیگر حرفی نزد. بعد از ص حانه گفت:

 
 _می خوای ل اس بپوا بریم پیت این دوستم که وکیله.

 
 _اگه عمران بیرون باشه ری؟

 
 خندید. برای اولین بار از آن زمان که با او آشنا شده بدمب بلند

 
_نازی تکلیه خودت و منو مشرردص کن. می خوای باالخره خونه بگیری یا 
نه؟ اگر فکر میکنی که عمران اات رو پیدا نمی کنه باید بگم اشررت اه بزرگی 

 میکنی خانم. سر دو ثانیه اات رو پیدا میکنه و میاد سراغت.....
 

یشررود. لرزیدم. درسررت مثل کسرری که از سرررما برای لحظه تنت مور مور م
 حرفت را ق ع کرد.

 
 _نازی این رو نمیگم که دیگه از سایه خودت هم بترسی. میگم رون حقیقته.
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 _میگی من ری کار کنم؟

 
یه کم  کارات  تا  فت. بمون  مد هم همین و گ _فعال بمون پیت خودم مح

 تکلیفت معلوم بشه.
 

 دلم میدواست گریه کنم.
 

ری؟ بدتر از اون اگه ماهی _نمیشررره بابک نمیشررره. اگر خانواده ات بفهمن 
 ناراحت بشه ری؟ نمیگه تو رفتی تو خونه ی شوهر من ری کار؟

 
 رند ثانیه مرا نگاه کرد. نگاهت گنگ و نامفهوم بود.

 
_خانواده ام ریزی نمی فهمن. ماهی هم اون قدر دوست داره که بتونه موضوع 

شتن ر ست که ممکن عمران به ارم دا ضوع ه ضم کنه. فقی یه مو اب ه ی رو ه
نا مشررروع بین من و تو ما رو گرفتار کنه. که اگر حتی معلوم بشررره که پدر تو 

 نیست هم از ارم عمومی ما کم نمیشه.
 

کالفه سرم را پایین اندختم. خودم هم میدانستم که تنها ماندن من برابر است با 
 بی دفاع شرردن در برابر عمران. ولی راره ایی هم ن ود. اگر عمران میرفت و به
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پای  ن*ا*م*ا*ر*و*عقادر خان میگفت ره ؟ اگر به ارم داشررتن راب ه ی 
 بابک هم به این ماارا کشیده میشد ره؟

 
_نمیشه بابک. نمی خوام پای تو هم گیر بیفته. تا همین حاال هم ریسک بزرگی 

 کردی بهم پناه دادی. هم خودت هم دوست با معرفتت.
 

سراغت؟ نازی این دفعه _ ری کار میدوای بکنی؟ میدوای بزاری عم ران بیاد 
 دستت بهت برسه....

 
 حرفت را ق ع کرد و قاطع به رشمانم نگاه کرد و گفت:

 
 _میتونم اایی مدفی ات کنم ولی...

 
دوباره حرفت را ق ع کرد. میتوانسررتم بی قراری و نگرانی که در نگاهت بود را 

 به وضور حس کنم.
 

یزهایی که الزم داری رو هم بدرم. _حاال بزار هم برم پیت این دوسررتم هم ر
 راستی هر ری میدوای لیست کن برام.

 
از آشررپزخانه بیرون رفت. درمانده بودم. ره کار باید میکردم؟ نه می توانسررتم 
ریسررک کنم و از پیت بابک بروم رون میدانسررتم که عمران دیر یا زود اایم را 
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اده دردسر بیاندازم. اگر خانو پیدا خواهد کرد و نه میتوانستم بیشتر از آن او را در
کایتی م نی بر راب ه  بدتر از آن عمران شرر یا اگر  ره ؟  ند  ید اا می فهم

 بین ما را عنوان میکرد ره؟ ن*ا*م*ا*ر*و*ع
 

 روی صندلی آشپزخانه نشستم و به فنجان قهوه نیمه خورده بابک نگاه کردم.
 

 _لیست کردی؟
 

 سرم را تکان دادم و برخاستم.
 

 ده_قلم کاغذ ب
 

 از ای ت یک دفتر ره یادداشت و خودکار بیرون آورد و به دستم داد.
 

 ناگهان فکر احمقانه ایی را که به ذهنم رسید عنوان کردم و گفتم:
 

 _میتونم موهام رو بزنم ل اس پسرونه بپوشم . بهتر نیست؟
 

 رند ثانیه با حیرت هر ره تمام تر نگاهم کرد.
 

http://www.roman4u.ir/


 393 ناگفته ها

و نازلی؟ این ترس فلجت کرده. آروم باا و _نه اصال بهتر نیست! ری میگی ت
 من قی فکر کن. اون اوری سرو کارت با پلیس می افته.

 
 ریزهایی راکه الزم داشتم نوشتم کاغذ را به طرفت گرفتم.

 
 _میشه برم خونه ی خودت؟

 
 رند ثانیه فکر کرد و گفت:

 
 _آره زود باا بپوا. ص ی زوده همسایه ها خوابن هنوز.

 
 دنده ام بهتر شده بود ولی هنوز درد داشتم. ل اس پوشیدم.

 
 _از آقا شهاب تشکر کن از قول من .

 
 آهسته از در بیرون زدیم. و به سرعت به داخل خانه او رفتیم.

 
 یک کارت الکترونیکی دیگر از ای ت بیرون آورد و به طرفم گرفت.

 
شه. من میرم اول ریزهای که احت س شته باا. این زاپا  یاج داری_بیا این رو دا

گاه داره دیر میره  عد میرم پیت این دوسررتم. رون داد یدم ب هت م رو میگرم ب
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دفترا. یه کم اسررتراحت کن تا من برگردم. فقی خدا کنه مغازه یی ریزی باز 
 باشه

 
سم عمران به عنوان  سنامه دیدم. یکی با ا شنا ستی بابک من اون روز دو تا  _را

؟ من االن برای شررناسررنامه باید پدر و یکی بدون اسررم عمران. تکلیه ریه 
 ر وری اقدام کنم؟ این ها رو به دوستت بگو حتما.

 
 _خوب شد گفتی پس......

 
 حرفت را ق ع کرد و رند لحظه فکر کرد و گفت:

 
 _دو تا شناسنامه برای ری برات گرفته بود؟

 
_به خیال خودا همه ی کارها رو ردیه کرده بود و فقی نظر بله ی من و به 

 عروس کم داشت. برای ماه عسل هم میدواست منو ب ره پاریس.عنوان 
 

 رانه اا را باال داد و گفت:
 

_برام اال هب عاشک خودت نیست. این ش اهت تو به مادرت اون رو این طوری 
 کرده.
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سرا را با تاسه تکان داد و کتت را پوشید و کیفت را برداشت و خداحافظی 

قی برای وقت گذرانی گشررتی در خانه زدم. کرد و از در بیرون زد. بی هدف و ف
به عکسهایت که در قاب بود و روی بوفه ریده شده بود نگاه کرد. بیشترشان با 
باربد بود. از همان روز اول هم متواه شده بودم که راب ه بابک با برادرا ریز 
 دیگری است. با اینکه نا تنی بودند ولی به هم عالقه و دل ستگی زیادی داشتند.

 
وباره به کلکسیون سیگارهایت نگاه کردم. االب بود انواع و اقسام سیگار ها د

در آن بود و االب تر این بود که خود بابک مثل عمران یک سیگاری حرفه ایی 
ن ود. خیلی کم میکشررید. شرراید در این مدتی که با او آشررنا شررده بودم یک بار 

 دیده بودم که سیگار کشیده بود.
 

شن ک صدای زنگ در مرا از تلوزیون را رو شتم. اما  ش که خ ر گذا ردم و روی 
 اا پراند.

 
آن رنان میزد که ریزی نمانده بود از گلویم خارج شررود. اگر عمران  ل*ب*مق

شمی نگاه کردم. خودا بود. حاال  شد ره؟ نوک پا به طرف در رفتم و از ر با
 عالوه بر طپت قلب احساس افت فشار خون هم میکردم.

 
در رو باز کن. میدونم که اون تویی. همین حاال دیدم که بابک _نازی؟ نازی 

صح ت کنیم. من کاریت ندارم بیا بریم خونه. فقی ایران بمون  رفت. بیا با هم 
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شم بمون  شه؟ بیا پی شی! با شقم ب همین. بهت قول میدم که کاری بکنم که عا
 بعد اگر دوست داشتی ازدواج میکنیم. هان ر وره؟

 
ست با ای ست او میدوا ن افکار بیمار و مالیدولیایی اا مرا خام کند؟ می خوا

مرا به خودا عالقه مند کند؟ ر ور؟ خیلی دلم میدواسررت بدانم که او ره 
معیارهایی را برای این کار در نظر گرفته اسرررت؟ فکر میکند که میتواند حتی 
 اندکی در دل من عالقه ایجاد کند؟ آن هم وقتی که تمام عمرم مرا عذاب داده

 و آخرین بار تا سر حد مرگ مرا کتک زده است.
 

 به سمت در خم شد و دهانت را روی لنگه در گذاشت و گفت:
 

یا بیرون. دارم  نازی من میدوامت. تو رو خاک مامان پری ب یا بیرون.  _نازی ب
سره کاریت  شین خوابیدم. اگه این پ ص ی این اا تو ما شب تا  شم. دی دیونه می

 ازی؟ نازی؟بکنه من دیونه میشم. ن
 

ق یدم.  اا پر که من از  به طوری گد زد  به در ل یک پرنده  ل*ب*ممحکم  ثل  م
خودا را محکم در سررینه ام به این طرف و آن طرف میکوبید. نفرت مثل یک 
سم قوی در بدنم ریشه دواند. دلم میدواست در را باز کنم و او را بکشم و کار 

شب ق لم را تمام کنم. دهانم از  شده بود. ره نیمه تمام دو  این همه نفرت تلخ 
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کسرری گفته نفرت قلب را تلخ میکند؟ من تلدی آن را در تمام واودم حس 
 کردم. درست مثل شیرینی مح ت.

 
ستم. زانوانم را بغل  ش شت در روی زمین ن شردم و پ شمانم را به روی هم ف ر
به روی هذیانهای  قل این طور ذهنم  پذیرا شررردم. حدا کردم و درد پهلویم را 

ست گرفتم. عجیب بود ولی کث شهایم را با د شد. گو سته می یه و آلوده ی او ب
شنیدم. ریزی به دیوانگیم نمانده بود. من  ضی تر می صدای او را وا مثل اینکه 
صدایت را باال  سید که او  شنوم ولی به نظر میر ستم که حرفهایت را ب نمی خوا

. هیچ وقت ها برگشررته بودند. همیشرره همین طور بودب*و*سرربرده اسررت. کا
ست او  شم. دلم میدوا ست فریاد بک شتند. دلم میدوا سرم بر نمیدا ست از  د
خفه شررود و از آن عشررک کثیفت ریزی نگویید. روی زمین گلوله شرردم و در 
حالیکه اشک میریدتم مثل گهواره خودم را تکان تکان دادم تا آرام شوم. دستم 

 را الوی دهانم گرفتم تا صدای گریه ام بیرون نرود.
 

نمی دانم رقدر زمان گذشررته بود که دیگر صرردا ق ع شررد. ولی من همچنان 
سالمم درد  ستدوان گونه ی  شک و خالی ا شک میریدتم. روی آن پارکت خ ا

 گرفته بود. ولی من بی اهمیت به نق ه ایی در روی دیوار خیره شده بودم.
 

آن  ص یصدای باز شدن در آمد و بعد بوی ادکلن و افتر شیوی آشنا. همان که 
را اسررتشررمام کرده بودم. با این بو موای از آرامت تمام واودم را در بر گرفت. 



wWw.Roman4u.iR  398 

 

حسرری که پر از امنیت بود. حسرری مثل حسرری که فقی در کنار محمد آن را 
 تجربه کرده بودم.

 
 _نازی؟ نازی؟ پاشو ب ینم ری شده؟

 
شمانم را ر صورتم کنار زد. ر رخاندم و کنارم زانو زد و آرام موهایم را از روی 

نگاهت کردم. نگاهت نگران و ادی بود. آرام و خیلی خیلی م من به خود. 
 ره خوش دت بود ماهی که رنین مرد محکمی را در پشت سرا داشت.

 
 _نازی؟ ....

 
 بیشتر به سمتم خم شد و مودبانه گفت:

 
 _ااازه میدی بلندت کنم؟

 
اخت و آرام مرا بلند سعی کردم خودم بلند شوم و او هم دستت را زیر کتفم اند

 کرد. کیسه های خریدا همان اا روی زمین رها شده بود.
 

مرا روی م ل نشاند و کتت را در آورد و کنارم نشست. کمی گره کراوتت را شل 
 کرد و گفت:
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 _این اا بود؟

 
بدون اینکه نگاهت کنم سرررم را تکان دادم. نفسررت را صرردا دار بیرون داد و 

 گفت:
 

 دمت. خیلی بی شرف و ....._االن تو البی دی
 

 حرفت را ق ع کرد و لعنتی بر شی ان فرستاد.
 

 _ری میگفت؟
 

سرم را به نشانه نفی تکان دادم. حاضر ن ودم حرف و ذهنیت کثیه او که مرا به 
 آن شب پرتاب می کرد راب واگویه کنم.

 
سکوت بین ما با زنگ تلفن او شکسته شد. گوشی را برداشت. دوستت وکیلت 

 که گفت در دفترا منتظر اوست. بود
 

 سرا را نزدیک صورتم آورد و گفت:
 

 _ل اس بپوا بریم. میترسم این دفعه که برگردم ....
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سیب پذیر بودن رور و روان من  شاره اا به آ ستم ا حرفت را ق ع کرد. میدان

 است.
 

 _خوبم
 

 صدایم از آن همه گریه گرفته بود.
 

 _نازی....
 

 ا کمی خشونت گفتم:حرفت را ق ع کردم. و ب
 

 _گفتم که خوبم.
 

سالن کرد. کالفه بود. عاق ت تلفن اا را بیرون آورد و به  شروع به قدم زدن در 
 دوستت تماس گرفت و خواهت کرد اگر میشود او به خانه ی او بیاید .

 
آهنگ فیلم دلشرردگان را از اسررتاد شررجریان گذاشررت. آهنگی که برایم یاد آور 

خداداد عاشررک این آهنگ بود و هر وقت که به خانه شرران خاطرات زیادی بود. 
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میرفتم این آهنگ هم ازی از خانه شرران بود. آهنگ ریتمیک بود و تم شررادی 
 داشت ولی در آن لحظه برای من عذاب آور بود. برایم مثل نوحه سرایی بود.

 
 تا آمدن دوستت وسایلی را که برایم خریده بود نشانم داد و سعی کرد تا مرا سر
شیک  سلیقه اا خوب بود. پیراهن هایی که گرفته بود همه زی ا و  ذوق بیاورد. 
بود. بهترین ها را گرفته بود. نمی دانسررتم که آیا میتوانم زمانی این ل ه او را 
ا ران کنم یا تا آخر عمر مدیونت خواهم بود؟ هیچ ریزی را از قلم نینداخته 

پلیورب مانتوب شررالب لوازم  بود. کیه کفتب شررلوار اینب رندین و رند عدد
آرایشی و بهداشتیب و در کیسه ایی ادا ل اس زیرب باالخره مرا سر ذوق آورد و 

 خنده ام گرفت. این ها را ص ی اول وقت از کجا خریده بود؟
 

 _از کجا گرفتی؟
 

ستای  ستم. زنگ زدم بهت اومد در مغازه رو باز کرد بقیه اا رو هم از دو _دو
 اساژی رو واسه تو االف کردم.دیگه اا گرفت. یه پ

 
نگاهت کردم رشررمانت بر خالف صررورت ادی اا خندان بود. من هم 
ستم گرفتم و گفتم  سر را در د شتم و نرم کننده موی  ل دند زدم. ل اس ها را بردا

 که به حمام میروم.
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الوی آینه در حمام ایسررتادم و به تصررویر خودم نگاه کردم. رشررمم به تیخ 
 د. در دستم گرفتم. و آب اوا را باز کردم.اصالر بابک افتا

 
 "وقتی که آب خیلی اوا باشه زدن رگ درد کمتری داره"

 
این حرف را همیشررره هند میزد. دختری ل نانی که در شرر انه روزی بود. تنها 
دوسررتم در آن شرر انه روزی. همیشرره فکر میکردم که بلوف میزند ولی باالخره 

کردم. مچ هر دو دسررتت را زده بود. آن قدر  یک روز انازه اا را در حمام پیدا
عمیکب که مچ تقری ا ق ع شرررده بود. تا زمانی که مرا در گور بگذارند هم این 
صحنه از یادم نمی رود. تیخ را سر اایت گذاشتم. بعد از آن اریان گاهی من 
ضوع  ست. مدتها بود که دیگر به این مو هم فکر میکردم که این ایده ی بدی نی

ه بودم. یعنی از وقتی که از شرر انه روزی فارق التحصرریل شرردم و به فکر نکرد
ضی در  صاف و وا صحنه خیلی  شگاه رفتم و حاال بعد از مدتها دوباره آن  دان
ذهنم شکل گرفته بود. هند که عریان در وان افتاده بود و رنگت سفید شده بود. 

ه بود و موهای سیاهتب سیاه تر از همیشه روی شانه های سفیدا ریدته شد
دهانت کمی باز مانده بود و سرررا به عقب افتاده بود و تمام حمام را خون 
بان زد بود در عر  رند  نه روزی ز گرفته بود. همه ی آن زی ای که در شرر ا
ساعت به زوال رفت و گندید و از بین رفت. وان را پر کردم و در آن دراز کشیدم. 

 تمام وقایع از الوی رشمانم رژه میرفتند.
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ندگی آویزان و پا در هوای من در یک عصررر روز دو شررن ه از این رو به آن رو ز
شده  شده بود. حاال عالوه بر آویزان بودن به طور مرگ آوری منزار کننده هم 
صیر را دارد. مادرم که فعل  شترین تق سی بی ستم در این میان ره ک بود. نمی دان

را پرورا داده بود و حاال فقی نادرست را انجام داده بودب یا عمران که کینه اا 
به دن ال فرصررتی برای ضررربه زدن بود. یا من که تا این اندازه به مادرم شرر اهت 

 پیدا کرده بودم.
 

شتم. ق شن ه هم مادرم را از  ل*ب*مدرد دا صر روز دو  درد میکرد. من در آن ع
دسررت دادم و هم پدرم را. این کم دردی ن ود. دردی بود که احسرراس میکردم 

ایجاد کرده اسررت که حتی ضررربان آن را نامیزان کرده  ل*ب*مه ای را در قحفر
 بود.

 
شده بود و  ش ه نابود  شتم یک  سایی که از مادرم دا شته آ تمام ذهنیت زی ا و فر
اایت را به تنفر داده بود. از مادرم متنفر شرررده بودم. عمران را که خیلی وقت 

ایی بود که فقی برایت مراسررم ق ل از دسررت داده بودم . عمران برای من مرده 
ندم و دفنت کردم و  کارا ق را را هم ک با این  حاال  ته بودم. و  تدفین نگرف
باالی ق را نوحه سرای کردم. سرم را به عقب تکیه دادم و به سقه حمام نگاه 

 کردم. نمی دانم که ره زمانی خواب مرا در خودا اسیر کرد.
 

انون آسررایی که به در میدورد مرا با ایخ خودم از خواب پریدم. ضررربه های 
کانم را فراموا کرده بودم . در وان  مان و م که ز حالی گیج تر کرده بود. در 
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نشررسررتم. هنوز نیمی از ذهن و روحم در حمام شرر انه روزی و در کنار انازه 
سته بود.  ش غرق در خون هند بود و نیمه دیگرب در حمام خانه ی بابک در وان ن

 دستم نگاه کردم.گیج و مات به مچ های 
 

 _نازی ....نازی....
 

 صدای فریاد بابک مرا به خودم آورد.
 

 _نازی دارم میام تو....
 

صدای باز شدن آرام و با احتیاط در آمد. خم شدم و به سرعت پرده ی حمام را 
 کشیدم.

 
 _خوبم بابک!

 
 در را بست و دوباره از پشت گفت:

 
 _ررا ایخ زدی؟

 
 ا صاف کردم.سرفه ای کردم و صدایم ر
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 _خوبم! خواب دیدم.

 
 رند لحظه سکوت کرد.

 
 _باشه. اگر تمومی بیا بیرون دوستم اومده.

 
 _باشه

 
سررریع ل اس پوشرریدم و بیرون رفتم. حالت تهوع داشررتم. بدون اینکه به سررالن 
بروم به آشررپزخانه رفتم و یک فنجان قهوه غلیظ برای خودم ریدتم. بابک یک 

سازا آماده به برق بود. بر عکس خانه  قهوه خور حرفه ایی بود شه قهوه  و همی
 ی عمران. سرم را تکان دادم تا فکر او از ذهنم خارج شود.

 
 _اومدی؟

 
 ررخیدم و نگاهت کردم. به کانتر تیکه داده بود و به سرتا پایم نگاه میکرد.
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 نگاهم را به فنجان قهوه ام دادم. الو آمد و رو به رویم ایستاد.

 
 بود؟ و*سب*_کا

 
 بدون اینکه نگاهت کنم فقی سرم را تکان دادم.

 
 _نازلی. بیا یه مشاور برو. بذرا یه کم آروم بشی. برای خودت میگم.

 
 سرم را باال بردم و نگاهت کردم و گفتم:

 
 _من خوبم.

 
 رند ثانیه متفکرانه نگاهم کرد.

 
ستت را با احتیاط به طرف آورد  رانه ام به اایی روی کراواتت نگاه میکردم. د

 و من صورتم را کنار کشیدم.
 

 _ بیا بریم. دوستت منتظره
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الوتر از او به سالن رفتم. دوستت با شهاب کنار هم نشسته بودند و صح ت 
 میکردند. با دیدن من برخاستند و سالم کردند.

 
 بابک الو آمد و دوستت را معرفی کرد.

 
 وی هستن._علی رضاییب دوست وکیلم. ایشون هم نازلی کسر

 
سالم و  شهاب هم  ستم و با  ش ش دتی کرد. کنار بابک ن ل دند زد و اظهار خو

 احوال پرسی کردم.
 

شه  _خوب. علی اان. من زحمتت دادم امروز امدی این اا ب ینی ری کار می
 برای نازلی کرد.

 
شین و مردانه ایی  صورت دلن ضایی به من نگاه کرد.  با این حرف بابک علی ر

 روشن و موهای مشکی پر کالغی.داشت. رشمانی 
 

 _من درخدمتم. کیس رو توضیی بدین تا من هم بهترین گزینه ها رو بگم.
 

بابک نگاهم کرد که یعنی تو میگویی یا من شررروع کنم؟ نمی توانسررتم ریزی 
بگویم. ذهنم به شدت خمود و شکسته شده بود. هنوز تصویر ش انه روزی در 

 ه خودا شروع کند.ذهنم بود. بنابراین آرام گفتم ک
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 بابک هم شروع به تعریه کرد. تا حدودی بسته و سانسور شده.

 
 _که این طور!

 
به پشررتی م ل تکیه داد و با حیرت به من نگاه کرد. رند دقیقه حرفی نزد. مثل 
شاره  سیگاری آتت زد و به بابک ا ضوع بود.  شغول تجزیه و تحلیل مو اینکه م

 .کرد که برایت زیر سیگاری بیاورد
 

 _مشکلتون. خیلی مشکله! یعنی منظورم اینکه که خیلی پیچیده است.
 

 نگاهی به بابک کرد و ادامه داد:
 

_اول باید یه طول درمان بگیری. این برات یه امتیازه. یه وکالت به من بده من 
 خودم میرم دن ال کارهات. فقی تو باید بری پزشک قانونی...

 
 نگاهی به شهاب کرد و گفت:

 
 شنا تو پزشک قانونی داری؟_تو آ
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 شهاب به من نگاه کرد و گفت:
 

_این دیگه آشنا نمیدواد. حتی منم که تدصصم پزشک قانونی نیست میفهمم 
 کتک خورده. پرده گوشت پاره شده بود.

 
 علی سرا را تکان داد و گفت:

 
_تو یه مورد معولی آره. ولی مورد خانم معمولی نیسرررت. این آدم این طور که 

میگید هر کاری از دسررتت بر میاد. پول دارهب ق عا آشررنا داره و انگیزه ی شررما 
کافی که بدواد از همه عناصرررا اسررتفاده کنه. نمی خوام یه قدم ازا عقب 

 باشم.
 

 به من نگاه کرد و با رشمان روشنت رشمکی به من زد و گفت:
 

 _من از اینکه کسی دورم بزنه بدم میاد.
 

م فقی به آنها نگاه کردم. ب*و*سررهنوز گیج کا بابک و شررهاب خندیدند و من
 بابک نگاهم کرد و به سرعت متواه شد که ریزی سر اایت نیست.

 
 _حالت خوبه؟
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 فقی سرم را تکان دادم و با قهوه ام مشغول شدم.
 

_قدم بعدی اینکه شررناسررنامه بگیری. رون برای هر کاری این یک قلم را الزم 
 داری.

 
 م ...._من دو تا شناسنامه داشت

 
صر اریان را تعریه کردم. رند لحظه  با تعجب نگاهم کرد و من به طور مدت

 ریزی نگفت.
 

 سیگار را خاموا کرد و به طرف الو خم شد و کیفت را روی میز گذاشت.
 

_ب ین! برای شررناسررنامه المثنی باید عکسرری که می ری تایید بشرره. حاال به هر 
 اونب یا با کارت ملی یا با گواهیطریقی. اگر کسرری پاسررپورت داشررته باشرره با 

نامه رانندگیب خالصرره با سررندی که رسررمی باشرره. حتی گواهی اشررتغال به 
تحصیل یا حتی کارت پایان خدمت. ولی تو اینها رو هم نداری. پس در نتیجه 
شهادت رند  شهاد محلی یا  ست باید عکس رو نیروی انتظامی تایید کنه. که با ا

ب میشه. این یک نکته که حاال زیاد مهم نیست. نفر که شما رو می شناسن کس
نکته دیگه اینکه تو یک اا اسم پدر تو شناسنامه ات هست یه اای دیگه اصال 
اسمی نداری به اای اسم پدر. خوب من م منم که ناپدریت شناسنامه دومی 
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رو بعد گرفته. یعنی با اواب آزمایت دی ان ای تونسررته شررناسررنامه ی دوم رو 
ست ولی من میگم که بگیره. احتم اال اواب آزمایت تو بایگانی ث ت احوال ه

یه آزمایت دی این ای دیگه هم بدی بد نیسرررت. برای ازدواات در آینده هم 
ممکنه به دردت بدوره. هیچ کس نمیدونه قراره ره مشکالتی پیت بیاد. اگر تو 

سی سن قانونی ر شتی با تواه به اینکه به  شکل رو ندا شتی و این م ی دپدر دا
منعی نداشررتی و خودت میتونسررتی برای المثنی اقدام کنی و این آرسررن لوپن 
بازی ها هم احتیاج ن ود. هر رند همین حاال هم یکم این دو شناسنامه داشتن 
مورد داره. رون تو بایگانی دو تا مشرردصررات برای تو ث ت شررده یکی با پدر و 

درت ت کنی که اون پیکی بدون پدر و خب برای شناسنامه ادیدت تو باید ثاب
نیسررت. حاال این ها بماند رون من به طور دقیک نمی تونم بگم ری میشرره. 
صال فکرا رو هم نمیکنه و  شکالتی تو کار به واود میاد که آدم ا گاهی یک م
عد میریم سررراک  باشررره؟ ب قدم الو بریم  به  قدم  بذار  عد بهت برمیدوره .  ب

رفتی با همون برو. رون اصررال پاسررپورتت. به نظرم وقی پاس ایرانی ات رو گ
ست. همین طور  ست کردن برای گرفتن پاس آمریکاییت دیگه اایز نی ست د د
سفارت یا  شوری که  شدی تو هر ک هم کلی زمان می ره. بعد که از ایران خارج 
کنسررول گری آمریکا باشرره یا حتی حافظ منافعت میتونی بری پاسررپورتت رو 

عد  نهب ب ما قدم اول طول در عد گرفتن بگیری. پس  مایت دی ان ای و ب آز
 شناسنامه و در نهایت پاسپورتته.

 
 کمی گیج نگاهت کردم و در نهایت گفتم:
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 _برای این کارها باید به شما وکالت بدم؟
 

 سرا را تکان داد.
 

 _اگر دوست داشته باشی آره.
 

 _کجا رو باید امضا کنم؟
 

 کیفت بیرون آورد وبه بابک نگاه کرد و بابک سرررا را تکان داد. کاغذی از 
 شروع به نوشتن ریزهای به روی آن کرد. نگاهی به بابک کردم و گفتم:

 
 _خیلی عذر میدوام رند لحظه منو ب دشید.

 
 ب*و*سبرخاستم و به اتاق مهمان رفتم. آرام و قرار نداشتم. هنوز هم در آن کا

 ت شده هنم ثکوتاه اسیر بودم. آن قدر شفاف بود که تمام ثانیه به ثانیه اا در ذ
 بود.

 
 _نازلی؟
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به در تکیه داده بود و مرا نگاه میکرد نگاه کردم. نگاهت  به او که  ررخیدم و 
 ادی و آرام بود.

 
 _حالت خوبه؟

 
 روی تدت نشستم. آمد و کنارم نشست.

 
 _ری شده؟ اومدن اون بهمت ریدته یا خوابی که دیدی؟

 
شت ها شتم.  سم را فرو دادم و همان اا نگهت دا یم را باد کردم و بعد آن را نف

 عمیک بیرون دادم.
 

 _خوابم
 

 _ره خوابی دیدی؟ یادته؟
 

یک گرگ  تابلو  گاه کردم.  تاق بود ن که در ا تابلوی  به  کان دادم و  سرررم را ت
خاکستری بود که در برف های زمینه ی پشت سرا فقی کمی پر رنگ تر دیده 

خیره شررده بود. بی  میشررد. رشررمان زرد رنگتب با هوا و ذکاوت به دوربین
شه  ش انه روزی افتادم و آن هزار تویی که همی شت  اختیار به یاد انگل های پ
در زمسررتان ها مثل خانه اروار سرراکت و آرام بود . در حدی که در شررب های 
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هالویین بچه ها برای ترسرراندن هم به آن اا میرفتند. حتی برای لحظه ایی هم 
هزار تویی که بچه ها همیشه به شوخی به  حاضر ن ودم به آن هزار تو فکر کنم.

مان هزار تو بود. کمی  به ه یه  قا شرر  ند. دقی اام آتت می گفت پاتر و  آن هری 
کورک تر و کم تراکم تر. ولی خیلی وهم انگیز و وحشررتناک. بر خالف هزار 
شت. برای من  تویی که در فیلم هری پاتر بود هیچ ریز فانتزی در آن واود ندا

 بودکننده بود.حتی فکرا هم نا
 

 نگاهی به مچ دستم کردم و گفتم:
 

 _ تو وان بودم و رگ دستم رو زده بودم.
 

گاهت رنگ  تاده بودم. ن یک وان اف ند در  نازه ی ه با ا که  دیگر این را نگفتم 
 حیرت گرفت.

 
 _ به این فکر بودی؟

 
 سرم را تکان دادم.

 
 _آره! وقتی آب خیلی داک باشه زندن رگ درد کمتری داره.
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 اخم کرده بود و کامال ادی نگاهم میکرد.
 

شه. هیچ ری اونقدر ارزا نداره که تو به خاطرا  ست می _نازی همه ری در
 خودت رو بکشی. حتی عمران. حتی اگر....

 
حرفت را ق ع کرد و دسررتت را دراز کرد و دسررتم را در دسررت خودا گرفت. 

 اشت.سعی کردم تا دستم را آرام از دستت بیرون بکشم ولی نگذ
 

_نازی این بار روشن ازت میپرسم. میدوام بدون هیچ شرم و حیایی اوابم رو 
 ت*ج*ا*و*زبدی. رون این طوری خیلی ریزها عو  میشررره. عمران بهت 

 کرد؟ دستم را با شدت از دستت بیرون کشیدم.
 

 _ال ته که نه!
 
 
 
 
 

 _پس رته ؟ ری این وس ه که داره داغونت میکنه؟
 

 _ری؟
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 ندیدم.با استهزا خ

 
پا  های من برای از  چارگی  مه بی به نظرت ه نه؟  که داره داغونم میک یه  _ر
درآوردنم کافی نیسررت؟ دیگه ری از نظر شررما باید باشرره که من کم دارم تا 

 سناریو درامم کامل بشه؟
 

 _نازی آروم باا.
 

 با سرا به در اشاره کرد و من متواه شدم که ناخوداگاه صدایم باال رفته است.
 

 اسفم! قصد بی ادبی نداشتم._مت
 

ست. برای  شکلت عمران نی ست. همه م شکلی داری که این نی _من میگم تو م
 همینه که میگم برو روانکاو یا یه مشاور. من خیر و صالحت رو میدوام نازی.

 
ساعتی که در  سیو اا نگاه کردم . لنگه همان  ساعت کا سرم را تکان دادم و به 

ی عمران خریدم. آن زمان فکر میکردم که شاید با فری شاپ فرودگاه پاریس برا
این کارم بتوانم رشررته های ق ع شررده ارت اطمان را گره بزنم . ریزی که نمی 
دانستم این بود که این ارت اط از بنیاد مشکل داشت. خانه از پای ست ویران بود 
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 نو من تالا میکرد تا با زدن ستون از فرو ریدتن سقه الو گیری کنم. اما ای
سقه باالخره فرو ریدت و روی سرم آوار شد. آواری که هنوز بعد از گذشت 
دو روز نتوانسررته بودم از زیر آن بیرون بیایم و فقی با شررنیدن صرردای عمران به 

 اایی اینکه باال بیایم بیشتر به قهقرا فرو رفته بودم.
 

 _من خوبم!
 

ز اا پراند. نفست رند ثانیه بدون هیچ حرفی نگاهم کرد. صدای زنگ در مرا ا
شانه ام  ستت را برای لحظه ایی روی  ستاد و د ص ی به بیرون فر را با حالتی ع

 گذاشت و گفت:
 

 _باربده
 

از آن حالت دفاعی نیم خیز شررده به حالتی آرام برگشررتم و دوباره به عکس آن 
سی باربد با  سالم و احوال پر صدای  ست. حاال  گرگ نگاه کردم. بابک برخا

 آمد. شهاب و علی می
 

 _سالم.
 

برخاسررتم و به باربد که دم در اتاق ایسررتاده بود سررالم کردم. داخل شررد و مثل 
 همیشه با مهربانی حالم را پرسید.
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 _ر وری نازی خانم؟

 
 _مرسی خوبم شما ر وری؟

 
 تشکر کرد و رو به بابک گفت:

 
 _بابا و مامان سراغت رو میگرفتن.

 
 بابک خیلی خونسرد اواب داد:

 
 ان دیگه ری کار داره؟_قادر خ

 
 باربد پوزخند زد و با حالتی عص ی گفت:

 
 _دارم میرم کیت. یعنی داره میفرستتم کیت. وضعیتم خیلی نااوره بابک....

 
 _برای ری داری میری؟
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_واسرره پروژه اون مرکز خریده. عمران زنگ زده بهت که من گیرم نمیتونم برم. 
شدص  بابا هم میگه باید من برم. از اون طرف ستاره هم میگه یا تکلیه منو م

 کن یا من ازدواج میکنم. میگه دیگه از این وضع خسته شده.
 

_خوب حک داره طفلک. رند سررراله که دختر مردم رو پا در هوا نگه داشررتی 
 درست نیست.

 
 _اگر دست من بود که تا حاال بچه دار هم شده بودیم.

 
ستاره دختر خوبی بود.  سوخت.  شکل بود و خیلی خانم. دلم برای باربد  خو

دانشررجوی پزشررکی بود و دختر با کماالتی بود و فقی به خاطر اینکه پول دار 
 ن ودند قادر خان مدالفت میکرد و می گفت که به خانواده آنها نمی خورند.

 
 _درست میشه. به ستاره بگو یه کم دیگه تحمل کنه.

 
 به بابک نگاه کردم. با ره لحن قاطعی صح ت میکرد.

 
 حاال رقدری باید بمونی؟_
 

 باربد یک بسته شکالت از ای ت بیرون آورد و به طرف من گرفت و گفت:
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 _ره میدونم واال. یک ماه دو ماه شاید هم بیشتر.
 

شود. پدر!  ست پدر خوبی  شت. ق عا میتوان خنده ام گرفت. رفتاری پدرانه دا
ن بود. شکالت را برای من ره واژه نامانوسی بود. عمران برای هم همیشه عمرا

 گرفتم و تشکر کردم. شدصیت خیلی مهربانی داشت.
 

 _شما ری کار کردید؟ عمران دیگه نیومد؟
 

 _ررا ص ی اومده بود. نازی هم تنها بود....
 

 حرفت را ق ع کرد و نگاهی به من کرد و ادامه داد:
 

 _یه ریزهایی از همون پشت در گفته بود که نازی رو بهم ریدته بود
 

 گفت: باربد
 

 _ علی برای کار نازی این ااست؟
 

 بابک سرا را به نشانه مث ت تکان داد.
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_ای راسررتی صرر ی ماهی تماس گرفت. گفت که هر ری زنگ میزنه بهت 
 گوشی رو بر نمیداری...

 
 با حیرت به بابک نگاه کردم. ولی او خیلی خونسرد گفت:

 
 _کار داشتم. حاال خودم باهاا تماس میگیرم.

 
ستم که واودم باعث حیرتم ب صال نمی خوا شد. کارا من بودم؟ من ا شتر  ی

شررود که برای زندگی آنها مشررکلی به واود بیاید. بدون واود من هم بابک به 
شکل  شدن در م ستم درگیر  سرد برخورد میکرد. نمی خوا اندازه کافی با ماهی 

 من ماهی را از یادا ب رد.
 

سرد هیچ حرفی نزد. مثل سرد و خالی از  ولی باربد خیلی خون اینکه این رفتار 
 عشک بابک برایت عادی بود.

 
که من  نه  نت میشررره. نمی خوام فکر ک ماهی زنگ بزن. نگرا به  خدا  _تو رو 

 مزاحم زندگیتون شدم.
 

نگاهم کرد. نگاهت سرد و کامال محافظه کارانه بود. آن گرمی و ادیتی که در 
سی بود که  شت. مثل ک شت را ندا ضوع بی زمان های عادی دا رااع به یک مو

 اهمیت فکر میکند.
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 _باشه زنگ می زنم بهت.

 
 با خواهت گفتم:

 
کاشررکی  نه.  حت و نگرا نارا که  حاال  یاج داره.  به واودت احت _اون االن 

 میتونستی بری پیشت.
 

 دو برادر نگاهی با هم رد و بدل کردند که من معنی اا را متواه نشدم.
 

 دقت نگاهم کرد و گفت:باربد به سالن برگشت و بابک با 
 

 _ ریزی به غیر از ماهی هم هست که تو به اون اهمیت بدی؟
 

 با تعجب نگاهت کردم.
 

 _ماهی رو دوست دارم. برام با ارزا. هم ماهی هم گلی و هم .....
 

 حرفم را ق ع کرد و با ل دندی کج گفت:
 

http://www.roman4u.ir/


 423 ناگفته ها

 _هم محمد.
 

 ی بود که مرا به رند ثانیه به همدیگر نگاه کردیم. نگاهت سرررد و کمی عصرر
 تعجب انداخت.

 
شتیم و علی یک وکالت نامه  سالن برگ صدایمان کرد. به  سالن  علی از داخل 

 الوی من گذاشت و گفت که کجا را باید امضا کنم.
 

_من نمی خوام شکایتی از عمران بشه. این گرفتن طول درمان به معنی شکایت 
 کردن از اون که نیست؟

 
 گفت: علی رند لحظه سکوت کرد و

 
 _ررا نمی خوای ازا شکایت کنی؟

 
 _رون میشناسمت. مثل گرگ تیر خورده میشه بدتره.

 
 _باشه من برات یه طول درمان میگیرم.

 
 رو به بابک کرد و گفت :

 



wWw.Roman4u.iR  424 

 

سوال  شما رو زیر  _یه موضوع دیگه که خیلی مهمه اینکه این آدم ممکنه راب ه 
اریان ریهب تو که میدونی.  ب ره. حاال خانم اون اا بزرگ شرردن نمی دونن که

بهتون میزنه تمام! ره کار میدوای بکنی؟  ن*ا*م*ا*ر*و*عیه بررسب راب ه 
میدوای بگی این خانم کیه که تو خونه ی من مونده؟ فامیله؟ دوسررته؟ به هر 
قانون  باشررره از نظر  مه و راب ه تون از نظر خودتون هر ری  نامحر حال 

 و حرامه. ن*ا*م*ا*ر*و*ع
 

صال  سر. اگر این طوری _من ا ستم بابک به خاطر من بیفته تو درده  ضی نی را
 باشه از خونه اا میرم. باالخره یه کاری میکنم.

 
 علی نگاهم کرد و با لحنی ادی گفت:

 
_ری کار میدوای بکنی؟ کجا میدوای بری؟ فکر کردی به یه دختر تنها بدون 

صال گیرم که دادن.  سایی اایی رو میدن؟ ا شنا یا مثال من خودم هیچ مدارک 
یت داری؟ حتی اگر خود این  ااره کردمب فکر میکنی امن اایی رو ا یه  برات 
ناپدریت هم پیدات نکنه صررد نفر دیگه برات دندون تیز میکنن. شررما به اای 
ر و رو داری. همین میشرره مایه دردسرررت.  خواهر منب ماشرراال خوشررگل و ب 

سی بهت نظ صاحب خونه و ره میدونم هر ک سایه و  ر پیدا میکنه. ری کار هم
میدوای بکنی؟ این اا آمریکا نیست. زندگی یه زن تنها این اا ریسک بزرگیه. 
شه و خوشکل. به نظرم پیت بابک بمون. اگر  ساده با صوصا یه دختری که  مد
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نظر من رو میدوای هیچ اایی امن تر از این اا برات نیست. اگر ااییب خونه 
یگه است. ولی من اصال رفتن و تنها بودن کسی و فامیل آشنا داری اون حرف د

 رو توصیه نمی کنم. حاال دیگه خودت میدونی.
 

 به بابک نگاه کردم. از نگاه این مرد که نمی شد ریزی فهمید.
 

ندارم ولی خوب گفتم  _من میدونم که این امنیتی که این اا دارم اای دیگه 
 که نمی خوام برای بابک دردسر بشه.

 
بابک رد و بدل شررد و بعد نگاهی بین بابک و باربدب و من نگاهی بین علی و 

 گیج به آنها نگاه میکردم. علی رند لحظه ای مکث کرد و گفت:
 

 _من یه پیشنهاد برات دارم.
 

 نگاهت کردم. سیگار دیگری آتت زد و گفت:
 

ضر بهترین  شهب ولی خوب در حال حا _ممکنه از نظر تو یه کم غیر متعارف با
 کار همینه.

 
 تعجب نگاهت کرد. ره کاری میتوانست از نظر من غیر متعارف باشد؟ با
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 _می شنوم.
 

سیگاری تکاند و  سیگارا را در زیر  ستر  شد و خاک سمت من خم  کمی به 
 گفت:

 
_راره اا یه صرریغه کردنه! تو و بابک صرریغه میکنید و دیگه ناپدریت خودا 

 عی میشه.رو بکشه هم کاری نمی تونه بکنه. همه ریز قانونی و شر
 
 
 
 
 

حسرری که به من دسررت داد وحشررتناک بود. تعجبب ترسب خشررمب هیجانب 
اضرر رابب تمام این ها به قلب و مغزم هجوم آورد. ولی هیچ کدام مهم ن ود. 
من سرررالها بود که از این حس های گیج کننده و بد اشرر اع بودم. ریزی که 

ا به واودم تزریک بیشررترین هراس را برایم به ارمغان آورد و حس بد خیانت ر
 کردب یک اسم بود. ماه نوا.
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بود. اگر ماهی میفهمید نابود  ب*و*سحتی تصررور این کار هم برایم مثل کا
میشررد و من حتی به قیمت نابودی زندگی خودم هم حاضررر به انجام این کار 

 ن ودم.
 

 به بابک نگاه کردم و با اخم گفتم:
 

ک ها بدوابم ولی این کار و _اصررال حرفت رو هم نزنید. من حاضرررم تو پار
 نکنم!

 
واکنت ها متفاوت بود. شهاب خنده اا گرفت. باربد با ناراحتی نگاهم کرد و 

 علی خونسرد سرا را تکان داد و بابک .....
 

پوزخند تمسرردر آمیزا ناراحت کننده تر از همیشرره و با حالتی کمی تحقیر 
شده بود ول صورتت کمی قرمز  ی کامال آرام و م من آمیز به روی ل انت بود. 

 به خود به من نگاه میکرد.
 

احساس کردم که حرفم را بد بیان کرده ام. من اصال قصدم توهین به شدصیت 
کارتون خوابی هم  به هیچ قیمتی حتیب  که  او ن ود. من فقی منظورم این بود 
حاضررر به ناراحت کردن و خیانت به ماهی نیسررتم. آن هم زمانی که به عنوان 

 خانه همسر آینده اا هستم. مهمان در
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 _من منظورم این بود که .....
 

 پوزخندا پر رنگ تر شد. و با انگشتت اشاره کرد که یعنی ادامه بدهم.
 

 _من قصدم توهین به شما ن ودب فقی نمی خوام ....
 

شده بود.  شم به من خیره  ستم ادامه بدهم. آن هم وقتی که رهار افت ر نتوان
 ذر خواهانه رو به آنها کردم و گفتم:برخاستم و با حالتی ع

 
 _ب دشید یه رند لحظه....

 
 به بابک اشاره کردم تا به اتاق بیاید. برخاست و با مکث به دن الم آمد.

 
 _بله؟

 
نگاهت کردم. دلدوری و ناراحتی حاال در رشررمانت برای لحظه ای خودا 

 را نشان داد. ولی فقی برای لحظه ایی. دوباره سرد و ادی شد.
 

شما ن ود. تو رو خدا درک کن بابک . من نمی تونم  صدم ناراحتی  صال ق _من ا
به ماهی خیانت کنم. برای این گفتم که حاضرررم تو پارکها بدوابم ولی این کار 
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و نکنم. نمی تونم! کار اشررت اهیه و من نه خودم این کار و میکنمب نه به شررما 
 ااازه میدم که این فداکاری رو برای من بکنی.

 
 گاهت کمی نرم شد و از آن سدتی و سردی بیرون آمد. الو آمد و گفت:ن

 
 _پس ری کار میدوای بکنی؟

 
 درمانده گفتم:

 
 _نمیدونم. واقعا نمیدونم. هر کاری به از این کار.

 
 رند ثانیه نگاهم کرد و بعد خیلی خونسرد گفت:

 
ه پای اش_باشه میگردم برات یه اای م من پیدا میکنم. ولی عواق ت هر ری ب

 خودت.
 

 سعی کردم ترسم را مدفی کنم. سرم را به نشانه موافقت تکان دادم.
 

میدانسررتم که در هر اایی خارج از این اا بیچاره خواهم شرررد. این را هم 
میدانسررتم که عمران عاق ت مرا پیدا خواهد کرد. تمام این ها را میدانسررتم ولی 

کار ن ودم. وقتی فقی برای به انجام این  به اای  حاضررر  لحظه ایی خودم را 
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ست. حتی  شت اه محی ا شتم میفهمیدم که این کار از بیخ و بن ا ماهی میگذا
اگر فقی برای حمایت از من باشررد. همین که ذهن ماهی حتی برای یک لحظه 
به یک نکته منفی کشرریده شررود کافی بود تا هم اعتماد او را به بابک زیر سرروال 

 ود. ماهی برایم با ارزا بود.ب رد و هم عالقه اا به من کم ش
 

باربد به اتاق آمد و به بابک اشاره ایی کرد و بابک سرا را به طور نامحسوسی 
 تکان داد و از اتاق بیرون رفت.

 
_نازلی داری اشت اه میکنی. عمران اذیتت میکنه. این طوری دستت همه اوره 

 ...از تو کوتاه میشه. موضوع ریه؟ به بابک اعتماد نداری؟ یا ..
 

 حرفت را ق ع کردم.
 

_نه اصال این طوری نیست. اگر اعتماد نداشتم که حاال این اا ن ودم. من فقی 
 نمی خوام ماهی تو این ماارا صدمه ب ینه. کم ریزی نیست برای یک زن

 
_قرار که نیسررت اتفاقی بیفته. ماهی هم من م منم که درک میکنه. اون تو رو 

 میکنه. دوست داره. موقعیتت رو هم درک
 

 سرم را به نشانه نفی تکان دادم.
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 _نه. نمی تونم.

 
 _عمران پیدات میکنه.

 
 _میدونم!

 
 رند ثانیه با تعجب نگاهم کرد.

 
_رند درصرررد دخترها مثل تو فکر میکنن؟ فکر میکنی اگر ماهی تو موقعیت 

 مشابه گیر کرده بود این کارو نمیکرد؟
 

ان م من ن ودم. بابک یک مرد سرروال اال ی بود. سرروالی که اوابت را رند
اوان و اذاب بود. یک آدم همه ریز تمام. ط یعی بود که دختر ها برایت سررر 
شت که  شاید امکان دا ستثنی ن ود.  شکنند. ماهی هم از این قاعده م ست ب و د
این کار را بکند شرراید هم نه. در هر حال بابک می توانسررت نق ه قلقلک هر 

برای من بابک مردی بودب متکی به خود و خود  دختری باشد. ولی ق عا نه من.
ساخته. این مقاوم بودن و مسولیت پذیری بابک بیشتر از هر ریز دیگری تواه 
باارزا تر از هر ریزی بود.  ماهی برایم  لب کرده بود. ولی  به خودا ا مرا 
آنها تنها کسررانی بودند که برای من مانده بودند. درسررت بود که با فهمیدن این 

س تم با خانواده ی عمو علی هم ق ع موضوع  ستم ن صال بچه عمران نی که من ا
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میشررد ولی اینکه آنها این همه سررال اریان را می دانسررتند و باز هم با من مثل 
ازی از اعضای خانواده رفتار میکردند مرا به آینده و اینکه در آینده هم حمایت 

محمد موضرروع را و عشررک آنها را خواهم داشررت امیدوار میکرد. عمو علی و 
میدانسررتند و باز هم برای محمد من نازلی مانده بودم. این مهم بود. وقتی که 
تنها باشررید و فقی رشررم و امیدتان به رند نفر باشررد با رنگ و دندان سررعی 
میکنید که این رشته های ارت اطی بین شما پاره نشود. حال من هم دقیقا همین 

 دست دادن ماهی یا محمد و گلی ن ودم.طور بود. من به هیچ واه حاضر به از 
 

شقانه و  شت. ریزی عا شه معنی دیگری دا ادای از اینها برای من ازدواج همی
 پر از لحظات بکر و رویایی. نه یک قرارداد حمایت بر روی کاغذ.

 
ند ازدواج  نه ولی من نمیتونم. برای من پیو کار رو بک ماهی این  _ ممکن بود 

ی خواسررتم این پیوند رو با کسرری داشررته باشررم یک ریز مقدسرره که اگر زمان
 ترایی میدم عاشقانه باشه نه قراردادی.

 
ال ته دیگر این را اضررافه نکردم که اگر عشررقی برای یک پیوند به واود بیاید. با 
شناختی که از روحیات خودم داشتمب میدانستم که شاید هرگز به مردی آن قدر 

 جر به شکل گیری عالقه ایی شود.ااازه ندهم که به من نزدیک شود تا من
 

 _ری کار میدوای بکنی؟
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 _نمیدونم! اایی رو آشنا سراک نداری؟

 
اا  نه روز دارن این  هاا االن شرر ا یا آدم  نه. اون  یدات میک نازی عمران پ _

 کشیک میدن. کجا میدوای بری که پیدات نکنه.....
 

 ماند. تمام حرفت با صدای نس تا بلند بابک که از سالن صدایت کرد نیمه
 

_باربد بیا بچه که نیسررتب خودا میدونه. ما گفتنی ها رو گفتیم. حاال دیگه 
 خودا باید تصمیم بگیره.

 
به او این  مادی  لت بی اعت به ع که من  کامال دلدور بود. فکر میکرد  لحنت 
خالتی در  ظه ایی کورکترین د که حتی برای لح ما ریزی  اواب را داده ام. ا

 ین عدم اعتماد بود.تصمیم من نداشتب هم
 

 باربد نگاهم کرد و آهسته گفت:
 

 _اشت اه میکنی.
 

شوم. می ترسیدم. ترس حاال آمده بود و  رند لحظه در اتاق ماندم تا کمی آرام 
خانه کرده بود و با شرردت بیشررتری برایم شرراخ و شررانه میکشررید.  ل*ب*مدر ق
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واودم خانه  همین که حس کرده بود من تنها شررده ام رمدان بسررته بود و در
 کرده بود.

 
لحظه به لحظه ی آن شرب شروم الوی رشرمانم اان گرفت. اگر باز هم قرار 

 بود که تکرار شود ره؟ اگر بزور مرا به عقد خودا در میاورد ره؟
 

 خودم را میکشتم!
 

های ایرانی  عادت کرده بود و فیلم  مه کتی  که ع مدتی بود  ند  ید ر یا یادم م
شت تا با میدید. یک روز گفت که به خ شان بروم و فیلم عروس آتت را گذا انه 

هم ب ینیم. یادم میاید که تا مدتها ذهنم درگیر این فیلم بود. من ذهنی حسرراس 
دارم و هر ریزی از فیلم گرفته یا حتی دیدن یک صررحنه احسرراسرری در خیابان 
مرا بیشررتر از بقیه آدم ها درگیر خودا میکند. همیشرره صررحنه پایانی فیلم که 

 میدواست در حجله خودا را آتت بزند در ذهنم مانده بود. احالم
 

 شاید من هم همین کار را میکردم.
 

 بابک صدایم کرد. به سالن رفتم.
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بابک و باربد و علی گوشه ایی ایستاده بودند و آهسته بحث میکردند. شهاب با 
 تلفن صح ت میکرد.

 
 :هم تمام شد و گفتبابک به من اشاره کرد که به طرفشان بروم. تلفن شهاب 

 
_فردا گفتم که میریم پیشررت. گفتم صرر ی زود میریم کارمون رو سررریع راه 

 بندازه.
 

 بابک به من نگاه کرد و گفت:
 

ستت تماس گرفت که  شهاب با دو ستی نازی خانم؟  ضی ه شما را _خوبه؟ 
شه همه  سریع کارهای طول درمانت و آزمایت و این ریزها رو راه بندازه. اگر ب

 ا تو دو روز ردیه بشه می تونی بری. بقیه کارها رو علی انجام میده.ی کاره
 

 سعی کردم شجاع باشم. ره تالا مذبوحانه ایی!
 

 _باشه مرسی.
 

 باربد در حالیکه نگاهت به من بود گفت:
 

 _کجا میدوای براا خونه بگیری؟
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 بابک نگاهی طوالنی به من کرد و گفت:

 
شنگ و بانو.  ست تهران بمونه عمران پیداا _می رمت پیت امیر هو صالر نی

میکنه. ولی اون اا درصرردا خیلی پایینه. اگر هم پیداا کنه امیر هوشررنگ 
آدمی نیست که از پس عمران بر نیاد. یه لشکر آدم پشتت هستن همیشه. حاال 

 با محمد هم تماس میگیرم ب ینم اون ری میگه.
 

 نگاهت را از من گرفت و رو به علی گفت:
 

زم داری ازا بپرس. رون دیگه ممکنه نتونه برگرده. راسررتی رقدر _هر ری ال
 طول میکشه المثنی بهت بدن؟

 
_یک ماهی طول میکشه. عکس هم باید بگیره. بعد میره برای کارهای گذرنامه 

 اا
 

 رو به من کرد و گفت:
 

 _مشدصات شناسنامه ات رو از حفظی؟
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میشه  3&2همیشه میگفتم بود.  236_نه فقی شماره شناسنامه. اون هم رون 
6 
 

علی خندید و بقیه را هم به خنده انداخت. همه به غیر از بابک که سرررد و تا 
 حدودی خشن به من نگاه میکرد.

 
 _خوب این هم خودا خوبه.

 
 باربد گفت:

 
_اگر ظرف امروز و فردا عمران با حکم ورود به خونه بیاد ری کار میکنی؟ ررو 

 به خونه میتونه بگیره؟ به علی کرد و گفتتحکم ورود
 

بابک اغفال کرده و تو خونه نگه  _آره اگر ادعا کنه که پدرشررره و دخترا رو 
 داشتهب آره میشه

 
 بابک پوزخندی زد و با سرا به من اشاره کرد و گفت:

 
 _نمی دونم از خانم بپرس. ب ین شاید ایده ایی ریزی داره.
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تم و حرفی نزدم. حرف ناراحت روی نزدیک ترین م لی که به من بود نشررسرر
 حساب او اواب نداشت. ولی من هم نمیتوانستم کاری بکنم.

 
 شهاب پیشنهاد داد:

 
ست به محرمیت. بیاین خونه ی من. این  ضا نی _بابک اذیتت نکن اگر دلت ر
آدم که اصال منو نمیشناسه. فردا هم با خودم می رمت. بره صندلی عقب بدوابه 

شه. تو هم بعد بهت زنگ  میزنم که بیای بهمون برسی. بعد هم که داری دیده ن
نازی خانم پیدا  به خودا بجن ه اای  یاد  تا ب با  با می ریت تو کوه و کمرب این 

 کنهب نازی خانم کاراا ردیه شده از کشور خارج شده. هان ری میگی؟
 

شهاب بیچاره از خانه و زندگی  شنهاد بدی ن ود. ولی  بابک به من نگاه کرد. پی
 شد.اا فراری می

 
 _آخه نمیدوام مزاحم شما بشم.

 
_مزاحمت نیست. من میرم پیت باربد که شما هم راحت باشید. بابک هم اگر 

 خواست میتونه پیشت بمونه.
 

 بابک گفت:
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 _نه مشاال! خودا شیر ژیانی برای خودا! میدواد تنهایی زندگی انگارها!

 
نده فت. خ نده ام گر که درکالمت بود خ یه ایی  نا ید  از نیت و ک که د ی مرا 

 خودا هم خنده اا گرفت.
 

علی وسررایلت را امع کرد و گفت که اایی کار دارد و باید برود. باربد هم با 
ست  او رفت. شرهاب هم کمی دیگر ماند و او هم خداحافظی کرد و کلید زاپا
را به بابک داد و گفت که نیمه شب به آن اا برم که م ادا همسایه ها ب یند. ولی 

ل از نیمه شررب عمران با مامور آمدب من باید باز هم از بالکن به خانه اگر تا ق 
 اا میرفتم.

 
سب هایت  سی در مورد ا سید. با ک بابک در خانه ماند و تلفنی به کارهایت ر
صح ت میکرد و درمورد م لغی که به نظر خیلی نجومی می آمد با طرف پشت 

 تلفن رانه میزد. ریزهای از نژاد اسب ها میگفت.
 
عد به اایی دیگر تماس گرفت و با عربی فصرریی و روانی با طرف صررح ت ب

کرد. با تعجب نگاهت کردم. همیشه به نظرم عربی سدت ترین زبان دنیا بود. 
 و هرگز ندیده بودم که یک فارس این طور خوب عربی را صح ت کند.
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شررروع به قدم زدن در سررالن کردم. دلم شررور میزد. میدواسررتم خ ری از گلی 
یرم. محمد که تماسرری نگرفته بود. طفلک ماهی هم که صرر ی تماس گرفته بگ

بود و بابک اوابت را نداده بود. دسررت و پا میزدم تا بلکه خ ری از گلی بدانم. 
 به محی تمام شدن تلفن بابک به سراغت رفتم.

 
 _بابک؟

 
 سرا را از روی لپ تاپت بلند کرد و نگاهم کرد.

 
 یه خ ری از گلی بگیری؟ دلم شور میزنه._میشه یه زنگ بزنی به ماهی 

 
شماره گرفت  شت و  ست را عمیک بیرون داد و بدون هیچ حرفی تلفن را بردا نف

 و به طرف من گرفت.
 

آن قدر زنگ خورد و تقری ا امیدم برای اواب دادن ناامید شد که ماهی هن هن 
 کنان گوشی را برداشت. مشدص بود که درحال فعالیت بوده است.

 
 بابک؟_الو 
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شم بودب بغلت  ست حاال پی صدایت هم آرامم کرد. دلم می خوا شنیدن  همان 
 میکردم و یک دل سیر گریه میکردم.

 
 _ماهی!

 
 رند لحظه مکث کرد. بعد صدایت بغی آلود شد.

 
 _نازی اونم ری شده؟

 
گریه اا گرفت و درحالیکه فین فین میکرد با اشررک به عمران فحت و ناسررزا 

زه امروز خ ر دار شده است. گفت که اگر این اتفاق نیفتاده میگفت. گفت که تا
بود خودا برمیگشررت و عمران را خفه میکرد. گفت که حتی برای لحظه ای 
هم فکرنکنم که دیگر از آنها نیسررتم. گفت که اصررال فکرا را هم نمیکرده که 

 عمران آنقدر پست باشد که تمام این سالها به من نظر داشته است.
 

ت که رقدر مظلومانه زیر دسررتگاه ها خوابیده و هیچ تغییری نکرده از گلی گف
ستم ناراحتی و  شک ریدتم. می توان ستم و پا به پای او ا ش ست. روی زمین ن ا

 تحت فشار بودن را از صدایت حس کنم.
 

ماهی که همیشرره یک ل ت شررادی بود و یک ل ت خنده حاال بی وقفه اشررک 
گفت که قل ت مشررکل پیدا کرده و او میریدت و هک هک میکرد. از عمو علی 
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هم در بیمارستان بستری شده است. سعی کردم تا حدودی آرامت کنم. گفتم 
شد و به مادرا و محمد هم روحیه بدهد. او هم می گفت که  که باید مقاوم با
مواظب خودم باشررم و هر کاری داشررتم به بابک بگویم. قلب ما همیشرره برای 

 من برای او! هم نگران بود. او برای من و
 

 _هر اتفاقی بیفته و هر ری بشه همیشه من ماه نوشم و تو نازلی.
 

یادم میاید که این حرف را همیشرره از بچگی به هم میزدیمب با یک امله بندی 
ناقص. منظورمان این بود که هر اتفاقی که بیفتد ریزی بین ما تغییر نمی کند و 

ی که بزرگتر شرردیم هم به یاد آن ما همیشرره خواهر می مانیم و این حرف را وقت
 روزها با همان امله بندی به کار می ردیم. ریزی رمزی و نمادین بین خودمان.

 
یدم و ق ل از آنکه خداحافظی کنم پرسیدم که میدواهد ب*و*سگوشی تلفن را 

شی را به بابک بدهم؟ ولی ماهی با ناراحتی و کمی دلدوری گفت که حاال  گو
 او تماس خواهد گرفت.درگیر است و خودا با 

 
 تلفن را ق ع کردم و به بابک برگرداندم. با کمی تعجب مرا نگاه میکرد.

 
 _خیلی دوستت داری؟
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 _آره
 

صدایت و غم و ناراحتی  شنیدن  شتم و گریه کردم. با  سرم را روی زانوانم گذا
سرم را  ست.  ش صه ی خودم را از یاد برده بودم. بابک کنارم روی زمین ن اا غ

شمم پایین آمد و روی بینی ام سر کج کرد شک از گوشه ر م و نگاهت کردم. ا
 خورد و پایین رکید.

 
نگاهت با واود نامفهوم بودن و گنگی احسرراسرراتب گرم و آرامت بدت بود. 

سرازیر میشد و  ل*ب*ممثل اینکه شعله ایی از آرامت از رشمانت به سمت ق
 واودم را آرام میکرد.

 
تیاط اشکم را با انگشت اشاره اا پاک کرد. دوباره دستت را الو آورد و با اح

سرررم را ررخاندم و پیشرررانی ام را به زانویم تکیه دادم. وزن دسررتت را روی 
 موهایم احساس کردم. فقی دستت را روی موهایم گذاشته بود. همین.

 
ستم ناراحت بود ولی باز هم  سرم را بلند کردم و ل دندی کج زدم. با اینکه از د

ا از من دریخ نکرده بود. باز هم می خواسرررت مرا به اایی ب رد که حمایتت ر
 دست عمران به من نرسد.

 
_شما دیدم رو نس ت به انس مداله عو  کردی. همه اا فکر میکردم که 
شنا بودم.  شون یه اورهای آ ستن که باها سایی ه همه ی مردها مثل عمران یا ک
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به فکر اسررتفاده از زن هسررتن.  برای من مقدس ترین مرد آدم هایی که فقی 
 همیشه محمد بود.

 
 رند لحظه نگاهم کرد.

 
 _دوست پسرهات؟

 
 پوزخند زدم.

 
_من هیچ وقت تو عمرم حرف زدنی به غیر از درس با پسرررهای هم کالسرریم 

 نداشتم.
 

 ل دند زد.
 

 _پس منظورت کدوم مردها که باهاشون آشنا هستی بود؟
 

 موهایم را کنار زدم.
 

سررتام یا همسررراشررون. با دوسررتی اون اا آشررنا بودم که _دوسررت پسرررهای دو
سی میدوند. اون گاهی از کیس هایت برام تعریه میکرد. کیس هایی  شنا روان
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شون. به غیر از محمد  شونت مردها بود و اعمال زور و قدرت که توا همت خ
 فکر نمیکردم مردی هم باشه بدواد بدون رشم داشت به من کمک کنه.

 
شاید رند لحظه نگاهم کر شد.  د. ط ک معمول ریزی از نگاهت خوانده نمی 

شت. ولی برایم  سرپوا گذا سرعت روی آن  کمی بی قراری و ناراحتی که به 
ناراحت کننده ن ود.  بی اهمیت بود. حتی اخم بین دو ابرویت هم دیگر برایم 
سردی صورتت و رشمان نافذا دیگر رندان ترسناک ن ود. او به من پناه داده 

 برایم مهم بود. بودب این
 

 برخاست و گفت:
 

 _همه مثل هم نیستن.
 

 بعد نگاهی با اخم به من کرد و گفت:
 

 _تو دوستت روانشناس بوده و تو یه مشاوره پیشت نرفتی؟
 

من هم اخم کردم. ررا او اصرار داشت که ثابت کند من مشکل دارم؟ ال ته بی 
شد شکل ن ودم ولی ریزی ن ود که قابل تعریه کردن با سم یم که . حتی برای ن

 با او صمیمی بودم.
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 _من حالم خوبه. ررا شما همت دوست داری بگی من مشکل دارم؟
 

 نگاهی با تمسدر به من کرد و در حالیکه به سمت آشپز خانه می رفت گفت :
 

 _نداری؟
 

 قاطع گفتم:
 

 _نه!
 

 صدای آرام خنده اا مرا هم به خنده انداخت.
 
 
 
 
 

تا موضرروع را به او بگوید و من تازه آن اا بود که شررب با محمد تماس گرفت 
فهمیدم خود محمد این پیشنهاد را عنوان کرده است. آن قدر تعجب کرده بودم 
که زبانم بند رفته بود. محمد عقلت را از دسررت داده بودب یا از شرردت عالقه 
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خواهرا به بابک بی خ ر بود؟ این پیشررنهاد احمقانه ترین حرف و تصررمیمی 
 تا به حال از محمد همیشه عاقل دیده بودم. بود که

 
 _یعنی ری؟ آخه این ره کاریه؟

 
 صدایم باال رفته بود. محمد این قدر احمک بود؟ با این کار ماهی نابود میشد.

 
خدا! اگر خودم  گه بفهم تو رو  اا دسررتم زیر سررن نازی من این  _مج وریم 

ست را ستم بیام که االن عمران این طوری نمی تون ز خونی بکنه. همون میتون
نه  گه نتو تا دی قدت میکردم  یه محضررر ع تت رو میگرفتم می ردم  موقع دسرر

 انگشتت به انگشتت بدورهب ره کنم که این اا گیرم.
 

نه تر بود. هیچ  قا خشررکم زده بود. این حرف دیگر از نظر ق لی اا هم احم
شه برای من محمد بود.  وقت با این دید به محمد نگاه نکرده بودم. محمد همی

کسرری که مثل برادر بود و نه یک مرد. شرراید من نمی توانسررتم احسرراسررات 
شم یک مرد  ستم که هیچ وقت به محمد به ر خواهرانه را درک کنم. ولی میدان
نگاه نکرده بودم. هیچ وقت برایم منزار کننده و ترسررناک ن ود. پس مشرردص 

یک دوستب میشد که من محمد را به رشم کسی مثل ماهی یا گلی میدیدم . 
 کسی مثل خداداد. آرام و با صدایی که به زحمت شنیده میشد گفتم :

 
 _من این کارو نمیکردم. تو ....
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یم "تو برای من فقی  گاهت کردم. میدواسررتم بگو حرفم را ق ع کردم و ن

 محمدیب همین."
 

 رند لحظه نگاهم کرد. ل دند بی حوصله ایی زد.
 

شه نازلی. _حاال این رو ولت کن االن مهمه . ب ذار من خیالم این اا راحت با
االن فقی بابک که اون اا مورد اعتماد منه. اگر بدوای نمی گذارم حتی ماهی 
هم ریزی از این اریان بفهمه. بذار بتونه حمایتت کنه بعد که کارت ردیه 
شم  شد هر کدومتون میرید پی زندگی خودتون. نازی من این اا دارم دیوانه می

 م کن. نصه حواسم پیت توهه نصه دیگه اا پیت گلی.تو رو خدا درک
 

 دستت را روی صورتت کشید.
 

_میدونی رند روزه درسررت ندوابیدم؟ همت تو فکرتم. بزار حداقل از فکر تو 
 یکی یکم آزاد بشم. خیالم راحت بشه که یکی پشتت هست.

 
سینه و با قیافه حک به اانب به من نگاه  ست به  یکردب مبه بابک نگاه کردم که د

 خیلی خونسرد و آرام. انگشت اشاره ام را رو به روی صورتت گرفتم و گفتم:
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که  بذاری  مه دادمت ررا نمی خوای  گاه کردم و ادا مانیتور ن به  ظهر یک لح _
 حمایتت رو بدون صیغه بکنه؟ مگه این طوری نمیشه حمایت کرد؟

 
شتر ناراحت کرده ص ی بود. نمی دانم ره ریز مرا بی ینکه بود. ا صدایم کمی ع

این پیشنهاد خود محمد بوده است؟ یا اینکه احساس میکردم که او مرا به بابک 
حواله میدهد؟ قیافه حک به اانب بابک؟ یا حتی این ضررعیه بودن خود من؟ 
سابی از عمران  شکایت ح شتم که به دادگاه بروم و یک  اینکه آن قدر ارات ندا

تا این حد آتت زده بکنم و او را گوشررره زندان بیاندازم. ره ری زی بود که مرا 
بود؟ اگر میدواسررتم با خودم منصرره باشررم از خودم بیشررتر از همه ناراحت 
بودم. ولی کاری نمی توانسررتم انجام بدهم. یا حداقل خودم را این طور قانع 
میکردم. ما آدم ها مواودات عجیب و اال ی هستیم وقتی که کاری را ندواهیم 

ل بی خود و بی اهت پشررت سررر هم ردیه میکنیم تا انجام دهیم آن قدر دالی
دلیل مان از نظر خودمان من قی شررود. ولی در نهایت مج وریم به خودمان 
شتم. ال ته این علت های  سیدم یا توانایی انجامت را ندا اعتراف کنیم که من تر

 اصلی همیشه در نهان باقی می ماند.
 

 نگشتم تا نگاهت کنم.صدای پوف مسدره آمیز او را شنیدم ولی حتی بر
 

 محمد سرا را بین دو دستت گرفت و با صدای خفه ایی گفت:
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باره  _نه نمی شررره! برای اینکه این بی همه ریز رشررمت دن الته. میدوای دو
ص ی ادامه دادت ررا  سرا را بلند کرد و با حالتی کامال ع بگیره کتکت بزنه؟ ر

هت  که من خیر و صررالحت رو میدوام؟ ری ب نازی؟ نمی نمی فهمی  بگم 
شیده که میزنه یه  شون ک سونمت ولی وقتی ظهر زنگ زده برام خی و ن خوام بتر
شم؟ مردک  سرت میاره می خوای من ری کار کنم؟ نترسم؟ محتاط ن ا بالیی 
میگه میزنه میکشررتت! نازی بفهم! من این اا تو اهنمم از یه طرف خواهرم از 

انون پشررت تو میشرره. بابک یه طرف تو. ولی وقتی یک زن شرروهر دار باشرری ق
میتونه تا تهت پشررتت وایسرره بگه این مردک به زن من نظر داره. ولی حاال پای 

 خودا هم گیره .
 

 خشمم کمی فرو کت کرد. من ذاتا همین بودم خیلی سریع آرام می شدم.
 

صال پیدا نکنه. بعد  _خوب ما داریم میریم یه اای دورب عمران ممکنه من رو ا
 یشه میرم.هم کارم ردیه م

 
 بابک از اایت برخاست و با لحن ادی رو به محمد گفت:

 
ست. ربه طرفم ررخید و یک نگاه به  شمم دن الت نی شون کن که من ر _قانع
سرررتا پایم کرد ت گوشرره ل ت با حالتی تمسرردر آمیز باال رفت و از اتاق خارج 

 شد.
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بک با که  اایی  عد هم فکر نکن  نه ری؟ ب یدات ک نازی اگر عمران پ داره  _

می رتت می تونه بیاد ور دلت بمونه. امیر هوشنگ رو من میشناسم حالل حروم 
سرشه . ااازه نمیده مثل این دو روزه که شما تو خونه تنها پیت هم بودینب اون 
شت بمونه . باید تنها بمونی میتونی؟ اون اا هیچ امکاناتی  اا هم بابک بیاد پی

ریزها هسرررت که میگم این کار  نیسرررت نازی میتونی زندگی کنی؟ همه این
بابک زندگی میکنی ریزی  عاقالنه ترینه. بعد هم تو االن دو روزه داری پیت 

 ازا دیدی یا مشکلی برات پیت امده که نگرانی؟
 

_ری میگی تو محمد؟ تو رو خدا موضوع رو بزرگ نکن. تو دیگه بحث اعتماد 
ضررربه بدوره رو پیت نکت. بحث من فقی سررر ماهیه . من نمی خوام اون 

 همین. اگر تو باربد رو پیشنهاد میدادی من ق ول میکردم.
 

محمد آهی کشید و بابک که اصال متواه نشده بودم کی به اتاق برگشته بود از 
 پشت سرم گفت:

 
_باربد هم یکی از گزینه ها بود ولی دیدی که داره میره کیت. ر وری میدواد 

 این اا مواظب تو باشه.
 

دست کنارم ایستاد و در حالیکه با نگاه نافذا به من نگاه میکرد فنجان قهوه به 
 با لحن مسدره آمیزی گفت:
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 _کس دیگه مد نظرتون نیست؟ بقال سر کوره؟ یا همسایه بغلی؟

 
 محمد با ناراحتی گفت:

 
 _بابک بسه!

 
 رند ثانیه سکوت بینمان برقرار شد.

 
ید برم. می خو با نازی؟ من کار دارم  به خود ماهی بگم _ری کار میکنی  ای 

ستی نمی زارم ریزی بفهمه تا کارت  ضی نی صال اگر را ب ینم نظرا ریه؟ یا ا
سه روز  ست و گلی تا دو  شی. اگر هم خدا خوا شور خارج ب شه از ک ردیه ب

 دیگه به هوا اومد که خودم میایم حواسم بهت هست. ری میگی ؟
 

ر به ماهی میگفتند به حرفی نزدم. این راه کارها هر کدام یک ایراد داشررت. اگ
ضایت  شت ممکن بود که ق ول کند ولی آیا این ر خاطر عالقه ایی که به من دا
قل ی بود؟ و اگر نمی گفتند شررراید یک زمانی از اایی میفهمیدب آن وقت هم 
اعتمادا را به همسرا از دست میداد و هم من . این ریزی بود که من درباره 

رسید که محمد فقی یک مق ع زمانی را اا حساس شده بودم. ولی به نظر می
نگاه میکند. حال را. اینکه در آینده ری میشد ریزی بود که محمد نس ت به آن 

http://www.roman4u.ir/


 453 ناگفته ها

بی اهمیت تر بود. شرراید هم همین درسررت بود. ولی از نظر من که کامال زنانه 
شد  شت اه بود و هر مدلی که این طرر پیاده می ضوع نگاه میکردم این کار ا به مو

ستم این طور در نهایت م صلی می بود. ریزی که من نمی خوا ضی ا اهی نارا
 شود.

 
 _نه

 
شدم و بدون خداحافظی از محمد به اتاق مهمان رفتم. نمی  شت میز بلند  از پ
توانستم کاری که به نظرم اشت اه بود را انجام بدهم. شاید اگر همه درها به رویم 

شدم ولی نه حا شد من مج ور به این کار می  سته می  ال که راه حل دومی هم ب
شد و بعد از رند لحظه  سته  صح ت کردن محمد و بابک هم آه صدای  بود. 
خاموا شررد. سرررم به شرردت درد میکرد. کمی در اتاق قدم زدم. قرار بود نیمه 
سته بود و ط ک  ش شتم بابک روی م ل ن سالن برگ شهاب بروم. به  شب به خانه 

باال آورد و نیم نگاهی سرد  معمول ادول کلمات متقاطع حل میکرد. سرا را
به من کرد و دوباره به کارا مشررغول شررد. به آشررپز خانه رفتم و از یدچال 
مسررکن برداشررتم و خوردم. آرام و قرار نداشررتم. راسررتت کمی ترسرریده بودم. 
محمد گفت که بابک نمی تواند در خانه امیر هوشررنگ که هنوز نمی دانسررتم 

مین یک امله کمی مرا ترسررانده بود. کیسررتب کنارم بماند. نمی دانم ررا ه
شت کرده  ضوع کمی وح ستم تنها زندگی کنم حاال از این مو منی که می خوا
بودم. اگر میدواستم با خودم صادق باشم اواب این بود که من در عمیک ترین 

فکر میکرد که در هر اایی حمایت بابک را خواهم داشررت.  ل*ب*مزوایای ق
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ی به من بزند و تنهایم نگذاردب ریزی بود که تا اینکه حداقل بابک بتواند سررر
حدود زیادی روی آن حساب کرده بودم. فکر میکردم که اایی را اااره خواهد 
کرد و روزی یک بار پیشررم خواهد آمد تا دلگرمی برایم باشررد. ولی حاال قرار 
بود اایی بروم که تنها باید سررر میکردم. دیگر بابک نمی توانسررت به سررراغم 

قرار بود در میان غری ه هایی بمانم که کورکترین شناختی از آنها نداشتم. بیاد. 
 همین مرا ترسانده بود.

 
به سالن برگشتم و رو به رویت نشستم. یک تیشرت سه تکمه آبی نفتی پوشیده 
بود و یک شررلوار ورزشرری . با مزه شررده بود و کمی از آن پوسررته ی خشررن و 

کشیده و رسمی مثل او که هیچ وقت او خشکت خارج شده بود. دیدن مرد اتو 
شلوار این ندیده بودمب با این ل اس راحتی االب بود. نگاهم کرد و  را حتی با 

 ادولت را کنار گذاشت و نشان داد که آماده شنیدن حرف های من است.
 

 _امیدوارم که قانع شده باشی که اواب من فقی به خاطر ماهیه و بس.
 

 انه مث ت تکان داد.نگاهم کرد و سرا را به نش
 

حاال هم خودت می دونی  خاطر خودت بوده .  به  ما اگر هم ریزی گفتیم  _
ستم ازت  شما به من پناه آوردی من هم تا اون اا که تون ست.  هیچ اا اری نی
حمایت کردم. اگر از این به بعد ریزی بشه از من سلب مسولیته . ال ته انشاال 
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شه و بتونی بری  شی. به هر حال من هر کاری از که کارت زود ردیه ب راحت ب
 دستم بر میامد کردم بقیه اا با خودت.

 
سانی که قرار بود به  شتر از ک شناخت بی هم برای عو  کردن بحث و هم برای 

 نزد آنها بروم گفتم:
 

 _امیر هوشنگ کیه؟ محمد هم میشناختت آره؟
 

 _آره! امیر هوشنگ دوست سابک بابمه.
 

 _سابک؟
 

 ه مث ت تکان داد.سرا را به نشان
 

 _یعنی االن دوست نیستن؟
 

 _نه دشمنن!!
 

فکر کردم که شرروخی میکند ولی لحن کامال ادی و رشررمان ادی ترا 
 میگفت که هیچ شوخیی در کار نیست.
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 هیچ حرفی نتوانستم بگویم. گاهی ریزی برای اواب پیدا نمیکنید.
 

 _ریزی به پدرتون نگه؟
 

 پوزخند کجی زد.
 

 شه. خیالت از طرف امیر هوشنگ راحت._گفتم که دشمن
 

 آن قدر تعجب کرده بودم که ناخواگاه گفتم:
 

 _پس ررا شما با دشمن پدرت دوستی؟
 

رند لحظه حرفی نزد و فقی نگاهم کرد. آهی کشررید و ادولت را برداشررت و 
 گفت:

 
 _سوال اال یه!

 
ست ب سوالهایی بود که نمی خوا ستاد دور زدن  ه آنها خند ام گرفت. این مرد ا

 اوابی بدهد.
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 درحالیکه اصال ناراحت نشده بودم با خنده گفتم:
 

 _حاال این اناب دشمن کجا هست؟
 

 سرا را باال آورد و با ل دند گفت:
 

_گردنه ی حیران روسررتای میر آباد. خودت رو برای یه سرررمای حسررابی آماده 
 کن!

 
شنیده بودم. من هیچ وقت اغرافیای خ سمت را هم ن شتم. تا به حال ا وبی ندا

یادم می آید که در دوران مدرسرره هم همیشرره نقشرره های اغرافیای مرا ماهی 
 میکشید! حاال از کجا باید میدانستم گردنه حیران کجای ایران است؟

 
 _کجاست؟

 
 _آستارا_ اردبیل

 
شد؟ من  صح ت می شهری که در آن ترکی  ستارا؟ دو  دهانم باز ماند. اردبیل؟ آ

 کار کنم فقی خدا میدانست.میدواستم در آن اا ره 
 

 _شما اصالتا مهابادی هستید؟
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 _بابا آره ...مامانم اردبیله. مادر باربد هم بابلسری بوده.

 
 _باید خونه این آقای امیر هوشنگ بمونم؟

 
 سرا را به نشانه نفی تکان داد.

 
 _نه! میری خونه ی منب باید تنها بمونی.

 
 وزخند زد.موشکافانه نگاهم کرد و بعد موذیانه پ

 
 _اون اا خونه داری؟

 
 سرا را تکان داد.

 
 _به غیر از محمد کی دیگه اون اا رو بلده؟

 
_فقی شررهاب. من زیاد اون اا نمی رم. حاال میری می ینی تو تابسررتون مثل 
شم میرم اون اا یه تجدید قوا میکنم و  سته می شه. گاهی که خیلی خ شت می به

س ه ی امیر  بر میگردم. یک بار هم من و باربد و شهاب و محمد رفتیم . به وا
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هوشنگ اون اا رو شناختم . به هر حال عمران فکرا هم به اون اا نمی رسه 
سی بین  از این م منم. مگه این که کسی بهت خ ر برسونه که فکر نمی کنم ک

 ما ستون پنجم باشه!
 

 آهی کشیدم و از اا برخاستم تا به اتاق بروم.
 

 _نازی؟
 

 _بله ؟
 

یی که برات خردیم و رک کن اگر ریزی کم و کسررر داری بگو تا فردا ریزها
 کاملت کنم. ممکنه مدتها نتونی بیای تو شهر.

 
 _باشه مرسی

 
بایلمب ل اس  به اتاق رفتم. بی اختیار به یاد لپ تاپ عزیزم افتادم. گوشرری مو
هایمب کتاب های با ارزشررمب تحقیقاتمب من همه ریزم را از دسررت داده بودم. 

می با خاطراتت زنده اسررت و حاال قسررمت اعظم خاطرات من در دسررت آد
به همراه  نه  خا که از آن  ها ریزهایی  با ارزشررم. تن مام ریزهای  عمران بود. ت
داشررتم انگشررتر مامان پری و حلقه ازدواات بود که بعد از آن روزی که از 

م اصررندوقت آنها را برداشررتمب دسررتم کردم و دیگر به صررندوق برنگرداندم. تم
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خاطره من از بیسررت و یک سررال زندگی گذشررته ام یک شرردصرریت متزلزل و 
 آسیب پذیر بود و همین دو انگشتر.

 
ضر رفتن و دور  سته ی من در حال حا ستم. تنها خوا ولی همین را هم نمی خوا
شرردن بود. دور شرردن از کسرری که کودکیم را دزدید و نواوانی ام را ت اه کرد و 

 اند.اوانی ام را به نابودی کش
 

سازم.  س تا نرمال را برای خودم ب ستم بروم تا بلکه بتوانم یک زندگی ن می خوا
می دانسررتم که هرگز زندگی من مثل دختری که کودکی و نواوانی آرامی را در 
کنار خانواده پر مهرا گذرانده ندواهد شد. من مثل یک ظرف رینی شکسته 

شدم و تکه تکه هایم  دوباره به هم رس یده میشد بودم. حتی اگر بند هم زده می
 باز هم شکسته بودم و

 
 با کورکترین ضربه و تکانی امکان داشت که فرو بریزم و خورد شوم.

 
ولی حداقل می خواستم تا اایی که امکان دارد این ق عات شکسته را کنار هم 

 نگه دارمب تا فرو نریزد و از هم نپاشد.
 

سر و باید می رفتم و درس میدواندم. کار میکردم  سعی میکردم تا زندگیم را  و 
 سامان ب دشم.
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می دانستم با همه اتفاقاتی که پشت سر گذاشته ام شکننده تر از همیشه دیگر 
به هیچ کس نمی توانسررتم اعتماد کنم. ولی برایم مهم ن ود. کم ودی از واود 
یک مرد و انس مداله را در زندگیم احساس نمی کردم. شاید فقی از لحاظ 

شتی ان ساپورت کردن به واود مردی مثل بابک احتیاج پیدا میکردمب ولی پ ی و 
 نه از لحاظ احساسی.

 
باید میرفتم. اگر یک بار دیگر دسررت عمران به من می خورد می دانسررتم که از 

 لحاظ روحی کامال به هم خواهم ریدت.
 
 
 
 
 

صرر ی زود بود که از خانه بیرون زدیم. همان اا در پارکینگ پشررت ماشررین 
اب دراز کشیدم. بابک به طرفم خم شد و درحالیکه پالتوی خودا را روی شه

 سرم میکشید گفت:
 

شتی. من نمیدونم ر وری میدوای  شم رو هم نذا شب که ر _یکم بدواب دی
 تنها زندگی کنی؟

 



wWw.Roman4u.iR  462 

 

 رو به شهاب کرد و گفت:
 

 _دیشب تا یک صدا میشنید یک متر میپرید باال.
 

 روشن کرد. شهاب خندید و بدون حرف ماشین را
 

قرار شررد بابک با ماشررین خودا بیاید. آن هم وقتی که م من شررد که عمران 
 تعقی ت نمیکند.

 
از پارکینگ خارج شرردیم و بعد از رند لحظه بابک تماس گرفت و گفت که او 
سر او را  سپر به پ شرکتت میرود رون عمران  سمت  از پارکینگ بیرون زده و به 

 تعقیب میکند.
 

ا شهاب به پزشک قانونی رفتیم. با علی آن اا قرار داشتیم. بعد با خیال راحت ب
از انجام کارهای قانونی که علی به آنها رسیدگی کرد در نوبت نشستیم. سرسام 
گاه  ند ن ند و می رفت مد اا می آ که آن  هایی  به آدم  نگ  ته بوم. گیج و م گرف

که  میکردم. هر کدام یک اور مشررکل داشررتند. یکی برای دعوا و ار بحثی
شوهرا و  شده بود آمده بود. یکی به علت کتک های  ضرب و ارر  منجر به 
رند دختر هم بودند که ظاهرا با پسررر آنها را گرفته بودند و حاال برای معاینه 
دوشیزگی به آنجا آورده شده بودند. یکی از آنها که خیلی کم سن و سال بود به 
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ت بی اراده میلرزید. و بدتر شرردت گریه میکرد. و آن قدر ترسرریده بود که پاهای
از آن پدر و مادرا بودند. مادرا هر رند ثانیه یک بار یک تو سررری به او 
میزد. آن رنان محکم که سرا به شدت تکان می خورد و پدرا هم کمی آن 
سر که  شهای رکیک به خانواده پ س تا بلند فح صدای ن ستاده بود و با  طرف تر ای

میگفت که "او این ریزها حالیت نیسررت و  کنار ما نشررسررته بودند می داد. و
پسرشان باید دخترا را عقد کند. " دلم برای دختر سوخت. به علی نگاه کردم. 
شهاب با اخم به آنها  ش اع بود. ولی  صحنه ها ا مثل اینکه او از دیدن این اور 
نگاه میکرد. عاق ت نوبت ما شررد و به اتاق معاینه رفتیم. دکتر تمام اای زخم 

 ودی ها را معاینه کرد و در همان حال با شهاب هم درباره همین موضوع ها و ک
من صررح ت میکرد. مرد میانسررالی بود که خیلی مهربان بود و رند بار پشررت 
سررر هم تاکید کرد که کار بسرریار خوبی کردم که برای گرفتن طول درمان آمده 

شگاهی ام. با شهاب هم صمیمی بود و آن طور که متواه شدم پسرا هم دان
 شهاب بوده است.

 
شررهاب در مورد مشررکل من با او صررح ت کرد و دکتر گفت که بهترین کار 
صورتی که من ندواهم عمران ریزی متواه  ست ولی در  آزمایت دی ان ای ا
ست. مگر اینکه من کمی از موهای او  شود بدون او این آزمایت امکان پذیر نی

 ان من فقی خودم میتوانستم نمونهیا بزاقت یا ناخنت را داشته باشم. بدون عمر
صورت  شم تا در شته با شود من نمونه ای دا شهاب گفت که مگر نمی بدهم. 
لزوم از آن اسررتفاده کنم؟ رون این امکان واود داشررت که من از ایران بروم. 
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شکایت از  ضوع و  صورت بیخ پیدا کردن مو ست در  ولی دکتر گفت که بهتر ا
 د.عمرانب آزمایت دی ان ای م رر شو

 
شی که عمران  سده از آزمای صح ت کردیم و علی گفت که ق عا یک ن با علی 
رند سررال ق ل از من گرفته در بایگانی ث ت احوال هسررت و او با همان میتواند 

 شناسنامه المثی من را بدون اسم عمران بگیرد.
 

ست به  سی رفتیم. بابک آن اا هم نتوان ضوع آزمایت به عکا شدن مو با منتفی 
. گفت که عمران هنوز بیرون دفتر در ماشین نشسته است. با پیک یک ما برسد

 مقنعه برای من فرستاد تا با آن عکس بگیرم.
 

سال بود که مقنعه نپوشیده بودم. به یاد مدرسه افتادم. پوشیدم و عکاس  خیلی 
 گفت که باید موهایم کامال پوشیده باشد.

 
که عکاس گفت با روتوا موهایم را پوشرراندم. صررورتم هنوز کمی ک ود بود 

 درست میشود. صورتم مثل بچه ها شده بود.
 

عکس هم گرفته شررد. دوباره به ماشررین شررهاب برگشررتم و با او و علی به خانه 
برگشرتم. خیالم راحت بود که عمران نیسرت و اگر کسری هم باشرد آدم هایت 

 هستند که برایت خ ر می رند.
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که بعد از آن روز که به پشت در آمده شهاب ماشین را به پارکینگ برد. هر رند 

بودب بابک از نگه انی خواسررته بود که دیگر عمران را به سرراختمان راه ندهند. 
م من بودم که اگر آدم هایت هم الوی در خانه ایسررتاده باشررندب با واود 
شهاب و علی کاری از پیت نمی بردند. نمی توانستند دستم را به زور بگیرند و 

روز روشن. ولی دیگر عمران م من میشد که من در خانه بابک  ب رند آن هم در
هسررتم. همین کمی خ رناک بود و رفتنم را درار مشررکل میکرد. حس خوبی 

 نداشتم.
 

مثل ص ی از راه پله ها رفتیم. امنیتت بیشتر بود. علی الوی من حرکت میکرد 
 و شهاب پشت سرم می آمد.

 
 _نازلی!

 
یر پاهایم ایجاد شررد و من با سررر به درون آن احسرراس کردم که حفره ایی در ز

شت و  سرم برنمی دا ست از  ستب د صدای منحو صدایتب آن  سقوط کردم. 
مثل ناقوس مرگ در گوشررم بود. او این اا ره می کرد؟ مگر ن اید الوی دفتر 

 بابک در ماشین نشسته باشد؟
 

به دیو پاهایم میلرزیدند. ناخوداگاه  ار راه پله ها ررا من را از او گریزی ن ود؟ 
تکیه کردم تا از سررقوطم الو گیری کند. علی زیر لب ناسررزایی گفت و به من 
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نگاه کرد. میتوانسررتم در رشررمانت ب ینم که او هم به اینکه عمران آن اا ره 
 میکند فکر میکند.

 
ررخیدم. در پاگرد ط قه سوم ایستاده بود و دو نفر از آدم های نفرت انگیز تر از 

را مثل نیروی امنیتی گارد گرفته بودند. یکی از آنها را خودا هم پشررت سرر
 شناختم. همان بود که روز رسیدنم در فرودگاه هم با او به دن الم آمده بود.

 
 حالت تهوع دوباره به سراغم آمد.

 
به آن روز برگشررتم. حاال تمام بدنم می لرزید. لرزشرری که  نگاهت کردم و 

ام مثل کسی که سردا است می لرزید و نمیتوانستم الوی آن را بگیرم. رانه 
 دندانهایم به هم می خورد.

 
شیده بود. کامال اذاب و خوا  سی پو شلوار و کراوات طو ست کت و  یک د
هیکل. ره کسی می توانست تصور کند که در زیر این هی ت دوست داشتنی و 
سی ی  سالم بود.  سیب به ظاهر  ست. عمران مثل یک  اذاب ره دیوی نهفته ا

شد که کرم ها در که ظاه سفید بود و با اولین گاز معلوم می سرخ و  سالم و  را 
 درونت النه کرده اند.
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عمران یک بدن به ظاهر عالی و دوست داشتنی با رور و روانی فاسد و متعفن 
داشررت. رور و روانی که تنها من بوی گند تعفنت را شررنیده بودم و رهره کریه 

 درونی اا را دیده بودم.
 

 ل*ب*مده بود که از شرردت وحشررت بی هوا شرروم. ضررربان قریزی نمان
سرد به مقابل من آمد و با لحنی کامال  شده بود. علی خیلی خون سنگین و کند 

 ادی گفت:
 

 _شما هر کاری داری به من بگو من وکیل ایشون هستم.
 

عمران نگاهی به علی کرد. نگاهی مثل اینکه به یک تکه آشررغال زیر پایت می 
ندازد. معنی  تمام حاالت و نگاه هایت را می فهمیدم. این نگاه یعنی " بچه ا

 برو من تو رو هیچی نمی دونم"
 

نگاهت را از او گرفت و دو پله به طرف من باال آمد. شهاب الویت ایستاد. با 
 حیرت ابتدا به شهاب نگاه کرد و بعد به من.

 
 داره منو_نازلی رقدر مهم شرردی! ره گارد دفاعیی! پس بابک کو؟ دفترشرره؟ 

می پاد آره؟ بابک فکر کرده زرنگه؟ بهت بگو از مادر زاییده نشررده کسرری که 
بتونه عمران کسررروی رو دور بزنه. آقا یک سرراعته داره ماشررین آدم منو رک 

 میکنه.
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 خنده تمسدرآمیزی کرد. با دستت به کنار بازوی شهاب زد. خیلی آرام.

 
 علی دوباره با ادیت تکرار کرد.

 
 میدوای بگیب کاری داریب به من بگو._شما ریزی 

 
 عمران نگاهت کرد و با حالتی خندان گفت:

 
 _من با تو کاری ندارم من خودا رو میدوام.

 
سرگیجه گرفته  شده بودم. از ترس  سی به این فلج کنندگی ن تا به حال درار تر

 بودم.
 

ید کششهاب را کنار زد. و یکی از آدم هایت بازوی شهاب را گرفت و به پایین 
 و عمران هم دو پله باقی مانده را طی کرد و رو به روی من قرار گرفت.

 
از صورتت ریزی خوانده نمی شد. ولی رشمانت دنیای از حرف بود. حرف 
هایی که من هیچ عالقه ایی به شنیدنشان نداشتم. دستت را باال آورد تا گونه ام 
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را کوبیده بود و  را لمس کند. دقیقا همان اایی که خودا رند شررب ق ل آن
 ک ود کرده بود.

 
 _دستت به من بدوره اونقدر ایخ میزنم که همه مردم امع بشن این اا.

 
صرردایم که تمام تالشررم را کرده بودم تا شررجاعانه باشررد آن قدر لرزان بود که 
گاهی اوج می گرفت و بلند می شررد و گاهی کوتاه و با نفس های بریده بریده 

شد. تا به حال  ساس میکردم همراه می در عمرم غت نکرده بودمب ولی حاال اح
که با آن فاصررله رندانی ندارم. همین که دسررتت به سررمت صررورتم آمدب من 
ترسیده دستم را باال آوردم تا مقابل صورتم بگیرم. ولی او به نرمی مچ دستم را 

 گرفت. تالا کردم تا دستم را از دستت خارج کنم.
 

 _عمران تو رو خدا ولم کن.
 

ایم التماس آمیز بود. ریزی که از آن متنفر بودم. التماس کردن به کسی که صد
 تمام زندگیم را نابود کرده بود.

 
 صدای بلند علی در راهرو پیچید.

 
 .....ب دشید آقا من می خواستم.....110_الو 
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با اشاره عمران نفر دوم آدم هایت به طرف علی رفت و تلفن را از دستت بیرون 
به  به آدم عمران و بعد خود عمران کشررید و  زمین کوبید. علی مات و متحیر 

سریع خودا  نگاه کرد. مثل اینکه تازه عمک فااعه را درک کرده بود. اما خیلی 
 را امع و اور کرد و با صدای بلند گفت:

 
صال  سه؟ زن مردم رو برداری ب ری؟ ا _یعنی ری آقا؟ فکر کردی این اا تگزا

 گوریه که این اا اینقدر بی صاحاب شده؟این نگه انی کوفتی کدوم 
 

 عمران بدون اینکه مچ دست مرا رها کند رو به علی کرد و با تهدید گفت:
 

 _اگر خفه شدی که هیچ و گرنه میدم اون دهن گشادت رو گل بگیرن.
 

 علی خیلی خونسرد گفت:
 

 _به شوهرا هم همین رو میدوای بگی؟
 

 عمران مچم را فشرد و با غضب گفت:
 

یل؟ من خودم _شرر اه وک وهر ری؟ کشرررک ری؟ فکر کردی من خرم او
 گنجشک رنگ میکنم اا قناری میفروشم. اون وقت تو واسه من شاخ شدی؟
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 علی بی تواه به تهدید عمران رو به شهاب کرد و گفت:

 
 _شهاب یه زنگ بزن به بابک و بگو بیاد تکلیه این آقا رو روشن کنه.

 
شار ع ستم را که حاال نهایت ف شیدم. تواه اا به من د مران را تحمل میکرد ک

 الب شد. ررخید و نگاهم کرد.
 

شدی؟ رخنده ی آرامی کرد و مچم را رها کرد ولی ااازه نداد که از  _زن بابک 
شرده بود نوازا کرد و  صتت اایی را که ف ش شت  شود. با انگ ستت خارج  د

 .ادامه دادت بابک؟ ردوباره خندیدت اون یکیت رو هم بزور گرفت
 

سنجاق  سینه اا  شید. به طوریکه بی تعادل و لرزان به  مرا به طرف خودا ک
 ید و آهسته کنار گوشم گفت:ب*و*سشدم. خم شد و گونه ام را 

 
بدی داری  کار  نازی  یدی؟  ره خوابی واسررره شرروهرا د نه  یدو ماهی م _

 میکنی....
 

 فتبا انزاار و نفرت هر ره تمام تر صررورتم را کنار کشرریدم و نگذاشررتم حر
 تمام کند و ایخ خفه ایی کشیدم.
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در خانه ایی که در پاگرد پله هایت ایستاده بودیم باز شد و صاحب خانه بیرون 
شتالود و  آمد. هیکلت دو برابر آدم های عمران بود. قد خیلی بلند و هیکلی گو

 درشت داشت.
 

 نگاهی به ما کرد و بعد رشمت به شهاب افتاد.
 

 ای دکتر؟_ریزی شده؟ مزاحم هستن آق
 

 شهاب بیچاره که رنگ به رو نداشت سرا را تکان داد و گفت:
 

 110_بله آقا رضا اگر میشه زنگ بزنید 
 

 مرد سرا را کمی داخل خانه کرد و گفت:
 

 بگو این اا دعوا شده. 110_نیما یه زنگ بزن 
 

خودا هم بیرون آمد و با آن هیکلت که می توانست درسته عمران را از وسی 
 یمه کند مقابل ما ایستاد. علی آرام به عمران گفت:به دو ن
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_برو آقای کسروی بیشتر از این مزاحمت ایجاد نکن. ما همین حاال از پزشک 
قانونی میایم. پرونده ی خودت رو سررنگین تر نکن. این خانم صرریغه کرده به 
شما هم هیچ رب ی نداره. این خانم نه دختر شماست نه هیچ نس ت دیگه ایی 

و به هم پیوند میدهب خودت هم این رو میدونی. آزمایت دی ان ای که شررما ر
خدا بدواد میدونی ریه؟ اگر بیشررتر از این مزاحمت ایجاد کنی ازت شررکایت 
میکنم. تا همین اا هم کلی ضرر زدی بهت. یه پاسپورت هم بهت بدهکاری. 

د به عالوه کتک هات و اعمال زور. به حسرراب من که یه سرره رهار ماهی بای
بری آب خنک بدوری. هان خودت ری میگی؟ حاال هم که شرراهد داریم که 

 داشتی واسه یک خانم متاهل مزاحمت ایجاد میکردی.
 

 با ابرویت به همسایه شهاب اشاره کرد.
 

عمران رند لحظه نگاهت کرد. در نگاهت ریزی بود که مرا تا سررر حد مرگ 
 ترساند. ریزی که میگفت او عقب ندواهد نشست.

 
 ا رها کرد و خیلی خونسرد رو به علی گفت:مر
 

_ باشه اناب وکیل بگرد تا بگردم. من عاشک قایم باشکم! به پژمانم بگو رهار 
ستاده  صتت به اایی که من ای ش شت  شه ربا انگ ست به زنت با شمی حوا ر
بودم اشرراره کردت این روزها دزد زیاده! ال ته اگر واقعا زنت شررده. این دختر رو 
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م این شرروهر بکن نیسررت. اون هم زن پژمان. بهت بگو به قادر من بزرگ کرد
 خان هم سالمت رو میرسونم. ثری خانم که اای خود داره!

 
 ررخید و مرا نگاه کرد. سرا را با تاسه تکان داد.

 
 _اگر پیشم میموندی دنیا رو به پات میریدتم. احمقی نازی احمک!

 
 ها به پایین رفتند. اشاره ایی به آدم هایت کرد و به سرعت از پله

 
با رفتن آنها آخرین نیروی من هم تمام شرد و همان اا روی زمین روی دو زانو 
نشررسررتم. که دسررتم را روی زمین گذاشررتم و سرررم را پایین انداختم. تا خون 

 بیشتری به درون سرم اریان پیدا کند.
 
 
 
 
 

 صداهای اطرافم را آهسته تر میشنیدم. شهاب کنارم زانو زد.
 

 ی خانم؟.... نازی ؟....._ناز
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 سرم را بلند کردم. نگاهت نگران بود.

 
 _خوبم.

 
صرردایم آنقدر آهسررته بود که خودم هم به سرردتی شررنیدم. یکی از بازوهایم را 
شیدند.  سور ک سان سرعت به داخل آ شهاب گرفت و آن دیگری را علی و مرا به 

م ل نشرراندند. اصررال نفهمیدم که ره زمانی مرا به داخل خانه بردند و روی 
 شهاب فشارم را میگرفت و علی با تلفن حرف میزد .احتماال با بابک.

 
گیج بودم. انرژی زیادی که بدنم در آن ترس طاقت فرسرررای رند لحظه ق ل 
مصرررف کرده بود تمام توان را از من گرفته بود. زانوانم را بغل کردم و رانه ام را 

ی طول و عر  سررالن پذیرایی روی آنها گذاشررتم و به علی نگاه کردم. عصرر 
 شهاب را متر میکرد.

 
 _بابک؟ کدوم گوری هستی تو؟

 
....._ 

 
شیکت رو میدی پس اینکه  _مرگ من؟ اگر اون عمرانه که تو داری از دفترت ک

 االن تو راه پله ها کم مونده بود نازی رو زیر بغلت بزنه ب ره کی بود؟
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....._ 

 
 کشیکت رو میدی.... _داد نزن....من ره میدونم. تو داری

 
......_ 

 
 نفس عمیقی کشید و به من نگاه کرد.

 
 _نه ریزی نشد. آره این ااست. ترسیده نمی تونه حرف بزنه. باشه بیا

 
تلفن را ق ع کرد و کنار من نشست. سرم را کج کردم و نگاهت کردم. از خودم 

حال بد  یده بود و مرا لمس کرده بود. همانب*و*سرربدم می آمد. گونه ام را 
 دوباره برگشته بود.

 
 _خوبی؟

 
فقی سرم را کمی به نشانه مث ت تکان دادم. ل دند نصه و نیمه زد و اشاره ایی 
به شهاب کرد و به اتاقت رفتند و رند دقیقه ایی را آن اا آهسته آهسته صح ت 

 کردند.
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در ق مغزم از کار افتاده بود. دلم میدواست فکر کنم و راه حلی پیدا کنم ولی آن

گیج و ترسرریده بودم که قدرت فکر از من سررلب شررده بود. فقی تمام لحظه به 
 لحظه ی حرفها و اتفاقات در راه پله ها الوی رشمانم می آمد.

 
ص ی و  ساعت بعد بابک آمد. مثل یک گلوله آتت بود. ع ریزی در حدود نیم 

 خشمگین.
 

کشرریک  _ری اوری اومده این اا که من ندیدمت؟ من تمام مدت داشررتم
 میدادم.

 
 صدای بم و نس تا بلندا از راه رو می آمد.

 
 _من ره میدونم ؟ تو اون اا بودی شازده از من میپرسی؟

 
آمد و کنارم نشررسررت. حاال پیشررانی ام را روی زانویم گذاشررته بودم و به دکمه 

 های مانتویی که تنم بود و هنوز آن را در نیاورده بودم نگاه میکردم.
 

 لحظه ایی روی موهایم گذاشت.دستت را برای 
 

 _نازی.....
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صرردایت آرام و نگران بود. سرررم را بلند کردم. نگاهت کردم. رشررمانت آرام 

 ادی بود ولی نگرانی هم در آنها بود.
 

 _خوبی؟
 

 _آره
 

 صدایم گرفته بود. سرفه ایی کردم.
 

 کتت را در آورد و به پشررتی م ل تکیه داد و آه عمیقی کشررید و دسررتت را روی
 صورتت کشید و با لحن خسته ایی گفت:

 
شین اون  سم بهت بود. فقی یک لحظه درست ااییکه ما _من تمام مدت حوا

 پارک شده بود یه وانت زد به یه موتوری و سریع دور و برا شلوک شد. همین.
 

 _تو همین یه لحظه اون کار خودا رو کرده. حاال اتفاقی که افتاده.
 

 _مرتیکه حروم.....
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 بک را ق ع کردم و با ناراحتی گفت:حرف با
 

 _خواهت میکنم به خودا فحت بده.
 

 با حیرت نگاهم کرد و فقی سرا را تکان داد.
 

 رو به علی کرد و گفت:
 

 _ری شد حاال؟
 

_ مج ور شدم بگم که نازی خانم صیغه ات شده. هر رند فکر نکنم باور کرد. 
 و هم به زور گرفته.رخنده ایی کرد و ادامه دادتگفت بابک همون یکی ر

 
 صدای خنده بلند شهاب به خنده آرام خود بابک اضافه شد.

 
 با تعجب به بابک نگاه کردم.

 
 _شما به زور زن گرفتی؟

 
شکافانه. گردنت را کمی کج کرد و به اای اواب به  نگاهم کرد. طوالنی و مو

 سوال من گفت:
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 _دست که بهت نزد؟

 
ال ته رفتارهای سررد او بعد از نامزدی در  اوابت را ندادم و فقی نگاهت کردم.

شمال کمی مرا نگران کرده بود ولی اا اری بودن این وصلت هضمت به هیچ 
واه برای من ممکن ن ود. ره زور و اا اری میتوانست باالی سر مرد محکمی 
مثل بابک پژمان باشررد؟ رند ثانیه در رشررمانم به اسررتجوی ریزی که نمی 

 دانستم ریست پرداخت.
 

شه تاریخ دو روز ق ل رو بزنی. هر  ست با صیغه نامه برامون اور کن. حوا _یه 
 محکم کاری که خودت میدونی انجام بده.

 
 علی سرا را تکان داد و نگاهی به من کرد و گفت:

 
 _بابک این آدم تهدید هم کرد. گفت که حواست به زنت باشه. دزد زیاده......

 
ماگ نسررکافه به دسررتم داد و در ادامه شررهاب از آشررپز خانه بیرون آمد و یک 

 حرف علی گفت:
 

 _گفت که به مامانت و بابات هم میگه.
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 بابک رانه اا را باال داد و خونسرد به رو به علی گفت:

 
 _یه سیگار بده.

 
سیگار زد و در حالیکه  شن کرد. پک آرام و کوتاهی به  سیگاری برایت رو علی 

 نگاهت رو به من بود گفت:
 

 سابم از قادر خان اداست. زندگی من اختیارا دست خودمه._بگه! من ح
 

به یاد حرف گلی افتادم که میگفت "شرراید قادر خان ثری خانم رو مج ور کرده 
که روی بابک کار کنه تا نظر مسرراعدا را برای عقد با ماهی الب کنه." اما 

 خواهبرای ره؟ برای پول؟ برای اینکه پول هر دو خانواده یکی شررود و خواه نا 
سودها هم دو برابر شود؟ دیگر عمو علی نمی توانست در کاری برای شراکت 

 نه بیاورد رون به اص الر گوشتت زیر دندان آنها بود. ناخوداگاه گفتم:
 

 _پس به ره زوری ماهی رو گرفتی؟
 

 رند ثانیه نگاهم کرد. گوشه ل ت باال رفت و ل دند کجی زد و گفت:
 

 _بعدا نازی.
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 رفی نزدم. پس اا اری در کار بوده است.اخم کردم و ح

 
 برخاست و رو به علی گفت:

 
_تو صرریغه نامه رو ردیه کن تا شررب. تا من همراهم باشرره. یه وقت ممکنه به 

 درد بدوره
 

 علی سرا را تکان داد و گفت:
 

 _کی راه می افتی؟
 

 _نصفه شب.
 

 _اگر تعقی تون کرد ری؟
 

 حرفی نزد و بعد گفت: بابک سیگارا را خاموا کرد و رند لحظه
 

 _با ماشین خودم نمی ریم با ماشین شهاب میرم. بره پشت بدوابه که دیده نشه
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 _نفهمه.
 

 _نه ش ه متواه نمیشه کی پشت فرمونه
 

 دستی به روی که سرا کشید و گفت:
 

 _کاله میزارم سرم کمتر تابلو میشه!
 

 هم با او رفت.علی خندید و گفت که میرود تا کارها را ردیه کند. شهاب 
 

کمی از نسکافه ام را خوردم و به او که کنار پنجره ایستاده بود و خیابان را تحت 
 نظر گرفته بود نگاه کردم.

 
 _بیرونه؟

 
 ررخید و نگاهم کرد.

 
 _نه نیست. نمی دونم کجا .....

 
 تلفنت زنگ خورد و حرفت را نیمه کاره گذاشت.
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 _الو باربد. ر وری تو ره خ ر؟
 

....._. 
 

شت و از روی  شانه و گونه اا نگه دا ست و گوشی تلفن را بین  ش روبه رویم ن
میز از پاکت سرریگار علی یک سرریگار دیگر آتت زد و به پشررتی م ل تکیه داد. 

 حرفی نمی زد و با دقت به حرفهای برادرا گوا میداد.
 

 _واقعا؟ پس یعنی االن عمران باید بیاد اون اا؟
 

......_ 
 

بود؟ امضررای کی پای قرار دادشررونه؟ تو و بابا یا عمران و  _مجری پروژه کی
 محمد؟

 
......._ 

 
 نگاهت را به من داد و همان ور که به من خیره شده بود گفت:

 
 _اوهوم! پس خودا باید بیاد یا محمد. بهت خ ر دادین؟
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......_ 

 
به پس خ را کن تا بیاد پیشررت. من بتونم همین امشررب نازی رو ب رم  _خو

سپرم ص ی تو راهرو نازی  ب شه. آخه  شنگب خیالم یکم راحت ب ست امیر هو د
 رو گیر انداخته بود دوباره

 
......_ 

 
_حاال داسررتانت طوالنیه بعد برات تعریه میکنم....پس باربد دسررت دسررت 

 نکن همین حاال زنگ بزن بهت بگوب تا بیاد کیت.
 

......._ 
 

 _باشه نه قربانت خ رم کن.
 

 گوشی را ق ع کرد.
 

 _ریزی شده؟
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سرا را تکان داد و خم شد و ماگ مرا برداشت و کمی از نسکافه ایی را که در 
 آن باقی مانده بود را خورد.

 
_آره مثل اینکه یکی از کارگرهای پروژه از باالی داربسررت افتاده پایین. کار به 
شی کرده یا  سرخورده افتاده یا خودک ست پاا  شیده معلوم نی ااهای باریک ک

صال  سی هلت داده. رون مثل اینکه رند روز ق ل هم با رند تا از کارگرها ا ک
شه  شیده می شته. حاال پای عمران هم به عنوان مدیر پروژه ک بحث و درگیری دا

 وسیب باید بره کیت. برو برگرد هم نداره.
 

 _مرده؟
 

 سرا را تکان داد.
 

 _نازی از ط قه دهم افتاده
 

 دستم را الوی دهانم گرفتم.
 

 خدا. _وای
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ستم مفهوم آن را  ست. در نگاهت ریزی بود که نمیتوان ش ست و کنارم ن برخا
 متواه شوم.

 
 گفتم:

 
 _بیچاره.

 
 آهی کشید و گفت:

 
 _ بهت دست زد؟ اذییت کرد؟

 
 اخم کردم. من نمی خواستم آن لحظات را به خاطر بیاورم.

 
 _آره! ولی نمی خوام درباره اا حرف بزنم.

 
پک گاهم کرد و  یک  خیره ن که  کامال معلوم بود  گارا زد.  به سرری تاهی  کو

 سیگاری حرفه ایی نیست. شاید فقی برای کمی آرامت دود میکرد.
 

 _فکر میکنی آدم هاا رو هم با خودا می ره؟
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بقیه نسرکافه را هم خورد و خاکسرتر سریگار را در همان ماگ تکاند. به پشرتی 
 م ل تکیه داد و خونسرد گفت:

 
همراهشهب راننده اشه آقای خ یری. ولی اون یکی رو بعید _یکیشون که همیشه 

 میدونم. احتماال میزارتت این اا که ما رو بپاد.
 

 _ساعت رند راه می افتیم؟
 

 _یکب دوب سه .... هر ری دیرتر بهتر.
 

 _نشناستمون؟
 

 نیم نگاهی به من کرد.
 

 _با ماشین شهاب میریم.
 

 ا کرد.گره کراواتت را شل کرد و سیگارا را خامو
 

 _آخه اگر ماشین شهاب رو ص ی شناخته باشن که کارمون تمومه.
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 با اخم نگاهم کرد.
 

_سرررکار خانم من اونقدر ها هم گیج نیسررتم. با ماشررین قدیم شررهاب میریم. 
پرایدهب یک ماشینه که زیاده و الب تواه نمیکنه. یکم هم شیشه هاا دودیه. 

قب میدوابی منم کاله میزار که میری ع ما  باا شرر نک میزنمب م من  م عی
شناخته نمی شیم. حتی اگر خود عمران هم می بود. حاال که فقی آدمشه. اون 
هم نصه شب باالخره یکم گیج و خواب آلود میشه. یک نفر هم هست. بهت 
قول میدم که آسرره بریم آسرره بیایم. اگر هم مشررکلی پیت آمد و تعقی ون کرد. 

تا یه شررهری ب رتت. بعد خودم راه می میریم خونه علی از اون اا میدم اون 
شکلی  سم بهت. ر وره؟ ولی م ساعته میر صله زمانی یکی دو  افتادم با یه فا

 پیت نمیاد.
 

سرم را تکان دادم. به او اعتماد داشتم. تا به حال نشان داده بود که آدم خونسرد 
و مسلی به خودی است. کسی که در موقع بحران نیاز به کسی نداشت تا او را 

 آرام کند.
 

ست.  سنامه من را میدوا شنا شماره  شت علی بود که  تلفنت زنگ خورد. بردا
باره به علی تاکید کرد که  ظاهرا برای صرریغه نامه به آن احتیاج شرررده بود. دو
شد که م لخ زیادی را خرج  شد حتی اگر الزم با ضری با صیغه نامه کامال مح

تواند با آن قدرت مانور کندب خرج کند ولی همه ریز طوری باشررد که عمران ن
 داشته باشد.
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در حالیکه روی میز با انگشررتانت ضرررب گرفته بود به باربد تماس گرفت و 
باربد هم گفت که به عمران تماس گرفته و ظاهرا عمران مج ور شده که تا شب 
خودا را به کیت برساند. به خاطر آوردم که این همان پروژه ایی است که قرار 

ند و بعد با هم به پاریس برویم. رقدر احمک بودم که حرف بود به آن سررر بز
شتم و  شتم. حس خوبی ندا ستم گذا سرم را روی د های او را باور کرده بودم. 

 این حس بد روز به روز در من قوی تر میشد.
 
 
 
 
 

حس کثیه بودن. این حس نا آشنا ن ود. آشنا بود. ق ال هم درارا شده بودم. 
. حسرری که از خودم بدم می آمد. گ*ن*ا*ه حسرری مثل داشررتن یک حس بد

دوست داشتم بمیرم. این حس زمانی که در ش انه روزی بودم با شدت بیشتری 
به سررراغم آمده بود. حسرری که به خاطرا شرر های زیادی را بیدار مانده بودم. 
سی می  شته بودم. رنین ح شی رفته و برگ ریزی که به خاطرا تا مرز خود ک

ادی داشته باشد. مدصوصا اگر کسی با یک گذشته توانست قدرت تدریب زی
شدم فکر میکردم  ش انه روزی به آن م تال  شود. زمانی که در  داغان به آن درار 
که دوام ندواهم آورد. روزها و هفته ها هیچ کاری نمیکردم و فقی یک گوشرره 
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مینشستم و به یک نق ه خیره میشدم. بی اشتها شدم و به کاهت وزن شدیدی 
دم. بی خوابی هایم دقیقا از همان زمان آغاز شررد. از همان زمانی که م تال شرر

احساس کردم که رقدر از نازلی کسروی بدم میاید. از همان زمانی که فهمیدم 
صیلی  شدم. افت تح ستم. از همان زمان از خودم متنفر  ضعیه و بی اراده ه

ا پی ر شدصوحشتناکی که پیدا کردمب اولیای مدرسه را به تکاپو انداخت. مدی
 گیر کارم شد. ولی خانه از پای بست ویران بود.

 
من بیچاره شرردم. سرراعتها و روزها با خودمب با نازلی کسررروی کلنجار رفتم تا 
به خودم عالقه مند کنم. و دسرررت از آن خود آزاری  توانسررتم کمی خودم را 

شدم. ولی با یک تلنگر دوبا شید تا من بهتر  سالها طول ک ه به ربردارم. ماهها و 
هم ریدتم. حاال دوباره آن حس بد و تنفر از خود برگشته بود و این بار با شدت 

 بیشتری در برابرم قد علم کرده بود.
 

آن حس عالقه به مرگ و پایان دادن به همه ریز دوباره برگشررته بود. میدانسررتم 
که مریضم . من هیچ وقت فکر نکرده بودم که یک دختر سالم هستم ولی هیچ 

سعی کنم که این گره وقت ه شته برگردم و  شتم به این که به گذ م عالقه ایی ندا
های متعددی که در زندگیم ایجاد شررده بود را باز کنم تا شرراید درونم و رور و 
روانم نفس تازه ایی بکشرررد. حتی زمانی که نسرریم را به عنوان یک دوسرررت 

سیم حدس هایی رااع به  ستم که ن شتم. میدان د من زده بوصمیمی در کنارم دا
ولی آن قدر ماه و خانم بود که هرگز هیچ اشرراره ی مسررتقیم رااع به آن نکرد و 
شود که کمکم کند و  شحال می شد او خو شکلی با فقی یک بار گفت که اگر م
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این پیشررنهادی بود که من با واود اینکه بارها در تنهایی هایم به آن فکر کرده 
م رر نکردم و حاال آن حس خفه بودم ولی هیچ وقت پیت قدم نشرردم و آن را 

 کننده برگشته بود و بیچاره ام کرده بود.
 

_خوب این هم از عمرانب رفت به سررالمت. کی برگرده خدا میدونه. به باربد 
 گفتم که حسابی دستت رو اون اا بند کنه.

 
نگاهم کرد. نمی دانم صررورتم از افکار درونی ام ره حالتی پیدا کرده بود که با 

 ت:نگرانی گف
 

 _خوبی؟
 

 سرم را تکان دادم. برخاستم و گفتم:
 

 _می شه یکم بدوابم؟
 

 _آره برو. من تا شب خونه هستم راحت باا.
 

شدم.  ستر خیره  سهایم را در آوردم و روی تدت افتادم. به لو به اتاق رفتم و ل ا
یک فکر دایمی رهایم نمیکرد. فکری که با آن کامال آشررنا بودم. رشررمانم را 

http://www.roman4u.ir/


 493 ناگفته ها

شار دادم. آن روی هم ف شت کردم و دندانهایم را روی هم ف ستانم را م شردم. د
سمی آن فکر  سعی کردم تا با این درد ا قدر محکم که آرواره هایم درد گرفت. 

 را از ذهنم خارج کنم. به یاد خود آزاری هایم در ش انه روزی افتادم.
 

بود  وشریفکرم را متمرکز کردم روی شریرین ترین خاطره ایی که داشرتم. این ر
 که درباره اا در اینترنت خوانده بودم. گاهی اواب میداد. ال ته فقی گاهی.

 
ته  گل رف به گردا در ان مد  ماهی و گلی و مح با  که  یاد آوردم  به  روزی را 
بودیم. کلی خندیدیم و گردا کردیم. ناگهان در میان خاطره ام صررحنه ایی از 

ذهنم نفوذ کرد و مثل ویروس تمام اتفاق امروز در راه پله ها موذیانه به درون 
مغزم را درگیر کرد. حاال فقی یک ریز را می توانستم تصور کنمب آن هم عمران 

 بود و آن افکار کثیه و بی شرمانه اا.
 

شتانم  شروع کردم به قدم زدن در اتاق. موهایم راباز کردم و با انگ ستم و  برخا
سردرگم بودم. آن ساژ دادم. گیج و  سرم را ما ست  قدر در اتاق باال و پایین  پو

رفتم که خسته شدم. روی تدت نشستم . پاهایم را در شکمم امع کردم و به 
دیوار نگاه کردم. این هم یک روا برای خسررته کردن رشررمانم بود. این یکی 
موثر واقع شد و من توانستم به خواب بروم و رند ساعتی را در دنیای خواب به 

 آرامت بگذرانم.
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زدن کسی از خواب پریدم. نگاهی به ساعت کردم. پنج عصر  با صدای حرف
بود و هوا هم تاریک شده بود. تقری ا پنج ساعت خوابیده بودم که با آن اعصاب 
خراب ش یه معجزه بود. ولی شب ق ل حتی یک ثانیه هم رشم بر هم نگذاشته 
ندازه ایی دارد. برخاسررتم و روی تدت حد و ا باالخره انرژی هر آدمی   بودم 

نشررسررتم. صرردای حرف زدن بابک می آمد. از اتاق بیرون آمدم. حتما علی یا 
شهاب برگشته بودند. نگاهی به سالن کردم. اما صدایت از بالکن اتاق خواب 

 شهاب می آمد. با تلفن صح ت میکرد.
 

صدام خیلی از تو بلند تره. ر  سر تو داد بزنم  سر من داد نزن. من اگر بدوام  _
 راستی بلند تر از بقیه امله تقری ا فریاد کشیدت فهمیدی؟کلمه بلند را به 

 
......_ 

 
با حیرت از زاویه در نگاهت کردم. تا به حال این قدر او را عص ی و بهم ریدته 

 ندیده بودم. نکند عمران بود؟
 

انگشت اشاره اا را باال آورد و مثل اینکه برای کسی خی و نشان میکشیدب با 
 خشم گفت:

 

http://www.roman4u.ir/


 495 ناگفته ها

شما فکر ب شتم. از روز اول _ ی خود کردی برای خودت. هیچ پنهان کاری ندا
 بهت گفتم که وضعیتم ر وریه؟

 
......._ 

 
 _حاال که ری؟ ری میدوای بهت بگی؟

 
......._ 

 
 پوف مسدره آمیزی کرد. و با اذبه و ادیت گفت:

 
شکلی  شما هم بنده نوازی میکنی بانو. یک وقت به م شده.  _فعال که ریزی ن

 برندوری؟
 

......_ 
 

 _بس کن تو رو خدا این خزع الت رو!
 

......._ 
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شت اه گزارا داده.  سی که گزارا داده. ا شده. اون ک _خوابه. گفتم که ریزی ن
شما ررا؟ شما که ادعا داشتی. من و نازی مثل خواهریم بودی. حاال ری شد 

 اا زدی؟
 

......_ 
 

بدون هر ریز ماهی  یل نیسررتم. ولی  که بد نه. من  خدا ک که بشررره _ ی هم 
 ریزی....

 
ررخید تا از روی میز مسررافرتی که روی بالکن بود فنجان رایت را بردارد که 
رشررمت به من افتاد که مات و متحیرب با دهان باز نگاهت میکردم. خشررکم 
زده بود. حرفت را خورد. ماهی بود و ریزی که من از مکالمات آنها دسرتگیرم 

 ده ایی ن ود.شده بودب اصال ریز خوب و آرام کنن
 

 _بیا با خودا حرف بزن
 

 گوشی تلفن را به طرفم گرفت.
 

با دسررتانی لرزان گوشرری را گرفتم و علی رغم سررردی هوا روی همان صررندلی 
 های تاشوی روی بالکن نشستم.
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 _الو نازی؟

 
ساس میکردم. آن قدر او  سلولهای بدنم اح صدایت دلدور بود. این را با تمام 

 حرفی را نزده من تا ته س ر رفته بودم.را می شناختم که هر 
 

 _ماهی اان.
 

 کمی مکث کرد.
 

_ری شرررده؟ عمران زنگ زد همین حاال گفت که تو و بابک صرریغه کردین. 
 درسته؟

 
این ماهی ماه نوا همیشرره من ن ود. دلدوری و ناراحتی از تک تک کلماتت 

ه را ب می بارید. عصرر ی بود و می دانسررتم که بر ط ک عادت گوشرره ناخن اا
 دندان گرفته است.

 
ریزی نمانده بود که به گریه بیفتم. بغی تا گلویم باال آمد. آن را فرو خوردم و 

شم. حس بد  شته بود.  گ*ن*ا*هسعی کردم تا خوددار با و عذاب وادان برگ
حس آشررنایی که در درونم میگفت اگر هر اتفاقی می افتد مقصرررا خودم 

به من نظر داشته است. اگر حاال دختری که هستم. اگر عمران کتکم زده و اگر 
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نزدیک ترین کس به من بود را از دست داده بودمب تمامت مقصر نازلی کسروی 
 است.

 
 آب دهانم را فرو دادم.

 
 _نه ماهی ریزی نیست. مج ور شدیم دروک بگیم.

 
 رند لحظه سکوت کرد. آن قدرطوالنی که فکر کردم تماس ق ع شده است.

 
 _ماهی؟

 
 ید و با ناراحتی گفت:آهی کش

 
 _باشه اشکال نداره. خودت ر وری؟

 
اشررکم پایین ریدت. یک ق رهب و بعد از آن پشررت سررر هم شررروع به ریزا 
کردند. مثل اینکه همیشرره ق ره ی اول مجوز خروج بقیه آنهاسررت. سرررفه ایی 

 کردم و سعی کردم تا ریزی در صدایم مشدص ن اشد.
 

 _خوبم تو ر وری؟ گلی ر وره؟
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 ا غصه گفت:ب

 
 _هیچی نازی. هیچ تغییری نکردهب براا دعا کن. خیلی می ترسم.

 
 _باشه.

 
 صدایم شکست.

 
 _نازی؟

 
 _اانم؟

 
 کمی مکث کرد و گفت:

 
_اگر خواسررتی و اگر دیدی راره ایی ن ود صرریغه اا بشررو. این طوری دیگه 

 اات امن میمونه. ر صدایت شکست و آهی کشید و ادامه دادت من راضیم.
 
 ا گریه گفتم:ب

 
 _ریزی نمیشه. قراره منو ب ره یه اای امن. دیگه به این کار احتیاای نیست.
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 _اگر احتیاج بود. حداقل شاید ......

 
 حرفت را ق ع کرد و با بغضی که بیشتر در صدایت نشان داده میشد گفت:

 
 _ولت کن....برای گلی دعا کن

 
 بینی ام را باال کشیدم.

 
 ت باا._باشه تو مواظب خود

 
 او هم بینی اا را باال کشید و بی حوصله خندید.

 
_مواظب؟ مثل اینکه طوفان اومد تو زندگی مون. اون از تو این از گلی. دیگه 

 ری قراره بشه.
 

 مکثی کردم و گفتم:
 

 _دوستت دارم.
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 رند لحظه سکوت کرد و بعد با ناراحتی گفت:
 

 _منم! باید برم یادت باشه ری گفتم. خداحافظ.
 

ق ل از خداحافظی من گوشی را ق ع کرد. به گوشی نگاه کردم و آن را روی میز 
گذاشررتم. گریه امانم را بریده بود. ماهی ناراحت بود این را کامال متواه شررده 

 بودم.
 

سررنگینی ریزی را روی دوشررم احسرراس کردم. به بابک نگاه کردم. یک پتوی 
 ه بالکن تکیه داد و به مسررافرتی روی شررانه هایم انداخت و خودا هم به ل

شان ق ل از ورودم افتادم. ماهی  صح ت های شین ها نگاه کرد. به یاد  حرکت ما
ره ریزی را م رر کرده بود که او را این طور بهم ریدته بود؟ برای ره ماهی 
داد میزد؟ برای این که فکر کرده بود که ما صیغه کردیم؟ یا ریز دیگری در میان 

ضیعت او از روز ست؟  بود؟ و اول ر ور بوده که ماهی هم از آن م لع بوده ا
 ره ریزی بود؟ ماهی با زندگیت ره کرده بود؟

 
 نگاهم کرد و آمد و کنارم روی صندلی نشست.

 
 _بسه نازی

 
 همچنان که گریه میکردم گفتم:
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 _اون ناراحت بود می دونمب از دستم ناراحت بود.

 
 .نفست را عمیک فرو داد و کمی به طرفم خم شد

 
 _نه ناراحت ن ود. دیدی که خودا بهت ااازه داد.

 
 از پشت پرده ایی از اشک نگاهت کردم. پلک زدم و اشکم فرو ریدت.

 
 _مج ور شد. ری بگه دیگه. من دارم زندگیت رو بهم میریزم.

 
 رند لحظه بدون حرف به من خیره شد و گفت:

 
با ندونم _هیچ کس نمی تونه زندگی کسرری رو بهم بزنه. آدم ها خودشرر ون 

کاریشون زندگی خودشون رو بهم میزنن. تو این رهگزر زندگی رهار نفر دیگه 
 هم که به زندگی اون آدم وصله تحت شعاع قرار میگیره.

 
 _ری شده بابک؟

 
 _ریب ری شده؟
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 پتو را بیشتر به دور خودم پیچیدم و گفتم:

 
 _ری بین تو و ماهی بوده؟ تو بزور گرفتیت؟

 
شد که  نگاهت را از من سکوتت طوالنی  گرفت و به خیابان نگاه کرد. آن قدر 

 به این نتیجه رسیدم که حرفی ندواهد زد.
 

_زور؟ بسررتگی داره که این کلمه رو ر ور تع یر کنی؟ یا بهتر بگم که کجا به 
 کارا ب ری.

 
 نیم نگاهی به من کرد و دوباره به نگاهت را به خیابان داد.

 
 وام بدونم که اریان ری بوده._سفس ه نکن بابک! فقی مید

 
نگاهم کرد و حالت نگاهت عو  شررد. ل دند کجی زد. دوباره برگشررت به 
زمانی که حالت صورتت تمسدر آمیز می شد و این طور استن اط میشد که در 

 دلت به طرف مقابل میدندد.
 

 _ررا باید از زندگیم به تو بگم؟
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ود. تمام مدت از آن روزی که با حیرت نگاهت کردم. این مرد واقعا خوددار ب
به او پناه آورده بودم احسررراس میکردم که رفتارا عو  شرررده اسرررت. فکر 
ست. ولی حاال با  شده ا میکردم که تا حدودی یک اعتماد متقابل بین ما ایجاد 
حیرت متواه شرردم که آن فقی یک پوسررته ظاهری بوده اسررت. او هنوز هم به 

نت می گذشت محافظت میکرد و به شدت از احساساتت و آن ره که در درو
شده  سی ااازه ورود به دنیای درونت را نمی داد. وقتی که بحث از رازهایت  ک
شده  سرد و محافظه کار  شینی کرده بود و دوباره همان بابک پژمان  بود عقب ن

 بود که همه ریز را از دریچه تمسدر و کورکی میدید.
 

اری از ری رنج میکشرری؟ ریه _تو از زندگیت ریزی به من گفتی تا حاال؟ د
که نس ت به همه بی اعتمادی؟ ندیر خانم! همه تو زندگیشون یک ناگفته هایی 

 دارن. اگر می خوای بدونی باید گوینده باشی.
 

حک داشررت. هر بار که ریزی می پرسررید و یا می گفت که به مشرراوره مرااع 
 کنمب من فقی یک کلمه در اوابت می گفتم "خوبم"

 
خب ترا ما  یت هم حزن ا تا ن ود. از رومیو و ژول که یکی دو  ژدی زندگی من 

انگیز تر بود. به کدامیک میدواسررتم بپردازم؟ کودکی پر از خشررونتمب نواوانی 
ست و در  صال نمی دانستم کی سترسمب یا پدری که ا وحشتناکمب اوانی پر از ا

ی وز خیلکجای این دنیا زندگی میکند. یا اصال زنده است یا نه؟ در این رند ر
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به این موضرروع فکر کرده بودم. به اینکه ر ور می توانم سررراغی از پدر واقعیم 
بگیرم. اینکه ره کسرری می داند که او واقعا کیسررت. عمو علی یا شرراید بدری 
شاید  خانم. ای کاا مامان پری زنده بود. باید خانواده مادریم را پیدا میکردم. 

مرا به پدر واقعیم برسرراند. اینها  آنها ریزهایی می دانسررتند که می توانسررت
مشررکالت زندگی من بود که خود او هم کما بیت از آن با خ ر بود. ریزهای 

 دیگر ناگفتنی بودند.
 

ولی ریزی که من از او میدواستم ناگفته هایی از زندگی اا ن ود. درباره ماهی 
 .دبود. کسی که زندگی و خوش دتی اا برایم حتی مهم تر از زندگی خودم بو

 
 _من نگران زندگیتون هستم.

 
 بی آنکه مرا نگاه کند گفت:

 
_زندگیمون؟ رسرررا را ررخاند و نیم نگاهی کوتاه به من کرد و ادامه دادت من 

 زندگیم مشکلی نداره. هیچ وقت به خوبی االن ن وده.
 

 _با ماهی مشکلی دارید؟
 

حالت رند لحظه نگاهم کرد. پوزخند کجی زد و انگشرررت اشررراره اا را به 
 دورانی گردا داد و گفت:
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 _سوال بعدی.

 
 
 
 
 

 _ره ریز دیگه ایی میمونه؟
 

 پوزخندا پررنگ تر شد.
 

 _خب پس بحث تمامه.
 

 نیم خیز شد تا بلند شود. بازویت را گرفتم. با تعجب به من نگاه کرد.
 

 _فقی یک سوال. ماهی رو دوست داری؟
 

شا شاره ام به ن شت ا شت میانی ام را روی انگ صلیب انگ شدن آرزو  نه برآورده 
 کردم. عادتی بود که در ش انه روزی و بعد در دانشگاه پیدا کرده بودم.
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اواب ریزی بود که حدس زندن آن ریز رنان سدتی ن ود. رفتارهای او بعد و 
ق ل از نامزدی و عقد کنانب رفتارهای یک مرد عاشررک ن ود. همیشرره این ماهی 

شان پیت  شقانه های سرد و بزرگ مابانه بود که در عا قدم بود. او فقی با رفتاری 
سررعی در حفظ راب ه شرران داشررت. اما من با اینکه می دانسررتم اواب او ره 
خواهد بود باز هم امیدوارانه دعا میکردم تا شرراید معجزه ایی شررود و او بگوید 
که عاشررک ماهی اسررت. ریزی که از همان ابتداب هم من و هم گلی فقی دعا 

 تفاق بیافتد.میکردیم که ا
 

 برخاست و خیلی خشک و رسمی گفت:
 

 _ شام ری میدوری؟
 

 نگاهت کردم. برخاستم و رو به رویت قرار گرفتم.
 

 _از ری فرار میکنی؟
 

گوشرره ل ت باال رفت. با که دسررتت رند بار آهسررته روی شررانه ام زد و آرام 
 خندید. خنده ایی پر از ناراحتی و عص ی.

 
 ست. من ریزی ندارمب صاف صافم._فرار؟ اون که تدصص شما
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 که دستت را رو به روی شکمم گرفت و نشانم داد.
 

سی کار خودا بار خودا! اگر از ناگفته های زندگیت گفتی من هم از  _هر ک
 برنامه هام میگم و از ناگفته هام. نظرت ریه هان؟ ِیر به ِیر.

 
 با ناراحتی گفتم:

 
 _من ریزی ندارم که بگم.

 
  برد و گفت:ابرویت را باال

 
 _دقیقا مثل من!

 
 این را گفت و از بالکن بیرون زد و از همان اتاق خواب بلند بلند گفت:

 
_بیا تو سرررما میدوری. انرژیت رو ذخیره کن واسرره سرررمایی که داری میری 

 توا.
 

بی تواه به حرفت پتو را بیشررتر به دور خودم پیچیدم و به رراک های خیابان 
 نگاه کردم.
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عا کرد به من د خدا گلی را  که  عا کردم  ند رها شرروم. د که بتوانم از این ب م 

 برگرداند. طاقت رفتنت را نداشتم. این دیگر خارج از ص ر و تحمل من بود.
 

***** 
 

 _کسی نیست؟ کسی تعقی مون نکنه؟
 

 از میان دندانهای بهم کلید شده اا گفت:
 

ست تو خیابون نی_نازلی حواسم رو پرت نکن کسی نیست. حتی یک گربه هم 
 ره برسه به آدم!

 
 _آخه مگه میشه که او آدم برای کشیک دادن ما نگذاشته باشه؟

 
شده...رحرفت را ق ع  شین هم تو خیابون پارک ن شده. حتی یک ما _حاال که 

 کردت دیدمت.
 

 _وای یا خدا!
 

 آرام و با سرعتی متعادل از خیابان فرعی بیرون آمد و وارد خیابان اصلی شد.
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  المونه؟_دن

 
 _آره.

 
 _وای! وای! وای!.....

 
شی کرد و بعد تلفنت را  ساعتی را در خیابان ررخید و وقت ک حرفی نزد و نیم 
به داخل  تا او  باز کند  پارکینگ را  به علی تماس گرفت و گفت که  در آورد و 

 برود.
 

به خانه علی رفتیم. خدا را شررکر مادر و پدرا برای دیدن برادرا به کاشرران 
ساک کورکم را هم اا  رفته ستم و  ش شین علی ن ص ی من در ما بودند. نزدک 

مدیم و  بابک هم زمان بیرون آ با  نه بیرون زدیم.  با علی از خا به اا کردیم و 
بابک به خانه رفت و ما هم به ااده زدیم. خدا را شررکر که او ما را تعقیب نکرد 

ا او هم ن ما راه افتادیم تو به تعقیب بابک پرداخت. قرار مان آسررتارا بود. بنابرای
در آسررتارا خودا را به من برسرراند. سرراعتی بعد گفت که آدم عمران دم خانه 

 هنوز کشیک میدهد گفت که کمی دیرتر خواهد رسید.
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شرکت رفته بود و از آنجا پیک موتوری گرفته بود و با کاله  شین خودا به  با ما
ا ماشین ه برگشته بود و بکاسکت پیک موتوری به طوریکه شناخته نشود به خان

شهاب راهی آستارا شده بود. دقیقا کلک خود عمران را به خودا زده بود. مثل 
همان روزی که او بابک را در دفترا دور زده بود و خودا را به من رسرررانده 
بود. م من بودم که اگر عمران به کیت نرفته بود ما هرگز نمی توانسررتیم به این 

گذاریم و فرار کنیم . رفتن عمران یک فرصررت طالیی را راحتی سررر او را کاله ب
برای ما ایجاد کرد. گذشررتن از هفت خوان رسررتم راحت تر از خارج کردن من 
از تهران بود. عاق ت بعد از یک روز پر از تنتب در آستارا به من رسید. علی که 

 هخیلی درگیر بود همان اا سرررو ته کرد و به تهران برگشررت و ما هم راهی خان
 امیر هوشنگ شدیم.

 
 فصل پانزدهم

 
به  ره رسرررد  قدمی خودا را هم نمی دید.  یک  که آدم  قدر غلیظ بود  مه آن
شینی که در الو حرکت میکرد. بابک با احتیاط و آرام میراند. یعنی مه آنقدر  ما

 غلیظ بود که اای هر گونه سرعت را میگرفت.
 

 _ره مهی!
 

 آهسته خندید و گفت:
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 داغون شد... _درست بشین. کمرت
 

شه  شی شده ام که تقری ا بینی ام به  شدم که آن قدر به الو خم  با خنده متواه 
 الو رس یده است.

 
 _ترسناکه!

 
 _ اینجا همیشه همین طوره. حاال بهت عادت میکنی.

 
 _ررا؟

 
 _نمی دونم ولی این من قه و کال این گردنه خیلی مه خیزه.

 
مثل یک ابر و توده ایی از دود ما را در  گاهی مه کمی رقیک میشررد و بعد دوباره

بر میگرفت. خدا را شکر ااده خلوت بود. هوا سرد بود مدارس هم باز بودب به 
سی بود از افراد بومی خود من قه  سافرت ن ود. اگر هم ک صل م همین خاطر ف

 بودند که به آستارا یا اردبیل رفت و آمد میکردند
 

ک شررد و بعد از بین رفت و من در آن اا به نق ه ای رسرریدیم که مه کامال رقی
توانستم زی ایی بکر و بی بدیل من قه را ب ینم. بابک حک داشت که برای تجدید 
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قوا به آن اا میرفت.حک داشت که میگفت در تابستانها این اا ش یه به بهشت 
است. وقتی که در آن فصل سرد سال تا این حد تماشایی باشد در تابستان که 

شد و پالتویت را روی پلیور دیگر اای خو شین پیاده  شت. از ما د را خواهد دا
سل می  شید و به طرف دکه ایی که رای وآا دوک و ع سفیدا پو سکی  یقه ا
شدم و کمی قدم  شین پیاده  شت. از ما سه آا دوک برگ فروخت رفت و با دو کا

یز که یزدم. کنار ااده دره بود. الو رفتم و به زیر پاهایم نگاه کردم. علی رغم پا
به درختان زده بود و تابلوی هزار نقت آفریده بود خود دشررت و دمن هنوز سررر 
سرم هم  ساس کردم حتی موهای  س ز بود. رطوبت هوا آنقدر زیاد بود که اح

 نمناک و فرفری شده است.
 

 _سردت میشه نازی. بیا تو ماشین.
 

سه های آا را روی کاپوت  ستاده بود و کا شین ای شته ببه او که کنار ما ود گذا
نگاه کردم و شررانه هایم را باال بردم و دوباره به دره زیر پاهایم نگاه کردم. فوق 
سمت دیگر را آفتاب نیمه  شانده بود و  سمت دره را مه و ابر پو العاده بود. یک 

 اان پاییزی.
 

 پالتویم را روی شانه ام انداخت و کاسه آا را به دستم داد.
 

ست از سی نی سرما می خوری. ک ست به خودت _ ت پرستاری کنه خانم. حوا
 باشه.
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شت. مهربان و  سرزنت ندا نگاهت کردم. نگاهت بر خالف کالمت رنگی از 
باره شرررده بود بابک پژمانی که من بی پناه به او پناه آوردم و او  ادی بود . دو

 مردانه مرا زیر بال و پر خودا گرفت.
 

 _خیلی قشنگه. می ینی؟
 

 سرا را تکان داد.
 

 این اا قشنگه. ولی روستای میر آباد فوق العاده است مثل بهشته. _آره
 

 نیم نگاهی به طرفم کرد و گفت:
 

 _ ولی اون اا هم همیشه مه آلوده.
 

 _خوبه دوست دارم.
 

 با انگشتم به ویالهایی که ساخته شده بود اشاره کردم
 

 _رقدر ساخت و ساز شده.
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 سرا را تکان داد و آرنجم را گرفت و گفت:

 
 _بیا نازی االن مه بیشتر میشه.

 
 آا را خوردیم و دوباره حرکت کردیم.

 
ناز بنان را گذاشررته بود. این هم یکی از آهنگ های  موزیک مالیمی از الهه 
شتم. ره آن زمانی که  مورد عالقه های من بود. با این آهنگ هم کلی خاطره دا

که خداداد این مامان پری زنده بود و این آهنگ را گوا میکرد و ره زما نی 
 آهنگ را زیرلب زمزمه میکرد.

 
کمی دیگر که طی کردیم راهنما زد و از ااده خارج شررد. حاال وارد یک ااده 
ی تقری ا مال رو شررده بودیم که خیلی باریک و با آسررفالتی رهل تکه و پر از 
راله و گودال بود و شرریب نسرر تا مالیمی که داشررت در هر رند متر کمی به 

 بیشتر میشد.سمت باال 
 

 _از این طرفه؟
 

 سرا را تکان داد.
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 _ره پرته؟ عمران هیچ وقت نمیتونه من رو پیدا کنه.
 

 شعه و شادی درون صدایم او را به خنده انداخت.
 

 گفت:
 

 _ره حسی داری؟
 

 نفس عمیقی کشیدم.
 

 _آزادی.
 

کمی دیگر در همان شرری ی که حاال یک نواخت و مالیم شرررده بود رفتیم. تا 
خره ساختمان ها از دور پیدا شدند. همه سفید بودند با سقه شیروانی آبی باال

رنگ. خیلی تمیز و با ته مایه رنگ آبی. به طوریکه باعث آرامت میشررد. رنگ 
اادویی زرد و قرمز درختان و سفیدی خانه های گچی در هم آمیدته شده بود 

ساده  و اایی رویایی را به واود آورده بود. خانه ها کورک و با نمایی از گچ و 
بودند و همه پررین های کورکی از انس روب انگلی داشررتند که اطراف 
حیاط شان که پر از مرک و خروس بودب کشیده شده بود. مرک های تپل و گرد و 
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قلن ه ایی که به سرردتی خودشرران را تکان میدادند. ریزی به اسررم دیوار واود 
 نداشت.

 
ن خانه و بزرگترین آنها. در حقیقت خانه الوی اولین خانه نگه داشرررت. اولی

ن ود یک ویالی نقلی دو ط قه کورک بود. با یک بالکن بزرگب مقابل آن و یک 
حیاط کورک که دور تا دورا به اای دیوار مثل بقیه خانه های روستا پررینی 
از روب بود. ویال دقیقا رسرر یده به یک محوطه انگل مانند بود که ظاهرا از 

 ه دره ایی می خورد که در آن رودخانه خروشانی رد میشد.طرفی دیگر ب
 

 _صدای آب میاد
 

شیه  صتت به حا ش شت  بابک در حالیکه به اندامت کت و قوس میداد با انگ
ضایی  ست داده بودند و ف شان را از د شاره کرد که درختان تراکم خود انگل ا

 خالی ایجاد شده بود.
 

 یه._اون اا یه دره است که توا رودخونه اار
 

 _میشه ب ینم؟
 

 دستم را گرفت و گفت:
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 _حاال بیا فرصت زیاده می ینی. بیا بریم
 

مرا به سمت خانه هدایت کرد. دستم را در دستت رها کردم و ااازه دادم که آن 
گاه مرا هم آرام کرده بود و  ناخودا که  قدر آرام بود  اا آن را بگیرد. محیی آن 

 را در دست او باقی بگذارم.توانسته بودم بدون هیچ حس بدی دستم 
 

 _بابک؟
 

ررخیدیم. با حیرت به مردی که به سررمت ما می آمد نگاه کردم. قد بلندا 
تقری ا هم قد بابک بود . کمی از بابک الغر تر بود ولی برای مردی به سررن او 
هیکلی کامال سالم و ورزشکاری بود. سی یلهایی بلند و تابیده داشت. همیشه 

ستم را با رنین س یل دو شاخه و تابیده و بلند تجسم میکردم در فانتزی هایم ر
را گزیدم تا ل دندم را  ل*ب*مو حاال یکی مثل او الوی رویم ایسررتاده بود. 

 فرو بدورم.
 

به طرف ما آمد و در همان حال نگاهت روی دسررت های ما که در هم قالب 
 شده بود خیره ماند.

 
 _ر وری پیره مرد؟!!
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بابک کوبید. آن قدر محکم که شررانه من به اای او درد با دسررتت به شررانه 
 گرفت.

 
 اما بابک با خنده و احترام دستت را به سینه گذاشت و گفت:

 
 _کوریک شماییم امیر هوشنگ.

 
 به من اشاره کرد و گفت:

 
 _نازلی که براتون تعریفت رو کرده بودم.

 
خیلی دقیک امیر هوشررنگ نگاه نافذا را روی من انداخت و رند لحظه مرا 

 نگاه کرد. بعد ل دند مهربانی زد و گفت:
 

 _ر وری بابا اان؟ خوبی شما؟
 

 نفس راحتی کشیدم. ظاهرا از گزینه سر بلند بیرون آمده بودم.
 

 _مرسی به ل ه شما! خیلی ل ه کردید که منو ق ول کردید.
 

 سرا را تکان تکان داد و گفت:
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 داری بابا اان!_میری تو خونه خود بابک. زحمتی برای ما ن

 
 نگاهی به بابک کرد و گفت:

 
 _صیغه کردید دیگه نه؟

 
 _نه!

 
 نگاهت رنگ مالمت گرفت.

 
 _ررا بابا اان؟

 
 بابک توضیی داد:

 
 _نازلی این طوری راحت تر بود.

 
 با تعجب به من نگاه کرد و بعد به شوخی گفت:

 
 _بابا اان نگاه به اخمت نکن دلت صافه. یکم بدخلقه فقی!
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 ندی به زور زدم و گفتم:ل د

 
_نه موضوع اصال سر این حرف ها نیست ....من فقی یک پناهگاه می خواستم 
که بابک ل ه کرد و در اختیارم گذاشتب همین. من هم تا همیشه ایران نیستم 

 . کارم درست بشه میرم.
 

 رند لحظه بدون حرف نگاهم کرد و گفت:
 

ساک و _حاال بیاین بریم خونه من تا درباره اا  صح ت کنیم. بابک بابااان 
 رمدون نازلی خانم رو ب ر تو خونه بزار بیا خونه ی من.

 
 با دستت به مسیر سرباالیی که از کنار ماشین شروع میشد اشاره کرد

 
شنگ به  سایل اندک من به خانه رفت. من با امیرهو شد و با و بابک از من ادا 

ست یا راه افتادم ولی در این فکر بودم که آیا او  ست بابک ازدواج کرده ا می دان
شد و اظهار  سینه می ست به  سی که بابک برایت د شد که نداند. ک نه؟ مگر می

 کورکی میکرد پس حتما از تمام ازییات زندگی او هم خ ر داشت.
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روسررتایی ها با کنجکاوی به من نگاه میکردند. تیپ و ل اسررهای من با آنها 
رنگین تنشرران بود. سرراده و بدور از هر گونه  متفاوت بود. زنهایشرران ل اسررهای

ستاب زنان  سالمند رو ستثنایی زنهای  سنتی و محلی ن ود. به ا تجملی. ریزی 
اوان بلوز و دامنهای معمولی به تن داشتند ولی همه رنگین و شاد. و ریزی که 
تواهم را الب کرد روسررری هایشرران بود که کمی از آن را روی رانه شرران به 

شانه ره بود. ولی همه همین صورت ُاریب  سته بودند. نمی دانم که ن آورده و ب
سیار زی ا بودند و همه قوی و خوا بنیه.  سری پوشیده بودند. بچه ها ب طور رو

 آن آب و هوا همه را از مرد و زن و کودک سالم و شاداب کرده بود.
 

و با همه سررالم و احوال پرسرری میکرد و همه روسررتا هم با احترام برایت خم 
 راست می شدند.

 
 _شما اهل این اا هستید؟

 
 با ل دند مهربانی نگاهم کرد و گفت:

 
_نه. ولی خیلی سرراله که این اا زندگی میکنم. من خودم مهابادی هسررتم بانو 

 هم کرمانشاهیه
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 سرم را تکان دادم

 
 _خیلی قشنگه.

 
ستاد و در کوتاه روبی پرری ستا ای را  نمقابل یک خانه مثل خانه های دیگر رو

 باز کرد و کنار ایستاد و مرا به داخل دعوت کرد.
 

 _بانو ....بانو اان..... بیا مهمانمان آمد.
 

در ورودی خانه باز شرررد و زن قد بلندی به ایوان آمد. خوا پوا بود و بلند 
 قامت و علی رغم سن و سالت هنوز شاداب و زی ا رو.

 
با من دسرررت داد. اولین زنی ب ود در روسررتا که دیدم دسررتت را الو آورد و 

 روسریت را ساده بسته بود.
 

 _سالم خانم.
 

 _بانو عزیزم. منو بانو صدا کن.
 

 ل دند زدم.
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 _بله بانو. خوشحالم از آشناییتون.

 
 _منم دختر اون. بیا تو بابک کو؟

 
 دهانم را باز کردم تا بگویم که می آید که صدای خود بابک از پشت سرم آمد.

 
  وره؟_سالم بانو حالت ر

 
 _سالم بابک اان . خوبم تو ر وری کا؟

 
االب بود لهجه بانو غلیظ تر از امیرهوشررنگ بود. گاهی در بعضرری کلمات 
ست ولی بانو یک کرد به تمام معنی کلمه بود."  شد تشدیص داد که او کرد ا می

 کا" را اوری تلفظ میکرد که برایم االب بود.
 

 بابک ل دند زد و تشکرکرد.
 

یم. داخل خانه بر خالف بیرونت خوب و نسرر تا پر تجمل بود. به داخل رفت
م لمان و میز ناهار خوری کهنه ولی تمیز و گران قیمتی داشررتند و تمام خانه 

 بسیار بسیار با سلیقه و تمیز ریده شده بود.
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شنگ نگاهی با هم ردوبدل کردند و  شالم را باز کردم. بانو و امیرهو ستم و  ش ن

سعی بابک پوزخندی به من  ستت را الوی دهانت گرفت و درحالیکه  زد و د
 میکرد تا الوی خنده اا را بگیرد با ابرویت به من اشاره کرد.

 
 به سرعت شالم را دوباره به سرم کردم. بانو خندید و گفت:

 
 _کا بابک ولت کن. بذرا هرطور راحته.

 
 بابک آهسته خندید.

 
 امیرهوشنگ گفت:

 
 دواین بکنین؟ برنامه تون ریه؟_خوب بابا اان شما ره کار می

 
 بابک نگاهی به من کرد و گفت:

 
_هیچی نازی این اا میمونه تا کارا ردیه بشرره بره آمریکا همین. شررما هم 

 ل ه کنید تو این رند وقت حواستون بهت باشه.
 

 امیرهوشنگ و بانو نگاهی دیگر ردوبدل کردند و بانو گفت:
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 _خودت نمی خوای پیشت بمونی؟

 
 را را به نشانه نفی تکان داد. امیرهوشنگ گفت:بابک س

 
 _محرم نیستن بانو اان.

 
 بانو با تعجب به ما نگاه کرد.

 
 _ررا بابک اان؟ آخه این ور که نمیشه.

 
دلم می خواسررت فریاد بکشررم . ررا نمیشررد؟ من که قرار بود در خانه بابک 

 ود؟ر کار ببمانم بابک هم که به تهران بر میگشت دیگر ره ریز ناشندنی د
 

 بابک سکوت کرده بود و حرفی نمیزد. مودبانه گفتم:
 

_بابک که قرار نیست این اا بمونه برمیگرده تهران. دیگه مشکلی نیست وقتی 
 که اون ن اشه.

 
 بانو به امیرهوشنگ نگاه کرد و امیرهوشنگ گفت:
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 _خب همین رفتنت مشکل سازه بابا اان.

 
 _ررا؟

 
بابک رو میشررن اسررن. بهت احترام می گذارن. بعد اون وقت _این اا همه 

نمیگن این دختر کیه که بابک با خودا آورده گذاشررتت این اا خودا رفته؟ 
اگر بگه زنمه که میگن حاشررا به غیرتت که زنت رو ول کرده رفته. اگر هم بگه 
که زنت نیسررتی که براا حرف در میارن می گن یه دختر نامحرم رو برداشررته 

شته. صورت خوشی برای خود تو هم تو روستا نداره بابا اان. آورده این اا گذا
این اا اامعه کوریکیه سررنتی فکر میکنن. این اا دخترها روشررون نمیشرره 
الوی پدر خودشون روسریشون رو در بیارن بعد اون وقت یک همچین ریزی 
تو روسررتا برای خودت هم درسررت نیسررت. باالخره تو این روسررتا مرد و پسررر 

میکنن اونها هم دل دارن. ماشررال تو هم از خوشررگلی ریزی کم اوون زندگی 
نداری. یک وقت دلشون میره خوبیت نداره. ولی وقتی بدونن که صاحب داری 
شون ااازه نمی دن که به ناموس کس  سرته دیگه به خود سایه یه مرد باالی  و 
دیگه رشم داشته باشن. اون وقت ناموس بابک ناموس اونها هم میشه. من این 

 ریزها رو می دونم که می گم بهتره صیغه کنید.
 

 با ناامیدی گفتم:
 



wWw.Roman4u.iR  528 

 

 _خوب به همه بگید که ما صیغه کردیم.
 

 بانو به خنده افتاد و گفت:
 

_آخه دخترم اون وقت مردم نمیگن بابک ررا زنت رو ول کرده سررراغی ازا 
 نمیگیره؟

 
قال د و پرتل دندی عصرر ی زدم و به بابک که با آسررودگی روی م ل لم داده بو

پوست می گرفت نگاه کردم. سرا را باال آورد و نگاهم کرد و ل دند بامزه ایی 
زد و دوباره سرررا را به پرتقالت گرم کرد. آن رنان با دقت الیاف سررفید دور 

 پرتقال را میگرفتب مثل اینکه یک کار حیاتی انجام میدهد.
 

 م:با عص انیت نگاهم را از او گرفتم و به امیرهوشنگ گفت
 

 _خوب بابک بیاد بمونه من که کاریت ندارم.
 

 این بار امیرهوشنگ هم به خنده افتاد.
 

 _بابا اان این بابک به خدا اونقدرها هم بد نیستا.
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 با التماس به آنها که همه ریز را به شوخی میگرفتند گفتم:
 

 _تو رو خدا آقای امیرهوشنگ!
 

 با حالتی خنده دار و تهدید آمیز گفت:
 

ست. من از لحاظ اخالقی _امی ست نی شه دختر اون در شنگ خالی! نمی رهو
 نمی تونم رنین ریزی رو ق ول کنم. عی هب بده!

 
نگاهی دوباره به بابک کردم تا شاید او به کمکم بیاید . ولی او نیمی از پرتقالت 

 را تعارفم کرد و خودا مشغول شد.
 

 آهسته صدایت کردم.
 

اشرراره کردم که اگر میشررود رند لحظه تنها  سرررا را بلند کرد و نگاهم کرد.
 صح ت کنیم.

 
 _امیرهوشنگ میشه من و نازی یه رند لحظه تنها صح ت کنیم؟

 
امیرهوشنگ با دستت یکی از اتاقهای خانه را نشان داد و بابک برخاست و من 

 هم به دن التب به اتاق رفتیم.
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 _تو رو خدا بابک راضیشون کن.

 
 د گفت:نگاهم کرد و خیلی خونسر

 
شه. هر کی یه  ضی نمی شنگ ر وریه را _محمد که بهت گفت اخالق امیرهو

 مدلیه این هم این وریه
 

_تو نگفتی که ااازه نمیده که من تنها بمونم. گفتی منو میزاری خودت میری 
 تهران.

 
 اخم کرد و گفت :

 
_نازی درک کن که همه ی حرف هاشررون من قیه. من به این ان ه فکر نکرده 

رون این اا زندگی نمی کنم. ولی حاال که شررنیدم می بینم هیچ حرف بودم 
 خارج از قاعده و قانونی نمی زنه بنده خدا.

 
 _یعنی ری؟
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سر بزنم یا  صیغه میکنیم که من هر از رند گاهی بتونم بیام بهت  _یعنی که یا 
 اینکه برمیگردیم تهران.....

 
 حرفت را ق ع کردم و با خشونت گفتم:

 
ن صررورت باز هم باید صرریغه شررما بشررم. ال ته اونجوری عمران هم _که در او

 هست که هر لحظه تمام رهار ستون تنم ازا بلرزه.
 

 یک ابرویت را به نشانه تصدیک حرفهای من باال داد و گفت:
 

 _دقیقا!
 

 با اخم گفتم:
 

ضا زنت دختر عموی  شما زن داری؟ میدونه که از ق _این بنده خدا میدونه که 
 منه؟

 
 لی خونسرد گفت:خی
 

 _آره میدونن.
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 با حیرت گفتم :
 

 _خوب بهشون بگو که زنت راضی نیست.
 

رند لحظه به رشررمانم خیره شررد. سررعی کردم تا از رشررمانت حال درونت 
شمان او تمام حرف هایت را  ساکت بودند. ر سرد و  شه  بفهمم. ولی مثل همی

 پنهان میکرد.
 

 با کالفگی گفت:
 

ن که هسرررت. می خوای بسررم ال... نمی خوای تا _نازی ظاهر و باطن همی
 برگردیم تهران.

 
 _یعنی ری؟

 
 اخم کرد و کمی به طرفم خم شد. ناخوداگاه به عقب رفتم.

 
_حرفم کامال واضرری بود. من تا همین قدر از توانم بر میاد. دیگه میگی ری 

 کار کنم؟
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 _نمی خوام صیغه ات بشم. نمی خوام....
 

 لحنی آرام ولی عص ی گفت:حرفم را ق ع کرد و با 
 

_می دونسررتی که داری بهم توهین میکنی؟ من اصررال خیال ندارم بدورمتب 
 خیلی گوشت تلدی م من باا! ولی یکم اعتماد هم ریز خوبیه سرکار خانم.

 
راهت را گرفت تا به سمت در اتاق برود. دستت را گرفتم. من فقی او را داشتم. 

سه  سازی که من کامال به او حک میدادم که کا شود. او به هر  سر ریز  ص را 
صزده بودم  ست او ن ود و ر*ق* یده بود و موقعیتی هم که حاال پیت آمده بود د

گرنه این همه دردسررر را متحمل نمیشررد تا مرا به این اا بیاورد . ولی من هم 
نمی توانسررتم این کار را بکنم. هنوز هم صرردای ناراحت ماهی در گوشررم بود. 

فت دوست ندارد که شوهرا حتی به صورت صوری و موقت صدایی که میگ
صد اواب نه  شود. اواب بله ایی که ماهی به من داد از  سر کس دیگری  هم
بدتر بود. اوابی بود که حتی یک کودک هم میتوانسررت به تصررنعی و از سررر 

 وظیفه بودن آن پی ب رد.
 

ستم ماهی را ناراحت کنم ولی مثل اینکه به هر دری میز سته بودنمی خوا . دم ب
شن بود که ته این ماارا ختم به خیر ندواهد بود و ماهی را از  برایم مثل روز رو

 دست خواهم داد. ریزی که از آن وحشت داشتم. دیگر تنهای تنها میشدم.
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ره کار باید میکردم؟ در دو راهی گیر کرده بودم که هیچ راه فرار سررومی در آن 
که من تنها در آن اا بمانم پس یا واود نداشررت. امیرهوشررنگ نمی گذاشررت 

باید صرریغه میکردم و هر از رند مدتی بابک می آمد و می رفت و یا به تهران 
برمیگشتم که در آن صورت عالوه بر صیغه کردن خ رات احتمالی دیگری هم 

 در پیت بود. کالفه و بی قرار نگاهت کردم.
 

 _ماهی ناراحت میشه میدونم.
 

اشت. به سدتی پست زدم. االن دیگر آن آرامت نیم دستت را روی شانه ام گذ
سرراعت ق ل که به من ااازه داد که دسررتم را در دسررت او بگذارمب را نداشررتم. 

 حاال کورکترین تماسی مرا آشفته میکرد.
 

 با بیچارگی و لحنی که غم و غصه از آن می بارید گفتم:
 

 ریزی نگو میشه؟_هر کاری میدونی بکن. ولی تا اون اا که میتونی به ماهی 
 

صادر میکند. پر بود از ناتوانی و  سی بود که حکم مرگ خودا را  لحنم مثل ک
 استیصال.
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سرررم را باال بردم و نگاهت کردم. نگاهت معجونی از حسررهای مدتله بود. 
تعجبب نگرانیب شررگفتی و آرامت. به او حک میدادم اگر یک نفس راحت هم 

شته  میکشید. در این مدت بیچاره تمام کار و زندگیت را برای من روی هوا گذا
 بود.

 
بایل آنتن نمی ده.  _نازی این اا عمال ارت اطتت با همه اا ق عه . این اا مو

 ولی باشه به ماهی ریزی نمی گم.
 

شغال  ل*ب*م ضم را فرو خوردم. تنها یک فکر تمام مغزم را به ا را گزیدم و بغ
 اهد شد."خودا در آورده بود. "ماهی از دستم ناراحت خو

 
ناگهان به فکرم رسید که ما قرار بود صیغه کنیم تا او بتواند راحت به این اا آمد 
و شررد داشررته باشررد. ولی آخر ر ور می توانسررت به این اا بیاید بدون اینکه 

 عمران تعقی ت نکند و اای مرا پیدا نکند.
 

 با امیدواری گفتم:
 

شما بت صیغه می کنیم به خاطر اینکه   ونی بیای و بری دیگه نه؟ آخه_ما داریم 
این شرردنیه خود تو بگو. حاال اینها در اریان فرار مصرری ت بار ما ن ودن خود 
شررما که به بیچارگی خودت رو رسرروندی آسررتارا دیگه ررا؟ اگر یک بار دیگه 

 بدوای برگردی خب عمران پیدام میکنه. اینها رو بهشون بگو.
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ند عاق ت خ گاهم کرد. طوالنی و عمیک و  نده ایی پر از حرص و ن ید. خ

 عص انیت.
 
 
 
 
 

 _باشه بگو...ب ینم اواب امیرهوشنگ ریه
 

شنگ را متقاعد کند. از اتاق  سرم را تکان دادم و دعا کردم که این حرف امیرهو
 بیرون آمدیم.

 
 امیرهوشنگ نگاهی به ما کرد و گفت:

 
 _خوب ری شد؟

 
خواهیم که عمران اای مرا  بابک به طور خالصه اریان فرار ما و اینکه ما نمی

پیدا کند را تعریه کرد. هر رند که احسررراس میکردم هر حرفی که بابک می 
 زند امیرهوشنگ از ق ل در اریان آن بوده است.
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امیرهوشررنگ رند لحظه طوالنی حرفی نزد و فکر کرد. بعد رو به بابک کرد و 

 گفت:
 

 ان؟_بابک تو بعد از اینکه از این اا بری میری کجا؟ تهر
 

 بابک سرا را به نشانه مث ت تکان داد.
 

 _اوری نمی تونی بیای که طرف نفهمه؟
 

 بابک نگاهم کرد و گفت:
 

_راسررتت یه رند روزی هسرررت که میدوام برم ق رب یعنی باید دو روز پیت 
 میرفتم که نشد. حاال اگر بشه میرم تهران یک سره بلیی میگیرم میرم ق ر.

 
 _رند روزی هستی اون اا؟

 
ته اسرررت برای منب  یک اور ویزای فورمالی ته  کار دارم. ال  _من اون اا ویزا 

 طرف حسابم تو ق ر از اون شیخ های پول داره. هر وقت بدوام میتونم برم.
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_خوب برو از اون اا بیا این اا. یا اوری وانمود کن که نیستی تهران و تو ق ر 
شهر دیگه رو بگیری ب صال میتونی بلیی یه  ن ری و از اون اا بیای ایموندی . ا

 اا. هزار راه بابااان! تو با ترکمن های گرگان هم کار میکنی آره ؟
 

 _آره
 

ید خونه  اا. کل یای این  اا ب _خوب میتونی بری گرگان فرودگاه داره. از اون 
اردبیل رو میدم بهت که اگر با هواپیما آمدی بری ماشین رو برداری. حاال نازی 

شت اا  شهر خانم مدارک ندا به ااییت با هواپیما ممکن ن ود. تو میتونی این 
شه به  شاال همی شهر بکنی که اون طرف هم ردت رو گم کنه. توهم که ما اون 

 سفری .
 

بابک به من نگاه کرد. دهانم باز مانده بود. امیرهوشررنگ فکر همه اا را کرد. 
 بابک ل دندی به روی صورت گیج و منگ من زد.

 
ان دادم. برای من در این صیغه خود بابک ن ود که مشکل سرم را با بیچارگی تک

ساز بود. خیالم از اانب او امع بود در این رند روز ریزی به غیر از حمایت 
نه محرم  یداد  مام نگرانی مرا تشررکیل م که ت ماهی بود  ندیده بودم. این  از او 

 شدنم به بابک .
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 _می خوای صیغه رو خودم بدونم؟
 

 با حیرت گفتم:
 

 میشه؟ _مگه
 

 _آره بابا اان. ررا نشه؟
 

 با بیچارگی گفتم:
 

 _شما که روحانی نیستید.
 

 به دن ال مفری بودم و عاازانه به کورکترین پر کاهی رنگ میزدم.
 

 امیرهوشنگ خندید و گفت :
 

 _مشکلی نیست میگم این نیمچه آخوند روستا بیاد بدونه.
 

 اما بابک گفت:
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فهمه که ما این اا به هم محرم شرردیم. به _نه امیرهوشررنگ نمی خوام کسرری ب
 همه بگید نازی زن عقدیمه ل فا.

 
 بانو با خنده و شوخی گفت:

 
 _خوب کا عقدا کن راحت!

 
 فریادم هر سه نفرشان را به خنده انداخت.

 
صیغه عقد را ااری کرد  شنگ  شریفاتی امیرهو سادگی و بدون هیچ ت در کمال 

کلمه من به او محرم شدم و او میتوانست  و من به بابک محرم شدم. فقی با رند
شتم را از ترس لرزاند. دعا کردم که او آن قدر  صوری که پ صاحب کند. ت مرا ت
ستار راب ه  شد که مرا به حال خودم بگذارد. رون اگر او خوا شته با مردانگی دا

 می شد هیچ قانونی نمی توانست الوی او رابگیرد.
 

ک برگشتیم. الوی در خانه دستت را گرفتم کمی دیگر هم ماندیم و به خانه باب
 و او را متوقه کردم.

 
 ررخید و با تعجب نگاهم کرد.
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حال  به  گه داری. منو  حد خودت رو ن که  بده  ماد دارم. ولی قول  هت اعت _ب
 خودم بذار. من به قول خودت گوشت تلدم!

 
 رند لحظه نگاهم کرد. نگاهت سرد و متعجب بود.

 
 لرزی._نازی آروم باا داری می

 
یدم و  با اوسرررت. می لرز که حک  به خودم آمدم و متواه شررردم  یک لحظه 
دندانهایم به هم می خورد. از سرررما بود؟ صررد در صررد نه. از ترس و هیجانی 
بود که به آن درار شرررده بودم. ترس از بابک! االب بود که در تمام این رند 

شتم روزی که بدون هیچ محرمیتی در خانه اا بودم حس امنیت و آ شی دا رام
بک درهم  با به  مان  ماد و ای نداشررتم. آن حس اعت یت  با این محرم حاال  که 
شد دیگر ریزی  شته با سته بود. رون فکر میکردم که اگر او نظری به من دا شک
به اسم مذهب و ایمان و اعتقاد واود ندواهد داشت تا الوی او را بگیرد. من 

 برای او حالل بودم.
 

ستم را گرفت و مرا به  سیدم و د ستت را پس زدم. می تر شید. د داخل خانه ک
ادان مرا خفه  عذاب و بد  که حس  نده بود  ما ها ریزی ن مه ی این عالوه بر ه
کند. حس بد خیانت. از لحظه ایی که امیرهوشررنگ صرریغه عقد ما را خواند 

ه ها و عاشررقانه هایت با بابک یک ثانیه هم از الوی ب*و*سرررهره ماهی و 
 رشمانم دور نمی شد.
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 _باشه نازی. آروم باا بیا تو زشته یکی می ینه.

 
 به داخل خانه رفتم.

 
قوز کرده بودم و دسررتانم را زیر بغلم گذاشررته بودم. نگاهی بی تفاوت به خانه 
به هم وصرررل میکرد.  قه را  های روبی دو ط  له  یک پ قه بود و  کردم. دو ط 

ن و تجمالتی برخالف بیرون سرراختمان که خیلی سرراده بود. داخل کامال مدر
 بود.

 
آشررپزخانه مدرن با تمام وسررایل و امکانات رفاهیب تلوزیون و سرریسررتم پدت 
آخرین مدلب م لمان شرریک و اسررپورتب در کنار تمام این مدرنیته کمی هم 
ستایی را هم به نمایت گذاشته  سنت گرایی کرده بود و ان ه هایی از زندگی رو

 در آشپزخانه ریسه های سیر و فلفلبود. شومینه ایی سنگی و یغور و روستای و 
سی را در کنار کانتر ردیه کرده  از دیوار آویزان کرده بود و قابلمه ها و ظروف م

 بود.
 

یک تزیین  یک دیزاینر تزیین کرده بود.  عا  اا را ق  نده بود. این  ما باز  هانم  د
شمی نگاهت  شد. زیر ر ست با ساده ن ود و ق عا کار خود بابک هم نمی توان
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او حاضررر شررده بود که رقدر خرج کند تا یک دیزاینر به این اا بیاید و کردم. 
 این خانه را دیزاین کند؟

 
مد از او تعریه میکرد و  ریزی از میزان ثروتت نمی دانسررتم. ولی وقتی مح
میگفت که او شررم اقتصررادی قوی دارد و دسررت به هر کاری میزند پر سررود 

  ود.میشودب تدمین زدن ثروتت کار رندان سدتی ن
 

روی م ل نشستم و به او که بی تواه به من به این طرف و آن طرف میرفت نگاه 
 کردم.

 
در شررومینه روب گذاشررت و کمی نفت به روی آن روی ریدت و با فندکت 
شانم داد و  شومینه را ن صندلی راک رو به روی  شاره ایی به من کرد و  آتت زد. ا

 گفت:
 

 _بیا این اا بشین گرم بشی.
 

ستم  شعله برخا ستانم را الوی  ستادم و لحظه ای د و افتان و خیزان کنارا ای
دلچسب آتت گرفتم تا گرم شود. بدون هیچ حرفی کنارم ایستاده بود و به آتت 

 رشم دوخته بود. احساس کردم که از دستم ناراحت شده است. حک داشت.
 

 _خونه ی قشنگی داری.
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 نه باشد.سعی کردم لحنم دلجویانه و تا حدودی عذر خواها

 
نیم نگاهی به من کرد و فقی سرررا را کمی تکان داد و دوباره به آتت رشررم 
دوخت. آهی کشیدم و روی صندلی راک نشستم. ررخید و به شومینه تکیه داد 
و به من خیره شررد. سرررم را بلند کردم و نگاهت کردم. در رشررمانت به غیر از 

 سیاهی نفوذ ناپذیر ریز دیگری ن ود.
 

یره نگاهم کرد و بعد به طرف آشپزخانه رفت. خیلی دوست داشتم رند ثانیه خ
 که بدانم در آن لحظه در مغز او ره می گذرد.

 
 _قهوه میدوری؟

 
 _بله مرسی.

 
 _می خوای برو یه دوا بگیر بیا

 
 _باشه بعدا
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کمی بعد با قهوه برگشت. فنجان را به دستم داد و رو به روی من کنار آتت روی 
 ور یقه اسکی اا را در آورد.زمین نشست و پلی

 
شت. تا به حال بازوانت را ندیده  ستین حلقه ایی به تن دا شرت آ زیر آن یک تی
بودم. کشیده و کامال عضالنی بود. مثل بازوان بسکت الیست ها. عضالتی که 

 در اثر ورزا بدون یک گرم رربیه اضافهب کشیده و نمایان می شود.
 

شد تا پلیو ست خم  سمت را را را به زمین بگذارد و فنجان قهوه اا کمی به 
را بردارد که من تاتوی روی بازوی رپت را دیدم. نزدیک به شرررانه اا بود به 
شت ندیده بودم.  ستین کوتاه به تن دا شرت آ همین خاطر در آن رند روز که تی
شیدم.  شتم را روی آن ک شدم و انگ آن قدر تعجب کرده بودم که بی اختیار خم 

 واستم م من شوم که نقاشی نیست و یک تاتوی واقعی است.مثل اینکه می خ
 

تاتو دارد  مان  بک پژ با که  گاه کرد. من هم حیرت زده از این به من ن جب  با تع
مات و متحیر نگاهت میکردم. آنقدر اتو کشرریده و رسررمی بود که اصررال نمی 

 توانستم او را با یک تاتو آن هم اژدها به روی بازویت تصور کنم.
 

 ری؟_تاتو دا
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لحنم کامال شگفت زده بود و تا حدودی حالتی به اص الر مچ گیرانه داشت. 
سرا را  شید و  ستت را روی تاتو ک با حیرت نگاهم کرد و ل دند کجی زد و د

 پایین آورد تا خودا هم نگاهی به آن بیاندازد.
 

 _آره یادگار دوران ااهلیته!!
 

 خندیدم.
 

 _ااهلیت؟
 

 _آره مال اوونی هامه
 

 نی؟ مگه االن پیری؟_اوو
 

 یک ابرویت را باال برد و گفت:
 

_مهم اینه که از دید کی این حرف گفته بشرره. خانم ها همه کشررته مرده آقایون 
ستن. ولی خوب از نظر خود آقایون من  شیده تر ه سرد و گرم ر یکم پدته تر و 

 دیگه یکم سنم باال رفته.
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شد که ح ال و هوای هر دوی ما عو  کمی از قهوه ام خوردم. تاتوی او باعث 
شررود. من از آن ترس و حس نا امنی که پیدا کرده بودم خارج شرردم و او هم از 

 آن حالت قهر و کدورت بیرون آمد.
 

 _رند سالته؟
 

 نگاهم کرد و گفت:
 

 _رند میدورم؟
 

سریع یک حساب سر انگشتی کردم. محمد سی سالت بود و او بر ط ک گفته 
 رگ تر بود.گلی رهار سال از محمد بز

 
 _سی و رهار؟

 
 رشمانت را تنگ کرد و گفت:

 
شر  صه. دیده بان حقوق ب شه بی عیب و نق _آفرین به ماهی. گزارا هاا همی

 هم رنین گزارا هایی نمیده!
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شتم.  ساس بدی دا صله خندیدم. یاد ماهی دوباره مرا ناراحت کرد. اح بی حو
ماهی می بود و به او  احسرراس یک دزد را داشررتم. بابک حاال می اید در کنار

قوت قلب میداد نه اینکه این اا برای نگهداری و امنیت من خودا را به خ ر 
 بیاندازد و مرا صیغه کند.

 
 برای متفرق کردن حواسم گفتم:

 
 _حاال این تاتو مال کی هست؟

 
 کمی فکر کرد و گفت:

 
 _مال هفت هشت سال پیشه.

 
 کمی خم شدم و گفتم:

 
 _میشه ب ینمت؟

 
یات. بازو مام ازی با ت مل  کا های  یک اژد عاده بود.  یت را الو آورد. فوق ال

 خیلی عالی و بی نقص کار شده بود.
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 _ایران کار کردی؟
 

 _نه رین
 

 _خیلی عالی کار شده.
 

 نگاهت کردم و با خنده گفتم:
 

_دیگه ری داری؟ رو کن ب ینم بابک پژمان اتو کشرریده و رسررمی؟! گوشررواره؟ 
 برو برداشته؟ مصرف ماری اوانا؟پرسینگ زبون؟ زیر ا

 
 آهسته خندید و سرا را تکان داد.

 
بار یه پک کشرریدم.  ندارم. ولی ماری رو یک  _نه دیگه اهالت در اون حد 
سینگ ناف  ضار بود. بار اول و اخر بود. فقی محی کنجکاوی تو ری؟ پر افت

 نداری؟
 

سو بودم. خود مام سورخ کردم این قدر تر شم رو هم بزور  ان پری برام _من گو
 سوراخ کرد. با وسایل ابتدایی نخ و سوزن. وحشتناک بود!
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احسرراس میکردم که آن او سررنگینی که در این رند روز اخیر هر دو نفرمان 
سمان  س ی بود. در آن رند روز تمام تمرکز و حوا درگیرا بودیم رو به آرامت ن

ما بتوانیم فرار کنی ندازد و  ما را گیر نی که عمران  به ازیراین بود  که  حاال  ه م. 
آرامت رسرریده بودیم کمی آرامت حقمان بود. ال ته اگر من میتوانسررتم حقی از 

 طرف بابک برای خودم قایل شوم.
 

ستانه و به دور از هر  سعی میکردم تا با او مثل خداداد رفتار کنم. یک رفتار دو
 گونه نظر و اشتیاق زنانه و مردانه.

 
شیوه حفظ میشد ما دوس تانه از هم ادا میشدیم و هر کدام پی زندگی اگر این 

 خودمان میرفتیم.
 

 برخاست و گفت:
 

 _من یکم میدوابم سرم داره گیج میره. خواستی دوا بگیر.
 

من هم برخاسررتم و به دن ال او به ط قه باال رفتم. ظاهرا اتاق های خواب باال 
ه به دره و اشررت کبود. ط قه باال از پایین خیلی دل از تر بود. یک بالکن بزرگ د

رودخانه مشرررف بود و رشررم اندازی بی نظیر و عالی داشررت و یک بالکن 
به حیاط مشرررف بود. در کمال  که  نه بود  کورک و نقلی هم طرف دیگر خا
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تعجب متواه شررردم که خ ری از اتاق خوابها نیسرررت. فقی یک اتاق خواب 
یار اب بسرربزرگ بود که در نهایت سررلیقه و تجمل ریده شررده بود. یک تدتدو

بزرگ که سرره نفر به راحتی میتوانسررتند به روی آن بدوابند و غلت بزنند و یک 
میز آرایت بزرگب به عالوه یک دسررت م ل راحتی کاناپه مانند تزیینات اتاق را 
شه  شی شان از انس  کامل کرده بود. کمد های دیواری و دکوری هایی که همه 

با خی های ُاریب و نامتقارن  و قرمز رنگ بودند. کاغذ دیواریب قرمز روشررن
سیاه بود. و روتدتی هم قرمز و مشکی بود. با حیرت سرم را ررخاندم تا شاید 

 یک اتاق دیگر را ب ینم. ولی از اتاق دیگر خ ری ن ود.
 

ستراحتگاه واقعی  صی کرده بودب یک ا صا بابک آن خانه را یک اای کامال اخت
 اال در اتاق خواب بزرگ آن بهبرای خودا به تنهایی. بیشررتر مسرراحت ط قه ب

کار رفته بود. بقیه در بالکنی که به دره مشرررف بود و یک سرررویس بهداشررتی 
 بزرگ و کامال رویال.

 
شده بود کردم و  ستاده بود و به من خیره  نگاهی به او که در میان اتاق خواب ای

 گفتم:
 

 _همین یه اتاق رو داری؟
 

 ردم.سرا را تکان داد. رشمانم را روی هم فش
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 _اون وقت شب کجا باید بدوابیم؟
 

 با دستت به تدت بزرگ اشاره کرد و گفت:
 

شه خودم تنها میام این  _من فکر تنها بودن خودت رو میکردم. بعد هم من همی
اا. یک بار فقی با بچه ها آمدیم که اونها دو تاشررون این اا با من خوابیدن . 

ست. شکلی نی سمت بدواب من  می ینی که تدت بزرگه. حاال هم م شما یک 
 یک سمت.

 
فاوتی کمی مرا دلگرم کرد.  فاوت بود. همین بی ت گاهت کردم. خیلی بی ت ن
شرراید اگر حسرراسرریت بی اهت نشرران میدادم به ضرررر خودم تمام میشررد. با 
حساسیت زیاده از اندازه مثل تابلو اعالناتی می شدم که رشمک میزد "به من 

 تواه کنید."
 

شتم. بی تفاوتی بهترین ک سدت ترین کار بود. ولی راره دیگری ندا ار و ال ته 
دوسرررت نداشررتم الب تواه کنم و لج او را در بیاورم. سرررم را تکان دادم و 
مانتویم را در آوردم و روی م لی که در اتاق بود انداختم. بابک از کمد شررلوار 

ست را عو  کرد و به اتاق برگ ت شبیرون آورد و به حمام رفت و همان اا ل ا
 و خوابید.
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به سرررعت خوابت برد. در این رند وقت پا به پای من به شرررب زنده داری 
شتم ولی کامال این بیدوابی ها به روی  پرداخته بود. من به کم خوابی عادت دا
بابک اثر گذاشته بود. امروز ص ی پشت فرمان خمیازه میکشید و رشمانت پر 

 از خواب و خستگی بود.
 

و به حمام رفتم. یک حمام کامال لوکس و مجلل بود. خنده ام  حوله را برداشتم
گرفت ره پذیرایی از خودا کرده بود. وان را پر کردم و در آن دراز کشرریدم. 
شتم برای آینده ام برنامه  ست دا سعی کردم تا افکار بد را از ذهنم دور کنم. دو

 م.ریزی کنم. زمانی که از این اا بروم و بتوانم یک نفس راحت بکش
 

شد. اگر برای گلی اتفاقی می افتاد  شیده  سمت گلی ک ولی نتوانستم و فکرم به 
سعی کردم تا من هم کمی در وان  ستم که به آن فکر کنم.  ره؟ حتی نمی خوا
ررت بزنم. ولی فکرم مشررغول تر از این ها بود که بتوانم لحظه ایی آرام و قرار 

ار بد بدهم. تمام فشار ها و افک داشته باشم تا بلکه بتوانم به رشمانم استراحت
 و نابودکننده ایی که این رند روز با من بود مرا حساس تر از همیشه کرده بود.
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بابک هم رنان خواب بود. نگاهت  یدم و از حمام بیرون آمدم.  ل اس پوشرر
کردم. خدا را شکر ظاهرا از آن دسته آدم هایی بود که زیاد در خواب تکان نمی 

و بدون تکان به یک طرف خوابیده بود و دسررتت را هم زیر  خورند. خیلی آرام
 سرا گذاشته بود.

 
روی صندلی میز آرایت نشستم و موهایم را شانه کردم. روی میز آرایت پر بود 
از لوازم بهداشررتی و ع ر و ادکلنها و افتر شرریوهای او. معلوم بود که زیاد به آن 

ا رو به تاریکی بود. به پایین اا رفت و آمد میکند. نگاهی به سرراعت کردم. هو
رفتم و رراک ها را روشررن کردم و به آشررپزخانه رفتم. در یدچال را باز کردم. 
ریزی در آن ن ود. با ضررربه ایی که به در ورودی خورد به سررالن برگشررتم و از 
پنجره به بیرون نگاه کردم. ناخوداگاه ق لم به طپت افتاده بود. در این رند روز 

و اسررترس به من وارد شررده بود که با کورکترین صرردایی از اا  آن قدر نگرانی
 می پریدم.

 
 بانو بود که یک س د بزرگ در دستت بود. در را باز کردم.

 
 _سالم بانو.

 
 _سالم عزیز اان عافیت باشه! سرت رو خشک کن دختر اان سرما میدوری.
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س شد که به خودم بلرزم. ل ه های  سردی از بیرون آمد و باعث  شرتی کباد  ه وی
 به تن داشتم را بیشتر به روی هم آوردم و کاله آن را به سرم گذاشتم.

 
 _بابک کو؟

 
 _خوابید. خیلی خسته بود.

 
_خوب کرد. بیا عزیز اان براتون شررام آوردم. تا فردا بابک بره ریزی میدوای 

 برای خانه بدره.
 

 س د را گرفتم.
 

 _مرسی زحمت کشیدید.
 

 _موهات رو خشک کن
 

ره تشررکر کردم. خداحافظی کرد و رفت. نگاهی به ظرف غذا کردم. رلو دوبا
شد. ولی در  شت که گرسنه ام  شتها آوری دا خورا قیمه بود و آن رنان ع ر ا
ظرف را بسررتم و کنار گذاشررتم تا بابک بیدار شررود. درسررت ن ودب بی احترامی 

 بود.
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دار شده بود. در ولی ظاهرا او هم با صدای در و صدای حرف زدن من با بانو بی
 آن رند روز فهمیده بودم که او هم خواب س کی دارد.

 
 _درا رو ن ند نازی.

 
 ررخیدم و نگاهت کردم. به کانتر پشت سر من اشاره کرد و گفت:

 
 _بشقابها اون ااست. در میاری؟

 
با کمک هم میز را ریدیدم و در سکوت به صرف شام مشغول شدیم. آرام بود 

تواهی مرا امیدوار و آرام کرده بود. به نظر بی حوصله می  و همین ارامت و بی
 آمد . شاید هم فقی خسته بود.

 
 دستپدت بانو حرف نداشت.

 
 _عالیه.

 
 سرا راتکان داد و گفت:

 
 _غذا بلدی درست کنی؟
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 _نه خیلی کم.

 
 ل دند کجی زد و گفت:

 
 _اگر به کسی نگی من بلدم. بهت یاد میدم.

 
 با تعجب نگاهت کردم.

 
 _آشپزی بلدی؟

 
 رانه اا را باال برد و با بی تفاوتی گفت:

 
 _بعضی غذاهای ساده رو آره

 
 _آره دوست دارم. گاهی از عمه کتی یه ریزهایی یاد میگرفتم.

 
ولی بیشررتر غذاهای آماده میدوردم. تو شرر انه روزی هم که .... اون اا آشررپز 

 داشت.
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شت شقاب خالیت را کنار زد و در حالیکه به پ صندلی تکیه داده بود مرا نگب اه ی 
گاهت برایم  های اول ن ثل آن روز گاهت کردم. دیگر م ظه ن ند لح کرد. ر
شت . فقی همین. ولی  شمانت پر نفوذ بود و اذبه زیادی دا سناک ن ود. ر تر

 ترس نه.
 

_من پس فردا میرم. نمی دونم کی برمیگردم ولی سررعی میکنم از همون ق ر 
شتم رو ق ستقیم ببرگردم. بلیی برگ شیراز هم پرواز م شیراز میگیرم و از  ه  ر به 

ت ریز دو روز در هفته هسرررت. میام ت ریز از اون اا هم میام اردبیل. از اردبیل 
 هم میرم خونه امیرهوشنگ با ماشین اون میام.

 
 سرم را تکان دادم و سعی کردم تا خوشحالیم را مدفی کنم!

 
 _ریزی نمی خواهی برات بیارم؟

 
 ب*و*سدم. علی رغم اخم میان دو ابرویت و حالت خشررک و عنگاهت کر

 دهانتب خنده ایی در رشمانت بود که نتوانسته بود آن را مدفی کند.
 

 خنده ام را فرو خوردم و گفتم:
 

 _فقی یک مقدار مجله و کتاب.
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ستب  شت میز برمی خوا شکی زد و در حالیکه از پ عاق ت ل دند کورک و خ

 ی ادی گفت:بشقابت را برداشت و خیل
 

 _می تونی از االن خوشحالی کنی.
 

 بی اختیار خندیدم.
 

شت. اما زمانی  شین گذا شقاب ها را در ما شت به من کرد و ب بی هیچ حرفی پ
شویی را بردارد نیم رخ خندانت را دیدم  سه پودر ظرف شد تا از درون قف که خم 

 که به نرمی می خندید.
 

***** 
 

یده بودم که از نفس ا قدر دو تاده بودم. در کاآن  هایم اسرریر بودم.  ب*و*سف
ضور او را در پشت  ب*و*سهمان کا تکراری. اما با یک فرق بزرگ. این بار ح

سرم احساس میکردم. در همان هزار تو بودم. همان ساعت از روز بود. نزدیک 
سرم  شت  غروب آفتاب . همان هوای گرگ و میت و با نور و دید کم. ولی او پ

انگیزا در گوشم بود و من میدویدم. آن قدر سریع که سینه بود. صدای نفرت 
شده  شیدم ولی مثل اینکه الل  سوزا افتاده بود. ایخ میک ام به خس خس و 
بودم. هیچ صدای از دهانم بیرون نمی آمد. تنها دهانم باز و بسته می شد ولی 
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ین ربدون صدا . درست مثل یک پانتومیم. یک پانتومیم دلهره آور برای من. بدت
حسرری بود که تا به حال داشررتم. از ته دلم ایخ میکشرریدم ولی هیچ فایده ایی 
نداشررت. شرراید مسرردره ترین قسررمت این خوابها این بود که در بیشررتر مواقع 
میدانسررتم که خواب می ینم ولی نمی توانسررتم الوی ترس فلج کننده ایی که 

 درارا میشدم را بگیرم.
 

به دب*و*سرربا تکان محکمی از کا بابک در م  یا واقعی پرت شررردم. رهره  ن
ستت بود.  شانه ام در د شده بود و هنوز  شن اتاق نگران به رویم خم  تاریک رو
صورتت اای خود را  سریع که آن نگرانی درون  شیدم. آن قدر  خودم را کنار ک

 به حیرت داد.
 

 _داشتی خواب میدیدی.
 

م را بیشررتر امع دسررتت را دراز کرد تا احتماال دسررتم را بگیرد. ولی من خود
کا نگب نیمی از ذهنم هنوز در آن  که گیج و م حالی بودم  ب*و*سکردم و در 

 بیشتر به گوشه تدت پناه بردم.
 

 _من خوبم. خواهت میکنم به من دست نزن!
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حیرت زده مرا نگاه کرد. سررعی کردم تا به طور منظم نفس بکشررم تا آن کم ود 
ودب ا ران شود. ریزی نمانده دامن گیرم شده ب ب*و*ساکسیژنی که در آن کا

بود که به گریه بیفتم. ولی به سرردتی خودم را کنترل کردم. بابک رند لحظه 
نگاهم کرد و بعد بدون هیچ حرفی برخاسررت و به پایین رفت و برایم آب آورد. 

 تشکر کردم و تمام آب را یک نفس نوشیدم.
 

ت و رراک دیگر به تدت برنگشررت و همان اا روی م ل رو به روی من نشررسرر
شت و  ستت را از آرنج روی م ل گذا شن کرد. هر دو د سمت من را رو آباژور 

 در الوی دهانت به هم گره زد. متفکرانه و با دقت کامل مرا نگاه میکرد.
 

موهایم را از دورم امع کردم. نیم خیز شرردم و گیره سرررم را برداشررتم و همه 
د. نگاهت کردم. هنوز نگاه راامع کردم. کالفه بودم و آنها بیشررتر عذابم میدا

 موشکافانه اا به روی صورتم میخ شده بود.
 

شرت  شم. یک تی سعی کردم تا آرام با شیدم و به تاج تدت تکیه دادم و  آهی ک
آستین حلقه ایی دیگر با طرر اال ی از یک اژدها به تن داشت. بعد از شام من 

به ر هایم را مسررواک کردم و زودتر از او  ندان  ختدواب رفتم. بدون توقه د
شتم که همزمان بدوابیم یا من دیرتر از او به رختدواب بروم. برایم  ست ندا دو
اصررال قابل هضررم ن ود که با کسرری به رختدواب بروم و رون نمی خواسررتم 
شان بدهم؛ به همین خاطر زودتر به خواب رفتم و فقی  سیت بی اهت ن سا ح

دوباره به خواب رفتم. دور از زمانی که او باال آمد و به حمام رفت بیدار شدم و 
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شود و  شتم خوب  سردرد ازیی که دا سکن خورده بودم تا هم  شم او یک م ر
هم بتوانم بدون بی قراری بدوابم. می دانسررتم که اگر بدواهم ط یعی و بدون 
قرص بدوابمب آن قدر درگیر احسرراسررات و ترسررهایم بودم که به این راحتی ها 

خاطر حسرراس تر میشرردم. ولی با آن قرص نمی توانسررتم بدوابمب و به همین 
 دیگر زمانی که او به رختدواب آمد بیدار ن ودم تا درار ترس و حساسیت شوم.

 
 
 
 
 

بدون هیچ حرفی برخاسررتم. دیگر نمی توانسررتم بدوابم. نگاهی به سرراعت 
 دیواری کردم. نزدیک به پنج ص ی بود. از مقابلت رد شدم که دستم را گرفت.

 
 ._بشین حرف بزنیم

 
 دستم را از دستت بیرون کشیدم . بدون مقاومت دستم را رها کرد.

 
 _من خوبم. فقی دیگه خوابم نمی بره ...

 
 حرفم را ق ع کرد و با تمسدر گفت:
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قت  یدن. اون و هات رو شررن باد صررردای ایخ  مام میر آ _خوبی؟ فکر کنم ت

 خوبی؟
 

 با حیرت گفتم:
 

 _ایخ؟
 

 من که صدایم در نمی آمد.
 

 ا تاسه تکان داد و گفت:سرا را ب
 

ت عمیک بود که ب*و*س_بیدار نمی شدی هر ری تکونت میدادم. اون قدر کا
 توا غرق شده بودی. بعد حاال میگی خوبی؟

 
درست بود. غرق شدن واژه کامال درستی بود. مثل اینکه در زندگی بعضی واژه 

د که ها برای بعضرری از آدم ها ماندگار میشررود. غرق شررردن هم واژه ایی بو
سی هایمب  شه غرق بودم. غرق در بی ک شده بود. من همی صوص من خلک  مد
غرق در تنهایی ها و ترسررهایم و غرق در بی ارادگی هایمب غرق در همه ریز. 
من هیچ وقت در ساحل ن ودم. از همان زمانی که خودم را شناختم غرق بودم. 

 آب می آمدم و و تنها گاهی دسررت و پا میزدمب برای اکسرریژنی بیشررتر. به روی
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دوباره به زیر میرفتم. صررح ت ما آدمها همیشرره سررر تنازع بقاسررت. حتی اگر 
ریزی هم برای از دسررت دادن ن اشررد باز هم غرق شرردن با کمی تالا همراه 
خواهد بود. مگر برای کسی که به ته خی رسیده است. گاهی به ته خی رسیده 

ری داشتم تا مرا باز هم بودم ولی همیشه مثل گوشی موبایل کمی شارژ اض را
پا بزنم. ولی در هر حالی من  تا دسرررت و  کمی امیدوار نگه دارد و وادار کند 
کامال حک داشرررت. من حتی هنر راه رفتن بر روی آب را هم  غرق بودم و او 
نداشتم. بعضی آدم ها اگر در ساحل آرامت نیستند حداقل غرق هم نیستند و 

راه میروند ولی من ناتوان از انجام این  گاهی بیشررتر زندگیشرران را بر روی آب
کار بودم و به نظر میرسید که آن قدر غرق شده ام که دیگر هر ریزی حساسیت 

 خودا را از دست داده است.
 

 نگاهت کردم. و بی حوصله گفتم:
 

 _حاال که خوبم.
 

 به سمت در رفتم.
 

 کردنی حرف_از ری فرار میکنی؟ برای یه بار هم که شررده بیا بدون هیچ فرار 
 بزن. بزار آروم بشی.
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 بدون آنکه بچرخم و نگاهت کنم از همان الوی در گفتم:
 

 _ خوبم.
 

 صدای خنده تمسدر آمیزا کالفه ام کرد ولی بی تواه به او پایین رفتم.
 

 فصل شانزدهم
 

صح ت میکرد  شنگ  سته با امیر هو سته آه ستاده بود و آه به او که در بالکن ای
گاهی ب گاه کردم.  به ن باره حواسررت را  گاه میکرد و دو به من ن رمیگشرررت و 

امیرهوشررنگ میداد. هوا آنقدر سرررد بود که موقع حرف زدن از دهانت بدار 
ستانت را در ایب پالتویت کرده بود و یقه آن را باال داده بود.  بیرون می آمد. د
با آن سر تراشیده اا هی ت گنگسترهای فیلم های دهه سی و رهل هالیوود را 

یدا کرده بود. خنده ام گرفت. نگاهت به صورت خندان من افتاد و برای لحظه پ
باره با یک وقفه کوتاه به صررح ت پرداخت. برایم  ایی حرفت را ق ع کرد و دو
پدر خودا رنین  با  با امیرهوشررنگ صررمیمی بود  االب بودب آنقدر که او 

ه التی محافظصمیمیتی نداشت. هر زمان که او را دیده بودم در مقابل پدرا ح
کارانه داشت. حالت رییس و زیر دستی . نه یک راب ه پدر و پسری دوستانه. و 
این ریزی بود که همان روز اولب زمانی که با قادر خان برای گفتن تسلیت الو 
آمد کامال از فرم راه رفتنشرران مشرردص بود. قادر خان در الو و باربد و بابک 

 در پشت سر او.
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ر ور با امیرهوشنگ صمیمی است. با او حرف میزد و با  ولی حاال میدیدم که

 احترام کامل با او برخورد میکرد.
 

بانو سررنگ تمام گذاشررته بود.  نه امیرهوشررنگ بودیم.  ناهار را میهمان خا
دسررت دتت عالی بود و بابک با اشررتهای کامل غذا میدورد. وقتی که صرر ی 

سکت ال بازی کرد ساعت تمام در حیاط ب ه بود باید هم آن طور با همان روز دو 
شتها غذا میدورد. بعد از کا سا شتم. در میان ب*و* م دیگر به اتاق خواب برنگ

کتاب های بابک کتاب کورک با ق ع ای ی شرروهر آهو خانم را برداشررتم و 
باره خوابید یا نه ؟ نزدیک به  شررروع به خواندن کردم و نفهمیدم که بابک دو

ن طور سرررپا کمی قهوه خورد و ل اس سرراعت هشررت بود که پایین آمد و هما
ورزشرری پوشرریده به حیاط رفت و ورزا کرد. کمی بعد من هم به او ملحک 
شدم. روی پله ی مقابل خانه نشستم و به ورزا کردن او نگاه کردم. ولی او که 

 به نظر نارحت می آمد بدون هیچ تواهی به من به کار خودا مشغول بود.
 

اسررت تا برای ناهار به خانه آنها برویم. تمام کمی بعد امیرهوشررنگ آمد و خو
سردی به حمام رفت و بعد  سکوت و  سکوت بین ما حاکم بود. او در  ص ی را 
خیلی خونسررد مقابل آیینه افتر شریو زد و ل اس عو  کرد و بدون تواه به من 

 روی م ل لم داد و در حالیکه قهوه میدورد منتظر من ماند تا آماده شوم.
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 نظر میرسید که بر خالف ص ی لحظات خوبی را سپری میکند. ولی حاال به
 

سرا را  ست. کمی  ش شتند و بانو هم میوه آورد. آمد و کنار من ن به داخل برگ
 پایین آورد و کنار گوشم و با سردی محسوسی گفت:

 
 _به ری میدندیدی؟

 
صورتم بود نگاه  سیار نزدیک به  سیاهت که ب شمان  سرم را کج کردم و به ر

 کمی خودم را کنار کشیدم و گفتم: کردم.
 

 _شما!
 

 نگاهت رنگ حیرت گرفت. با اخم گفت:
 

 _ری خنده دار بود؟
 

 صادقانه گفتم:
 

 _ش یه به گنگسترها شده بودی.
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هر دو ابرویت با حیرت باال رفت. رند ثانیه کوتاه نگاهم کرد. بعد گوشه ل ت 
 باال رفت و ل دند کجی زد.

 
 کاپون هم شدم._به ل ه سرکار عالی آل 

 
 با خنده به سرا اشاره کردم و گفتم:

 
 _به خاطر موهاته.

 
 با که دستت روی سرا دست کشید.

 
 _رشه مگه؟

 
 _یکم خشنی! ررا میزنیشون؟

 
 رانه اا را باال برد و گفت:

 
 _با خودم سر یه ریزهایی قرار گذاشتم اگر بشه و بتونم دیگه نمی زنمشون.

 
 با کنجکاوی پرسیدم:
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 قول و قراری؟_ره 

 
 نگاهم کرد و با رشمکی پرسید:

 
 _دیشب ره خوابی دیدی؟

 
با حیرت نگاهت کردم. او در بیشتر صح تهایمان با زرنگی هر ره تمام تر گرو 

 کشی میکرد.
 

 _من دیشب مالیم ترین رویاهای ممکن رو دیدم.
 

 با تمسدر خندید.
 

 شکنم!_منم که موهام پریشونه پریشونه. روزی سه تا شونه می
 

خندیدم. این رهره از او را ندیده بودم. رقدر این بابک پژمان با آن آدمی که 
مانی تر بود.  حاال گرم تر و خود فاوت داشرررت.  یدم ت ما د روز اول در هواپی
احسرراس میکردم که در زیر آن ادیدتی که همیشرره داشررتب کمی هم روحیه 

ال ته فقی  شرروخی و شرری نت واود داشررت که گاهی خودا را نشرران میداد.
 کمی!
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 _یه سوال بپرسم؟ این دیگه خیلی مهمه.

 
 نگاهم کرد و ریزی نگفت. ق عا این نگاه همان معنی بگو را میداد.

 
فت دوسرررت  هات بود؟ خودا می گ با _اون ادل کریمی کی بود اون روز 
دخترته؟ تو میگفتی که نیسررت و ماهی گفت خواهر دوسررتته که خاطرخواهته. 

 حاال کدومت درسته؟
 

بی تفاوت به سرروال من خم شررد و برای خودا نارنگی برداشررت و با دقت 
سوال هم اوابی ندواهد  سیدم که به این  ست گرفت. کم کم به این نتیجه ر پو

 داد و یا اگر بدهد با گروکشی همراه خواهد بود.
 

 نیمی از نارنگی اا را به من تعارف کرد و خیلی خونسرد گفت:
 

 _ همون حرف ماهی درسته.
 

 _پس شما با اون ری کار میکردی؟
 

 ررخید و نگاهم کرد و با تمسدر گفت:
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 _قرار شد یه سوال باشه.

 
 مظلومانه اواب دادم:

 
 _خوب این هم مهمه

 
 رند لحظه نگاهم کرد و بعد بی تفاوت گفت:

 
 _خوب اواب من بستگی داره به این که برای کی مهمه

 
 _خوب معلومه ماهی

 
 _ماهی؟

 
 اه کرد و با حالتی کامال ادی گفت:به اطرافت نگ

 
 _کو پس ررا من نمی ینمت؟

 
 با حیرت نگاهت کردم. او مرا دست انداخته بود؟ با اخم گفتم:
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_منظورم اینکه ق عا این اواب برای ماهی مهمه. ولی از اون اایی که ماهی 
 هم برای من مهمه دوست دارم اوابت رو بدونم.

 
سدر آمیزی زد و بی ت سردی نگاهم کرد و تنها یک پوزخند تم فاوت و با کمی 

 کلمه گفت:
 

 _صحیی!!
 

به خوردن میوه اا  باال برد و  یک ابرویت را  گاهت کردم خیلی خونسرررد  ن
 مشغول شد. میدانستم دیگر اوابی از او ندواهم شنید.

 
عصررر ق ل از غروب آفتاب به خانه برگشررتیم. هوا خیلی سررردتر از تهران بود. 

از سرمای این اا مرا ترسانده بود. هوا رو به گرفتگی بود.  بابک حک داشت که
ابرهایی از سررمت شرررق به الو پیت می آمدند. ولی خدا را شررکر بر خالف 
سکوت  شتیم. در راه  صاف بود. قدم زنان به خانه برگ شه مه آلود ن ود. هوا  همی

تادند سکامل بینمان بود. فقی گاهی بعضی از روستاییان که ما را میدیدند می ای
و با بابک حال و احوال میکردند. برایم خیلی االب بود این احترامی که به او 
گذاشته می شد. روستایی ها با احترام کامل می ایستادند و دست به سینه حال 
و احوال میکردند و به ما ت ریک میگفتند. ولی از این االب تر رفتار خود بابک 

کامل با آنها برخورد میکرد. می ایسررتاد و با آنها بود. با یک مهربانی و تواه 
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ضای خانواده طرف مقابلت را می پرسید و با دقت به حرف  احوال تک تک اع
 های آنها گوا میداد.

 
این نوع رفتار توام با تواه و مهربانی را حتی از محمد هم درباره کسرررانی که 

معما  مثل یککمی از او زیر دست تر بودندب ندیده بودم. ولی حاال بابک برایم 
شرررده بود. کسرری که از کار و زندگیت برای من زده بود و خودا را به خ ر 
انداخته بودب ظاهرا مردی بود که برای هر کسرری هر کاری که از توانت بر می 
آمد انجام میداد. وقتیکه یکی از روسررتاییان دقیقا مقابل در خانه به ما رسررید و 

روسررتا دوباره مشررکل بهم زده  بعد از کلی ت ریک و شررادباا گفت که پمپ
اسررت و اگر میشررود بابک فردا کسرری را برای تعمیر بیاوردب فهمیدم که او در 

 کارهای این رنینی هم دستی به خیر دارد.
 

ولی خودا حرفی نمیزد. حتی از من خواسررت که به خانه بروم تا او با آن مرد 
 روستایی برود و سری به پمپ بزند.

 
دو ساعت بعد در حالیکه تمام دست و صورتت روغنی و به خانه برگشتم و او 

کثیه شررده بود به خانه برگشررت. با حیرت نگاهت کردم. او خودا پمپ را 
ند. در حالیکه ما  بدون آب نمان تعمیر کرده بود؟ برای ره ؟ برای اینکه مردم 
خودمان یک من ع بزرگ گالوانیزه در حیاط داشررتیم ره ریز دیگری به غیر از 

شیده را وادار کند که کمک به  ست بابک پژمان تمیز و اتو ک ستاییان می توان رو
 دست به آرار شود؟
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ریزی نگفت. بی هیچ حرفی به حمام رفت و بعد هم در سررکوت با تدم مرک 
هایی که از مرک داری امیرهوشنگ آورده بودیم نیمرو درست کرد. خاموا بود 

له. نمی دانم هنوز از صر ی و سررد. مثل اینکه دلدور بود و یا شراید بی حوصر
 ناراحت بود یا آنکه موضوع ریز دیگری بود؟

 
 _ناراحتی؟

 
 با انگشتت به قفسه پشت سرم اشاره کرد و گفت:

 
 _یه راقو از اون اا میدی؟ نه برای ری نارحت. یکم فکرم درگیره

 
راقو را برداشررتم و بدون آنکه به او بدهم گواه فرنگی ها را برا زدم و کمی 

 ه رویشان پاشیدم و سر میز گذاشتم.نمک ب
 

 _درگیر ری؟
 

سرررا را باال آورد و نگاهم کرد و یک لقمه برای خودا گرفت و بدون اواب 
 دادن به سوال من در دهان گذاشت.
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 _فردا ص ی میرم هر ری الزم داری برات میگیرم . عصر هم راه میفتم.
 

بدون حرف سرررم را تکان دادم به ت عیت از خودا  یا من هم  . درگیر من بود 
ماهی؟ یا حتی کارهایی که در این رند مدت رهایشرران کرده بود؟ مثل رفتنت 

 به ق ر که به خاطر من آن را به تعویک انداخته بود.
 

 _تنها نمیترسی؟
 

 _نه
 

 آهی کشید و برخاست. کمکت میز را امع کردم و به سالن رفتیم.
 

ت میگرفت. بنابرین بدون روشررن آن اا کانال های تلوزیون ایران را با پارازی
کردن تلوزیونب ادولی از عسلی کنار دستت برداشت و شروع به اواب دادن 
به آن کرد. من هم به پشررت پنجره رفتم و به بیرون نگاه کردم. هوا کامال گرفته 
سرخ  سمان یک ابر برفی بود.  سی زی ایی در آمده بود. آ سمان به رنگ م بود و آ

 سرخ.
 

ا به روی خودم احسرراس کردم . ررخیدم و نگاهت کردم. سررنگینی نگاهت ر
همان ور که ادول در دسررتت بود به من خیره شررده بود. نمی دانم به ره فکر 
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به نظر میرسررید همان طور که خودا گفته بود فکرا درگیر و  میکرد. رون 
 مشغول است.

 
 _هیچ کجای این اا موبایل آنتن نمیده؟

 
 .سرا را به نشانه نفی تکان داد

 
_اگر اون مسرریری که انحرافی و سرررباالیی اومدیم رو برگردی و برسرری نزدیک 

 ااده اون وقت آنتن میده.
 

 برگشتم و کنارا نشستم.
 

 _پیاده رقدر راهه؟
 

 _یه دو ساعتی راه هست. شاید هم بیشتر.
 

 _میشه یک گوشی موبایل هم برام بیاری؟
 

 نگاهم کرد.
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یر هوشررنگ بگو . اون دایما میره اردبیل _برای ری؟ هر ری الزم داشررتی به ام
 برات میگره. یا بگو به من خ ر بده برات بیارم

 
 بی قرار نگاهت کردم.

 
ستم. میدوام که بتونم حداقل  ست. دل نگران گلی ه سر ریزی نی صح ت  _

 هفته ایی یک مرت ه ازا خ ری بگیرم.
 

 رند لحظه عمیک و طوالنی نگاهم کرد.
 

 م برات میارم._من خودم ازا خ ر میگیر
 

 با اخم گفتم:
 

 _من دوست دارم خودم از محمد خ ر بگیرم.
 

 پوزخندی زد و گفت:
 

 _آهان از اون لحاظ!
 

 با کمی ناراحتی گفتم:
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_از کدوم لحاظ؟ خواهشررا شررما دیگه بدری خانم دوم نشررو. محمد برای من 

 فقی محمده نه یه مرد.
 

 به نرمی خندید. و سرا را تکان تکان داد.
 
سوال بردی! _ن شه که مردانگیت رو زیر  شنوه کلی دلدور می ه یه مرد! محمد ب

شنگ رو بگیر  شی امیرهو شتی گو شه برات میارم. تو این مدت اگر کاری دا با
 باهاا تماس بگیر. ولی خواهشا خودت سر خود راه نیفت بیا لب ااده.

 
ناراحت بودم بی تواه و با  در حالیکه از حرف ق لت هم خجالت زده و هم 

 سردی گفتم:
 

 _باشه مرسی.
 

قت مهم ن وده  مد هیچ و نه مح های مردا که برایم ان ه  می خواسررتم بگویم 
است. ولی ترایی دادم که سکوت کنم. این حرفها ریزی ن ود که بشود در باره 

 اا با یک مرد اوان بحث و یکه به دو کرد.
 

 از اایت برخاست و گفت:
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 _من میدوابم. فردا خیلی درگیرم.

 
باره مشررغول م العه کتاب شرروهر آهو خانم  به رختدواب رفت و من هم دو

 شدم. تا ساعت سه و نیم بیدار بودم و بعد به رختدواب رفتم.
 

گوشرره تدت پشررت به سررمتی که من میدوابیدم خوابیده بود. خوابیدن کنارا 
دردسررری نداشررت. حد خودا را نگه میداشررت و کج و بد و پر تالطم نمی 

ف را کنار زدم و خوابیدم. با آمدن من به تدت بیدار شد و غلتی زد خوابید. لحا
و به طرف من ررخید. نیم خیز شد و نگاهی به ساعت کنار دستت کرد. آهی 

 کشید و با هر دو دستت صورتت را ماساژ داد.
 

 _معذرت میدوام نمی خواستم بیدارت کنم.
 

د د. به سمتم ررخیدر تاریکی نگاهم کرد. رشمان سیاهت مثل گربه برق میز
 و دستت را زیر گونه اا گذاشت و گفت:

 
 _نه اشکال نداره. منم یکم بد خواب شدم امشب.

 
 من هم ررخیدم.
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 _ررا؟
 

 _یکم ذهنم درگیره.
 

 از ابتدای شب این دومین باری بود که به درگیر بودن ذهنت اشاره میکرد.
 

ش ست و بدون هیچ حرفی و حتی بدون آنکه رراک را رو ن کند در تاریکی برخا
 پلیورا را پوشید و بی حوصله گفت:

 
 _من میرم یکم قدم بزنم.

 
 _این موقع شب؟

 
 _آره عادت دارم تو بدواب. من یه سیگار میکشم میام.

 
 و از در بیرون زد و تا یک ساعت بعد که من بیدار بودم به خانه برنگشت.
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تم ک داشت را روی سرم گذاشکالهی که بانو برایم بافته بود و یک منگوله بانم

و الوی آیینه موهایم را به زیر آن مدفی کردم. شرررال را دور گردنم پیچیدم تا 
ریزی از گردنم معلوم ن اشد. زیر شنلم یکی از یقه اسکی های بابک را پوشیده 
بودم. برایم خیلی بزرگ بود آسررتین هایت را رند بار تا زده بودم ولی راره ایی 

ی که بدون یقه اسررکی بیرون رفتم گلو درد و گردن درد گرفته نداشررتم . بار آخر
بودم. قلم و کاغذی که با آن لیستم را تنظیم میکردم برداشتم و پلیور یقه اسکی 
را هم به نیاز هایم اضررافه کردم. زمانی که بابک برمیگشررت لیسررت نیازمندی 

ا کردم. از های من از روزنامه همشهری هم بیشتر شده بود. رکمه هایم را به پ
شب را منتظر  شوق و ذوق تمام  شده بود و من با  شروع  شب ق ل بارا برف 
شرردم تا صرر ی شررود و بتوانم از خانه بیرون بزنم. اگر ره آنقدر در آن روسررتا 
احسرراس امنیت میکردم که اگر نیمه شررب هم بیرون می آمدم م من بودم که 

 یک هفته از رفتن بابکهیچ اتفاقی برایم ندواهد افتاد. حاال بعد از گذشررت 
معنی حرف روز اول امیرهوشررنگ را فهمیده بودم. اینکه اگر اهالی بدانند که 
من ناموس بابک هسررتم ناموس آنها هم خواهم شرررد. حس امنیت و راحتی 

 خیالی که داشتم قابل قیاس با هیچ کجا ن ود.
 

انتداب  وقتی که آن همه احترام و مهربانی را با تمام واود لمس می کردم. به
 بابک برای گذراندن اوقات فراغتت یا به قول خودا تجدید قواب آفرین گفتم.
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روز اول بعد از رفتن بابک که همراه با یک خداحافظی سرررد از اانب هر دو 
نفرمان بود من بی حوصررله و تنها تمام روز را در خانه گذراندم. باران می آمدب 

شررده اسررت. هوا به طور آن رنان شرردید مثل آنکه سررقه آسررمان سرروراخ 
وحشتناکی رندین دراه سرد شده بود. به طوریکه من تمام مدت روزم را کنار 
سر  صلگی ریزی نمانده بود که فریاد  شدت بی حو شومینه گذراندم. از  آتت 
بدهم. کتاب شرروهر آهو خانم تمام شررده بود و من کتاب سررمفونی مردگان 

مذاق من رندان خوا ن ود.  ع اس معروفی را شررروع کرده بودم. ریزی که به
هنوز نتوانسررته بودم با آیدینب اورهان و آیدای داسررتان راب ه برقرار کنم. ولی از 
بیکاری بهتر بود. ریزی که بیشررتر عذابم میداد اوهام و افکاری بود که با تنها 
نگ  یدان ا ثل م ند. سرررم م ند و در سرررم رژه میرفت ته بود اان گرف شررردنم 

هر کدام از افکار موذی در یک مق ع زمانی به میدان گالدیاتورها شرررده بود. 
می آمدند و خود نمایی میکردند. نگرانی درباره آینده خودم و سررالمت گلی و 
شان هیچ  شکیل میدادند که من روی توقف سمت عمده افکارم را ت آینده ماهی ق

 کنترلی نداشتم. روز اول تنهاییم به من صد روز گذشت.
 

به سراغم آمد. باران ق ع شده بود ولی مه آنقدر زیاد  ولی روز دوم امیرهوشنگ
بود که آدم احساس میکرد اگر دستت را دراز کند می تواند یک تکه ابر را لمس 
کند. با امیرهوشررنگ قدم زدیم. ابتدا راضرری ن ودم. کمی خجالت میکشرریدم و 
ته  نان شرریف مدتی آن ر عد از  ارت اط برقرار کردن برایم دشرروار بود. ولی ب

صرریت و واود او شرردم که به بابک حک دادم که با او صررمیمی تر از پدر شررد
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صیت  شد شتم ولی ق عا این  شد. برخورد آن رنانی با قادر خان ندا خودا با
 با صالبت و در عین حال آرام و مهربان امیرهوشنگ را نداشت.

 
ست در مورد هر ریزی نظر بدهد و  سیار م لع و دانا بود. به طوریکه می توان ب

طور اامع حرفی بزند. زبان انگلیسرری و فرانسرره را روان صررح ت میکرد و  به
 کمی هم عربی و ترکی استان ولی بلد بود.

 
از تحصرریالتت پرسرریدم و فهمیدم که ارتشرری بوده و در یگان زرهی با دراه 
سرررهنگی باز نشررسررته شررده اسررت. از ارتشرری هایی بوده که در زمان پیت از 

ست را تم سیدم و فهمیدم انقالب در خارج در ست. از انگ از او پر ام کرده ا
پای رپت می زد و خیلی  که در  نگ کمی  نگ هم بوده اسرررت. ل که در ا

 نامحسوس بود یادگار ترکشی بود که پزشکان نتوانسته بودند آن را خارج کنند.
 

بیشررتر صررح ت های ما حول و حوا او میگشررت. از من ریزی نمی پرسررید 
که خودم ریزی را بر به مگر این با تواه  مان آرام و  ای او تعریه میکردم. آن ز

حرفهایم گوا میداد و گاهی نظری میداد و گاهی هم خاموا به ریزی خارج 
از بحث ما اشررراره میکرد و به این ترتیب ماهرانه بحث را به سررمت دیگری 
هدایت میکرد. هر روز که میگذشت با ان ه های بیشتری از شدصیت او آشنا 

شدم و متواه  صیتت از می شد شی میگیرد و  شدم که بابک از کجا خی م می
روی ره شدصیتی شکل گرفته است. همان اعتقادهای سالم و ثابت و سازنده 
امیرهوشنگ را داشت و همان اخالق همکاری و مالیم بودن نس ت به کسانی 
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که به هر طریقی از او زیر دسررت تر بودند. تمام این ها را از امیر هوشررنگ فرا 
 ود.گرفته ب

 
با هم به قدم زدنهای طوالنی میرفتیم و من با تمام واود حسرت می خوردم که 
ررا باید از بین تمام پدرهای خوب دنیا کسرری مثل عمران پدر من شررود. ره 

 میشد اگر من هم پدری مثل امیرهوشنگ داشتم؟
 

مهربانی بی حد و اندازه اا با بچه های روسرتا مرا حسررت به دل میکرد. دلم 
اسررت میتوانسررتم با او درباره بی کسرری هایم و رفتارهای عمران صررح ت میدو

ست که من بدواهم درباره مردی که  شت و بد ا کنم ولی حس میکردم خیلی ز
به عنوان یک پدر تمام عمرا را به من نظر داشررته با او صررح ت کنم. نمی 
ست؟ ق عا ریزهایی می  شکالت من ا ستم که او تا ره اندازه در اریان م دان
سکوت می کردم و حرفی  ستقیم نمی کرد و من هم  شاره م ست ولی هرگز ا دان
نمی زدم. در همراهی هایمان او متکلم وحده بود و من بیشررتر گوا میدادم و 
از مصرراح ت با او لذت می ردم. به طوری که اگر یک روز کار داشررت و نمی 

له هم بی حوص توانست به سراغم بیاید تا با هم به پیاده روی برویم آن روز من
سرم را گرم کند و کمی آرامت را به ذهنم  شتم تا  و ناراحت به دن ال ریزی میگ
یدا  بد حضررور پ کار  نده ایی اف نه کن به طور دیوا هایم  هایی  ند. در تن هدیه ک
میکردند. بدون دعوت می آمدند و در ذهنم خانه میکردند. ولی زمانی که با 

شتی به پستوی ذهنم میرفتند تا برای برگ امیرهوشنگ و بانو میگذراندم این افکار
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دوباره تجدید قوا کنند. گاهی به خانه شرران می رفتم و با بانو سرراعت ها حرف 
میزدیم و بانو در آرامت برایم کاله می بافتب که به سررفارا خودم یک منگوله 
بانمک هم به آن اضررافه کرده بود. این زن و شرروهر اای کمی از دلتنگی هایی 

و گلی و محمد داشررتم را پر کرده بودند و باعث می شرردند که من  که از ماهی
کمتر نگران و به فکر دایمی گلی باشم و خودم را عذاب بدهم. آرامشی که آنها 

شتند مرا هم آرام کرده بود. به طوریکه کا سدا هایم کمی بهتر و فواصلت ب*و*
 بیشتر شده بود.

 
هوشررنگ کامال مجهز در ایوان به با ضررربه ایی که به در خورد بیرون رفتم. امیر

انتظارم ایستاده بود. بانو به اردبیل رفته بود و حاال دو روزی بود که امیرهوشنگ 
هم تنها شده بود و دایما گله و شکایت میکرد که ره معنی دارد زن شوهرا را 
رها کند و تنها به مسررافرت برود. ولی کامال معلوم بود که تا ره اندازه دلتنگ 

 بانوست.
 

شتند  شک متقابل که به یکدیگر دا شان برایم االب بود. آن احترام و ع رفتارهای
شنگ را  ستم امیرهو شتنی بود. اوری که نمی توان ست دا شین و دو خیلی دلن

 بدون بانو و بالعکس تصور کنم. دو نیمه سیب بودند که با هم کامل میشدند.
 

 _سالم
 

 ل دند زد و گفت:
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 _سالم بابا اان!

 
این کلمه لذت می ردم. گاهی دوست داشتم او را صدا کنم تا فقی بابا خیلی از 

 اان او را بشنوم.
 

 _ره برفی! بانو کی میاد؟
 

 _ای بابا اان! ره میدونم این هم واسه ما زن نشد!
 

شوق و ذوق  سال بود و بچه ها با  خندیدم. از خانه بیرون زدیم. اولین برف آن 
 مشغول بازی بودند.

 
 _امیر هوشنگ؟

 
 _اانم بابا اان؟

 
 مکثی کردم و گفتم:

 
 _از بابک خ ری ندارید؟
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 رند لحظه اوابی نداد.

 
ست کی برگرده. کاری داری  _میاد بابا اان گرفتاره. هنوز ق ره. گفت معلوم نی

 به من بگو. مثل دختر خودمی. من دختر ندارم.
 

ص فقی مدت نگاهت کردم و یکی از آن ل دند هایی که تا ق ل از آشررنایی با او
 به ماهی و گلی و محمد بود را زدم.

 
صدایت  شاهپور که پوری  سم  شت به ا سر دا ستم دختر ندارد. تنها یک پ میدان

 میکردند و هم سن بابک بود. انگلیس بود و پزشکی می خواند.
 

 _نه کاری ندارم. نگران گلی هستم.
 

میزد  را کنارایسررتاد و در حالیکه با دسررتت کنده درختی که الوی پایمان بود 
 گفت:

 
 _اون هم ایشاال خوب میشه بابا اان. مشیت خدا هر ری باشه همون میشه

 
 _یعنی مشیت خدا این که گلی بره؟
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 به انگل رفتیم.
 

 _من گفتم بره؟
 

 نگاهت کردم و ریزی نگفتم.
 

 _راضی باا به رضااب تا بهترین ها برات اتفاق بیفته.
 

 یر برگشت را از پشت خانه ی ما برگشتیم.قدم زنان تا حاشیه دره رفتیم و مس
 

 _خیل دوستت داری؟
 

 _آره اونها تنها کسایی هستن که همیشه برام مهم بودن
 

سروی رو دیدم. محمد خمیر  _من دخترها رو ندیدم ولی محمد و خود علی ک
سته. ولی دخترها  ش سه هزار با پدرا فرق داره. خیلی به دلم ن مایه اا تومنی 

 ن ندیدمشون و نظری هم رااع بهشون ندارم.رو نمیدونم. رو
 

با حیرت نگاهت کردم. کامال مشرردص بود که نظر مسرراعدی نسرر ت به عمو 
 علی ندارد.
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 _عمو علی که مرد خوبیه

 
 به سمتم برگشت و ل دند پر معنایی زد و گفت:

 
ضی مردها فقی  شن. بع ضی با _مرد خوب بابا اان اون مردیه که همه ازا را

بیرون خوبن. تو خونه میشن دیو و ذره ذره ایگر زن و بچه شون  واسه آدم های
سروی. برای زن و بچه  ستن مثل علی ک ضی مردها برعکس ه رو میدورن. بع
ست به هر کاری میزنن. حالل و حروم کردن  ستن ولی بیرون د شته ه شون فر
کار یه مرد خوب نیست. مرد خوب مردیکه تعادل رو رعایت کنه. مال کسی رو 

مال خودا نکنه. نشرره مال خودم مال خودمب مال مردم هم مال خودم. قاطی 
 این درسته.

 
با شررنیدن این ضرررب المثل به یاد مامان پری افتادم. او هم گاهی همین را به 
 عمران میگفت. او هم از اینکه اسم پدر بزرگم به بدی یاد شود وحشت داشت.

 
 _می دونستید که ماهی زن بابک شده؟

 
 بل خانه رسیده بودیم. با دستت به خانه اشاره کرد و گفت:حاال به مقا

 
 _خسته شدی یا دوست داری بریم یه سر تو روستا؟
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 _نه خسته نیستم.

 
قدم زنان به طرف سررراشرری ی روسررتا به راه افتادیم. رند لحظه سررکوت کرد و 

 ریزی نگفت.
 

 _بله میدونستم.
 

 _نظرتون ریه؟
 

 یلت را با دست رپت تاب داد.نگاهم کرد و در همان حال گوشه س 
 

 _نظر من ؟ مگه مهمه؟
 

خیلی االب بود. دقیقا همان اخالق سوال را با سوال اواب دادن خود بابک و 
همان گرو کشی ها را داشت. مثل اینکه امیرهوشنگ کاشته بود و بابک برداشته 

 بود.
 

 _بابک ماهی رو دوست داره؟
 

http://www.roman4u.ir/


 591 ناگفته ها

 _ررا از خود بابک نمی پرسی؟
 

 تا نفسی تازه کنم. او هم ایستاد و موشکافانه نگاهم کرد.ایستادم 
 

_ماهی خیلی برای من مهمه امیرهوشررنگ. ولی از همون اول هم احسررراس 
میکردم که بابک زیاد به این وصلت راغب نیست. محمد میگه که این وصلت 
کار قادر خانه برای اینکه پول تو خانواده بمونهب بابک با غیر عروسرری نکنه و 

هم زن کمتر از خودا نشررره. ولی با شررناختی که تو این رند وقت از  ماهی
بابک پیدا کردم نمی تونم درک کنم که قادر خان تونسررته باشرره اونو مج ور کنه 

 که به زور ماهی رو بگیره. میترسیمب نگران ماهی هستم.
 

 _ماهی بابک رو میدواد؟
 

 _آره عاشقشه!
 

 ل دندی زد و با مح ت گفت:
 

که گل ررا این قدر بی دریخ ما رو مهمون زی ایی خودا میکنه؟  _می دونستی
رون فکر میکنه که همه همون ذات فداکار و مهربون خودا رو دارن. ذاتی که 

 بیشتر از خودا به فکر زن ور و به پروانه است. ذات تو هم همینه.
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 با خنده و خوشحالی گفتم:
 

 _ممنون . نظر ل ه شماست!
 

 ون شوهرا گذاشت رفت مسافرت؟_اگر عاشقشه ررا بد
 

 دهانم بسته شد. حرف حساب اواب نداشت.
 

 سرم را به نشانه موافک بودن با حرف او تکان دادم.
 

 _بابک هم دوستت نداره.
 

سررعی کردم تا امله ام یک امله خ ری کامل باشررد ولی نمی دانم ررا خوب 
 از آب در نیامد و نا خواسته کمی هم راشنی سوالی پیدا کرد.

 
 _این االن پرست بود؟

 
 به آن همه ذکاوت و تیز هوشی او آفرین گفتم.

 
 به راه افتاد و من هم به دن الت.
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 _سعی میکنم که پرسشی ن اشه.

 
 خندید.

 
 _از خودا بپرس بابا اان.

 
 نا امیدانه گفتم:

 
 _خوب آخه اوابم رو نمیده.

 
اگر  فه. میدونی_بابک اخالق خاصی داره ولی قل ت مثل این برف سفید و صا

بتونی به داخل بابک نفوذ کنی یک دنیا مح ت می ینی. نگاه به ظاهرا نکن 
یکم خشررک و سرررده ولی قل ت کوریکه. حقیقتت اینکه قادر از بچه شررانس 
آورد. نه باربد نه بابک به خود قادر نرفتن. بابک شرراید یه ااهایی اشررت اهاتی 

 اصالر کنه. داشته ولی رون ذاتت خوب بود تونست خودا رو
 

_ روزهای اول آن رنان نسرر ت بهت خوشرر ین ن ودم ولی بعد کم کم نظرم 
نسرر ت بهت عو  شررد. ولی برای ماهی نگرانم. میدونید ره حسرریه؟ ماهی 
برام مثل خواهریه که هیچ وقت نداشررتم. از این طرف بابک برام کارهایی رو 

به کار ب رم کرد که من رو مدیون خودا کرد. حاال اگر ندوام واژه مدی ون رو 
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باید بگم که دید من رو نسرر ت به خودا عو  کرد. ولی ره کنم که نگرانی 
 من نس ت به ماهی کم نمیشه.

 
خواسررت تا اوابم را بدهد که رند نفر از روسررتایی ها از کنارمان رد شرردند و 
شتند  سی پرداختند. آن همه احترامی که به من می گذا ستادند و به احوال پر ای

 عنوان اینکه مرا همسر بابک می دانستند مرا شرمنده میکرد.فقی به 
 

 با رفتن آنها اشاره ایی به پیرمردی که در بین شان بود کرد و گفت:
 

_همین کربالیی اان محمد رو دیدی؟ مرید بابکه. پارسال دخترا با اهیزیه 
سی.  شنا شوهر. حاال مونده تا بابک رو ب کاملی که بابک بهت داد رفت خونه 

م انجالی نیسرررت که بدواد همه اا بره اار بزنه که من فالن کار رو کردم آد
 ولی کار خیرخیلی کرده. برای همینه که پولت اینقدر برکت داره.

 
مان روز اول  که از ه گاه کردم. کسرری  مد ن اان مح به کربالیی  جب  با تع
 بیشترین احترام را به من گذاشته بود و فردای رفتن بابک خودا شدصا با یک

ظرف بزرگ ماست ررب و فوق العاده خوشمزه ی روستایی به دیدنم آمده بود 
 و گفته بود که هر کاری داشتم فقی به خودا بگویم.
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به امیر هوشنگ که حاال مشغول صح ت با یکی از روستاییان بود نگاه کردم. " 
حاال مونده تا بابک رو بشناسی" به منظوری که پشت این حرف بود فکر کردم. 

که من از حرف  ما جه گیری  ماهی بودیم. و نتی باره  مشررغول صررح ت در
امیرهوشررنگ کردم این بود که مانده تا بابک را بشررناسرری و بعد نگران ماهی 
شرروی. رون بابک به کسرری نارو نمیزند. یا آنکه مانده تا بابک را بشررناسرری و 

 متواه بشویی که از سر ماهی زیاد است!
 

تاییان و گرم شرردن بحث و صررح تشرران درباره با آمدن رند نفر دیگر از روسرر
شاره از امیرهوشنگ  گوسفندی که دو روز ق ل گرگ آن را خورده بود من هم با ا
ستادم. دودل بودم که به  شتم. الوی در خانه ای خداحافظی کردم و به خانه برگ
خانه بروم یا باز هم کمی دیگر قدم بزنم. ولی از آن اایی که رند روز ق ل در 

ستا  شتم. بارا برف رو شدم و به خانه برگ صرف  شده بود من یک گرگ دیده 
دوباره شروع شده بود. روبهای بیشتری در آتت انداختم و ل اسهایم را با ل اس 
منزل عو  کردم. یک شلوار ورزشی که خیلی گرم و عالی بود را با سویشرتم 

شید شیدم. به پاهایم اوراب های بافتنی که بانو بافته بود را ک برای خودم  م وپو
شومینه را روی هم ریدم و در حالیکه  سن های الوی  ست کردم و کو قهوه در
شد  شکی که با پارازیت فراروان بدت می به آنها لم داده بودم به برنامه مجله پز

 با لذت نگاه کردم.
 

***** 
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شده بود. بعد  سرد  شیده به حیاط رفتم. هوا بی نهایت  مجهز و کامال ل اس پو
ب هوا خوب شد و کمی گرم شد و برف ها آب شدند. ولی به سرعت از آن برف

شد و بعد از ان هم ید ندان بدی ادامه پیدا  شروع  سه روز بعد دوباره برف  و 
شده بود و دیگر قدم زدن  کرد و حاال دو روزی بود که تمام زمین پوشیده از یخ 

ود. و گردا کردن غیر ممکن شررده بود. امیرهوشررنگ هم خانه نشررین شررده ب
مدصوصا که به گفته خودا در سرمای زیاد درد پای ترکت خورده اا خیلی 
سرما  ستا به علت  شته بود و او هم مثل بقیه زنان رو شد. بانو هم برگ شتر می بی
ته بود و هیچ  بابک رف که  پانزده روز بود  نه بود. تقری ا  بیشررتر وقتت را در خا

شده ب شین  شنگ خانه ن سر خ ری هم از او ن ود. امیرهو سته بود به  ود و نتوان
 ااده برود و خ ری از بابک بگیرد. آن برف و سرما همه را خانه نشین کرده بود.

 
 
 
 
 

به سرردتی خم شرردم و رکمه هایم را پوشرریدم. آنقدر روی هم ل اس پوشرریده 
بودم که مثل یک توپ گرد و قلن ه شررده بودم. دو روز بود که عمال از در خانه 

ه بودم و دیگر آن قدر کسرل و بی حوصرله شرده بودم که پایم را بیرون نگذاشرت
دوست داشتم حتی اگر شده باشد تا نزدیک خانه هم بروم و برگردم. زمانی که 
در آمریکا بودم همیشررره تنها بودم و همیشررره هم اظهار میکردم که تنهایی مرا 
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اه واذییت نمی کند ولی حاال که این تنهایی را با آن تنهایی مقایسه میکردمب مت
میشررردم که ن اید هم آن تنهایی مرا اذییت میکرد. زمانی که تمام وسرررایل و 
ماهوارهب اینترنت و خیلی ریزهایی دیگر در  نات تفریحی مثل تلوزیونب  امکا
ستا که عمال هیچ  ست. ولی در این رو شد تنهایی عذاب دهنده نی اختیار آدم با

طرافت کشیده شده بود ارت اطی با خارج نداشت و به علت کوهایی که دور و ا
از لحاظ دریافت سیگنال خیلی ضعیه بود تنهایی بیشتر حس میشد و عذاب 

 دهنده بود.
 

ظرف خورده هایی نان را در دستم اابه اا کردم. پرنده ها دیگر مرا میشناختند. 
عادت کرده بودند که هر روز برایشرران خورده های نان بریزم. روزهای اول فقی 

مدند و از نانهای اهدایی من میدوردند ولی بعد از رند روز یکی دو پرنده می آ
شد. حاال گوا به زنگ بودند تا من نان بریزم و آنها  شان به تدریج زیاد  تعداد

 هم دوستانشان را خ ر کنند و همه به حیاط من هجوم بیاورند.
 

پررین را باز کردم و نگاهی به سررراشرری ی روسررتا کردم. سرراکت و خلوت بود. 
ساعت دوازده ظهر بود. آهسته و قدم زنان به سمت مسیری که به ااده نزدیک 

می خورد رفتم. با اینکه امیرهوشررنگ تاکیید کرده بود که تنها قدم نزنم ولی من 
ندیده بودم و  حال گرگی  به  تا  نده بود.  ما به دیوانگیم ن نه دیگر ریزی  خا در 

 حیه ن ود که ط یعت به این زی ایی را ندیده بگذارم؟
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یزی در حدود یک ساعت قدم زدم. ولی خسته شده بودم. راه رفتن در برف و ر
شنگ  شتم. امیر هو شتری را می طل د. دوباره قدم زنان به خانه برگ یخ انرژی بی

 با اخم های درهم دم در خانه ایستاده بود.
 

 _سالم
 

ست  شهر نی شما نگفتم تنها نرو قدم بزن. این اا  سالم بابااان. مگه من به  _
زی اان بابا. این اا ط یعت وحشرریه. میدونسررتی که همین پارسررال یکی از نا

 زنهای روستا رو خرس خورد!
 

شت و  شکم زده بود. او حک دا شده نگاهت کردم. از ترس خ شمان گرد  با ر
 من کار احمقانه ایی کرده بودم.

 
 _حک با شماست. ولی خیلی حوصله ام سر رفته بود.

 
 کمی نرم شد و با مح ت گفت:

 
 _خوب بابا اان بیا خونه ما.
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باره عذر خواهی کردم. بحث را عو  کرد و گفت که  سرررم را تکان دادم و دو
برایم یک نوع حلوای محلی آورده اسرررت. پنج شررن ه بود و گفت که فاتحه را 
تا به داخل بیاید گفت که کار دارد و کره  فراموا نکنم. هر ره اصرررار کردم 

ا آمده و کلی کار دارد. بعد هم گفت که عصررر به یکی از اسرر هایت تازه به دنی
سراغم می آید تا با هم به دیدن کره اسب تازه به دنیا آمده برویم. با شوق و ذوق 
شده بودم و فقی اگر این ترس  ستایی  شیفته این زندگی رو شک و  ق ول کردم. عا

شار نمی آورد می توا شتم به من ف ساز عمران و تنهایی و نگرانی هایی که دا تم ن
 بهترین لحظات را بگذرانم.

 
ستراحت کنم. راه  بعد از ناهار و آن حلوای خوشمزه به ط قه باال رفتم تا کمی ا
ساق  شت  ضالت پ ساس می کردم که ع سته کرده بود و اح رفتن در برف مرا خ

 پاهایم منق ی و دردناک شده است.
 

ود وابیده ببه زیر لحاف خزیدم و سرررم را زیر لحاف کردم. قسررمتی که بابک خ
بدنمب  با گرم شررردن  هنوز بوی ع ر مالیمی می داد. نوک بینی ام یخ زده بود. 
ست  ش ها هم در سالها بود که من  شد و روی هم افتاد.  سته  شمانم هم خ ر
ندوابیده بودم ظهر که دیگر اای خود را داشررت. ولی آن روز ریزی در حدود 

 .نیم ساعت خوابیدم که برای خودم هم خیلی عجیب بود
 

رند لحظه ایی بود که بیدار شررده بودم ولی حوصررله ی اینکه از تدت بیرون 
شیده بودم و یکی از ادول های بابک را حل  شتم. همان اا دراز ک بیایم را ندا
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به طور عجی ی معتاد به حل کردن ادول بود . آن قدر زیاد  میکردم. این مرد 
چ تمام میکرد. بدون هی که کتاب ادول تهییه میکرد و سر یک هفته نشده آن را

 اای خالی و اشت اهی. اطالعات عمومی فوق العاده ایی داشت.
 

صدای  شده بودم.  سوال خیره  سر مدادم را در دهان کرده بودم و به  در حالیکه 
ماشرین از بیرون شرنیده شرد. با ترس و لرز ادول را کنار گذاشرتم و لحاف را 

شین خیلی کم آمد  ستا ما صدای کنار زدم. در آن رو شد میکرد و هر بار که  و 
شد من هم ق شنیده می شین  سیدم که  ل*ب*مما ستاد. می تر از حرکت می ای

 عمران اایم را پیدا کرده باشد و به دن الم آمده باشد.
 

به کنار پنجره رفتم و از گوشه آن به طوریکه دیده نشوم به بیرون نگاه کردم. یک 
به باال ترین دراه خودا  ل*ب*متویوتای شررراسرری بلند بود. حاال طپت ق

 رسیده بود. اگر عمران باشد ره؟
 

در ذهنم تمام راه هایی فرار به خانه امیرهوشررنگ را رک میکردم که درماشررین 
 باز شد و بابک از آن پیاده شد. نفس راحتی کشیدم.

 
از همان فاصله دور هم سیاهی روی سرا که همیشه سفید و براق بود تواهم 

سر  را الب کرد. آن قدر شده بودم که همان طور مات و متحیر به  حیرت زده 
س ان یقه  شتب همراه با یک پلیور ر شلوار این تنگی به پا دا او نگاه میکردم. 
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هفت. شال گردن بلند سفیدی هم به دور گردنت شل حلقه کرده بود. خم شد 
و از صررندلی عقب پالتوی بلندا را بیرون آورد و پوشررید و دو کیسرره نایلون 

 هم بیرون آورد و با پایت در را بست. بزرگ
 

در ق ر او را عو  کرده بودند ؟ سررری که آشررکارا معلوم بود از زمانی که از 
 روستا رفته بود تراشیده نشده است و شلوار این؟!!

 
شیدم. زیر لحاف گرم بود ولی  ستین حلقه ایی پو شرت آ شرتم را روی تی سوی

م و های آشفته ام را پشت سرم بستفضای خانه ل اس بی آستین نمی طل ید. مو
شده ام. تنهایی و  شحال ن ستم انکار کنم که از دیدنت خو پایین رفتم. نمی توان
سکوت خانه آنقدر به من فشار آورده بود که حاال از دیدنت از ته دل خوشحال 
شررده بودم. او آمده بود و من کمی از تنهایی خارج میشرردم. عالوه بر اینها با 

ینکه حجم زیادی از امنیت به فضای خانه سرازیر شده بود. حتی آمدن او مثل ا
 از همان بیرون خانه. حس خوبی که داشتم برای خودم هم عجیب بود.

 
با شوق از پله ها پایین رفتم و ق ل از آنکه او در را باز کند خودم در را باز کردم. 

شد. با حیرت به  شک  ستت که کلید در آن بود میان هوا و زمین خ صورت د
شد کرده بود  سانت ر سوخته و برنزه اا نگاه کردم. موهایت تقری ا نیم  آفتاب 
و یک سرررایه کامل به روی سرررا انداخته بود. رهره اا خیلی اذاب تر و 
دلنشین تر شده بود. رند لحظه مرا نگاه کرد و بعد ل دند گرمی زد و دستت را 

 دان محکم فشردم.به سمتم دراز کرد. دستم را در دستت گذاشتم و نه رن
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 _سالم

 
 _سالم

 
 کنار رفتم تا او وارد شود. کیسه ها را روی زمین کنار در گذاشت و گفت:

 
 _دستشون نزن تا خودم بیام اابه اا کنم. سنگینه.

 
دوباره به ماشین برگشت و با یک ساک بزرگ و یک کیسه دیگر برگشت. رکمه 

 هایت را بیرون آورد و به داخل خانه آمد.
 

 ری؟_ر و
 

ل دندی زدم و به سمت آشپزخانه رفتم تا برایت قهوه درست کنم. نمی توانستم 
 الوی ل دند شادی که بر ل هایم نشسته بود را بگیرم.

 
 _خوبم . شما ر وری؟

 
 _منم خوبم.
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صرردایت که از کنار گوشررم شررنیده شررد مرا از اا پراند. متواه نشررده بودم که 

 دستت را روی شانه ی من گذاشت.همراه من به آشپز خانه آمده است. 
 

 _هوا ره سرد شده. مشکلی نداشتی این رند روزه؟
 

 به کانتر تکیه داد. رشمانت خسته بود.
 

 _ررا مج ور شدم یقه اسکی های تو رو بپوشم.
 

 خنده آرامی کرد.
 

 _توا گم نشدی؟
 

 نگاهی به سرتاپای خودم کردم و با خنده گفتم:
 

 _هنوز که نه!
 

 ؟_دیگه ره خ ر
 

 به سرا اشاره کردم و گفتم:
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 _خ رها پیت شماست! قول و قرارت با خودت تمام شد؟

 
 با انگشتم به سرا اشاره کردم.

 
 دستت را برخالف اهت رشد موهایت به باال کشید.

 
 _آره.

 
 رون میدانستم که ریز دیگری اضافه ندواهد کرد گفتم:

 
 _ق ر خوا گذشت؟ کی برگشتی؟

 
 ست و گفت:پشت میز آشپزخانه نش

 
شب رو  سته بودم که  سیدم. ولی اونقدر خ سفر کاری بود. دیروز ر _ بد ن ود. 

 اردبیل موندم.
 

 _مگه با ماشین اومدی ؟
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شیراز  ستم  شیراز _تهرانب تهران _اردبیل بود. می خوا شیرازب  _نه! بلی م ق ر _
_ت ریز بگیرم که فقی روزهای دو شررن ه و پنج شررن ه پرواز داشرررت. اگر می 

 نستم این همه لقمه رو دور سرم نمی ررخوندم. همت تو هواپیما بودم.دو
 

 قهوه را مقابلت گذاشتم و روبه رویت نشستم.
 

 _گلی ر وره؟ خ ری داری ازا؟
 

 ارعه ایی از قهوه اا را نوشید و گفت:
 

 _آره یه دوباری زنگ زدم. تغییری نکرده.
 

؟ دعا میکردم که رفتن آهی از سر بیچارگی کشیدم. مشیت خدا ره خواهد بود
 گلی ن اشد. خارج از تحمل من بود. رند لحظه عمیک نگاهم کرد و گفت:

 
 _محمد نگرانت بود. من هم گفتم که صیغه ات کردم تا از نگرانی در بیاد.

 
دهانم باز مانده بود. من نمی خواستم ماهی ریزی بفهمد و حاال اگر محمد به 

 ماهی می گفت ره؟
 

 _ررا گفتی؟
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 کرد و با لحن سردی گفت:اخم 

 
_ررا نگم؟ دارم میگم نگرانت بود. می خواست ب ینه میام بهت سر بزنم یا نه؟ 
شنگ رو میدونه. میدونه که نمی زاره بدون محرمیت زیر  محمد اخالق امیرهو

 یک سقه باشیم.
 

 آهی کشیدم و گفتم:
 

 _ری گفت
 

 _هیچی!
 

بد نم فرو میرفت. عاق ت سررکوت کردم و حرفی نزدم. میخ نگاهت در تمام 
 نگاهت را از من گرفت و با خستگی گفت:

 
 _دیگه ره خ ر؟ ری کار کردی این رند مدت؟

 
سیر را به خاطر من  سعی کردم تا خودم را کنترل کنم. هر ره ن ود او این همه م
آمده بود و ناسپاسی بود که اگر می خواستم با او برخورد بدی داشته باشم. دلم 
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ست از عم شته یا می خوا سم. از اینکه آیا او خ ری دارد که از کیت برگ ران بپر
 نه؟

 
 
 
 
 

شتم را با خ رهای بد  شتم حس خوبی که دا ست ندا شتم برای بعد. دو اما گذا
احتمالی درباره عمران خراب کنم. موضرروع گلی فرق میکرد. درباره عمران هم 

 دی ن ود. پساگر مشررکلی بود و یا ردم را زده بود حتما بابک به این خونسررر
 عمران را کنار گذاشتم و با هیجان گفتم:

 
شاره  شتم به اورابم ا شپزی یاد گرفتمریکی از پاهایم را باال آوردم با انگ _من آ
کردم و ادامه دادمت یکم بافتنی یاد گرفتم. رند میل این اوراب کار خودمه. یاد 

م یاد گرفتم که ر ور میشرره پنیر محلی درسررت کرد. طرز تهیه ماسررت رو ه
گرفتم. می دونم که گل گاو زبان و سن ل ال یب با لیمو عمانی خیلی خوشمزه 
میشه در ضمن برای تقویت قلب هم خوبه. میدونم که باید تو بعضی از مرباها 
یک کورولو آب لیمو ریدت تا کپک نزنه. میدونم اگر پیاز و سرریب زمینی رو 

شه. حاال هم در حال یاد س ز نمی ستم.  اای تاریک بزاری  گیری قالی بافی ه
با  ته امروز عصررر هم قراره  تازه می خوام شررروع کنم. خیلی سررد یعنی 

 امیرهوشنگ برم کره اسب تازه متولد شده اا رو ب ینم.
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ره  که  یای ریزی بود ولی من متواه نمی شررردم  که گو گاهی  ند و ن با ل د

 گفت: ریزیب مرا نگاه میکرد. ارعه ایی از قهوه اا را نوشید و به آرامی
 

 _خوبه یه دختر روستایی تمام کمال شدی. شیر ری بلدی بدوشی؟
 

 _از گاو به حد مرگ میترسم. حاضر نیستم از صد متریت هم رد بشم.
 

از ای ت یک پاکت کامل سریگار بیرون آورد و با دقت زرورقت را باز کرد و با 
 ضربه ایی که به ته پاکت زد یک نخ را بیرون کشید.

 
 ی که به لب داشت بریده بریده گفت:از میان سیگار

 
 _ررا؟ گاوها که خیلی آروم هستن.

 
 مثل همیشه پک کوتاهی زد و گفت:

 
 _با اهالی روستا ر ور؟ کنار اومدی؟

 
 _آره مهربونن.
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 گفتم: ج*ن*س*ینگاهت کردم و با کمی بد 

 
_وقتی هر اا میرم حرف از بابک پژمان و خوبیهاشرره مگه میشرره که به من هم 

 حترامی بشه. خوب من هم باهاشون اور میشم دیگه.بی ا
 

سیگارا  ستر  سیگار زد. این یکی عمیک تر از ق لی بود. خاک یک پک دیگر به 
را در فنجان خالیت تکاند و بدون هیچ حرفی موشررکافانه نگاهم کرد. عاق ت 

 سرا را تکان داد و بی حوصله گفت:
 

 _کی این حرفها رو بهت گفته؟ امیرهوشنگ؟
 

 ._آره
 

 از پنجره به حیاط نگاه کرد و گفت:
 

 _فقی یه ا رانه.
 

 _ا ران برای ری؟
 

 برخاست و با انگشت اشاره و کناریت نوک بینی ام را آهسته فشرد و گفت:
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 _من از تو زرنگ ترم. حرفم سر ااشه. بگو تا من هم بگم.

 
ندیدم. او هم  که داشررتم خ خاطر حس خوبی  به  گاهت کردم و  با حیرت ن

 ی زد و گفت:ل دند
 

 _من یه دوا میگیرم.
 

سرریگارا را در همان فنجان خاموا کرد و در حالیکه از آشررپزخانه بیرون 
میرفت پلیورا را بیرون آورد و با انگشتت به کیسه های مقابل در اشاره کرد و 

 گفت:
 

 _این ها برای توهه. یک مقداریت رو از ق ر گرفتم ب ین خوشت میاد.
 

دم. رکابیت از پشتب استدوانهای کته و سرشانه های از پشت سر نگاهت کر
شته بود. به ط قه باال رفت. من  شا گذا سداوتمندانه به تما قوی و مردانه اا را 
هم به سررراک اولین کیسرره پالسررتیک رفتم و با شرروق و ذوق به اسررتجو در آن 

 پرداختم.
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م در ه پر از کتاب و مجله بود. ره به انگلیسرری و ره فارسرری. یک اع ه دیگر
کنارا بودب آن هم پر از دی وی دی بود. سر سری کیسه های دیگر را استجو 
کردم. ل اس و لوازم بهداشررتیب پالتو و رکمهب پلیور های ضرردیم و پشررمیب 
سکی که خیلی  سکی و حتی یک رو فرشی عرو سهای خواب بانمک و عرو ل ا

سهای زیر و پدهای به سه ایی ادا ل ا شتی. هیچ با نمک و گرم بود و در کی دا
ریزی از قلم نیفتاده بود. به سررراک کیسررره بعدی رفتم. درا را باز کردم و با 
ست و ته  شکالت مورد عالقه ام ا سته های  شدم که پر از ب شحالی متواه  خو
آن هم یک اع ه موبایل قرار داشررت. با حیرت نگاهت کردم. نو بود. برای من 

این همه ریز برای من؟ از ع ر خریده بود. نگاهی به تمام کیسرره ها انداختم. 
شتنیم.  ست دا شکالت های دو شگییم و  شامپوی همی مورد عالقه ام گرفته تا 
اع ه را بیرون آورد و به ط قه باال رفتم. در اتاق باز بود و بابک در حالیکه یک 
شک  سینه اا را خ سر و  سته بود با یک حوله کورکتر  حوله به دور کمرا ب

 ده بود و نگاهت به اایی خیره بود.میکرد. الوی آیینه ایستا
 

 _ای وای ب دشید.
 

 حواست به من امع شد و حوله را روی سرا انداخت.
 

 _اشکال نداره. کاری داشتی؟
 

 در حالیکه سعی میکردم نگاهم تنها به صورتت باشد گفتم:
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 _آره این موبایل هم مال منه؟

 
 اشاره کرد و گفت:سرا را تکان داد و به پالتویت که در کمد آویزان بود 

 
 _مگه تو موبایل ندواستی؟ سیم کارتت تو ای مه برا دار.

 
شد. این حرفت  صورتت  شیو به  ست و مشغول زدن افتر  ش شت میز آرایت ن پ

 یعنی که خودم سر ای ت بروم.
 

 در کمد را باز کردم و در ای ت به استجو پرداختم.
 

 _پیدا کردی؟
 

سر ستاده بود و همچنان خون سرم ای شت  سرم را پ د و بی تفاوت نگاهم میکرد. 
 به نشانه مث ت تکان دادم.

 
بایل انداختم. حتی دریخ از یک  به ط قه پایین رفتم و سرریم کارت را روی مو
شکالت عزیزم را باز کردم و به منوی  سته  ستم و در ب ش خی آنتن. روی م ل ن

 بازی رفتم. از بیکاری بهتر بود.
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اصررله ی خیلی اندک کنارم نشررسررت. به ل اس پوشرریده و خوشرر و آمد و با ف

ستت را حرکت می دادیم به هم برخورد میکرد.  ستم را یا د طوریکه اگر کمی د
یک تکه از شررکالت را به دهانم گذاشررتم و بقیه را به او تعارف کردم. تکه ایی 

 کند و در دهان گذاشت. با انگشتم به شکالت اشاره کردم و گفتم:
 

 _از کجا میدونسی؟
 

د پرسرریدم. همون این و هم شررامپو و صررابون و ع ر مورد عالقه ات _از محم
 رو.

 
 _مرسی. عالیه!

 
 ل دند بی حوصله ایی زد.

 
 _بی حوصله ایی؟

 
شانه مث ت تکان  سرا را به ن سرا به هم قالب کرد و  شت  ستت را در پ دو د

 داد.
 

 _دلیل این رو می تونم بپرسم یا دلیل این هم سیکرته!
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 هی تمسدر آمیز به من کرد و گفت:از گوشه رشمت نگا

 
 _تو دیگه حرف از سیکرت نزن.

 
شت  ستت را روی م ل پ سمت من ررخید و د شت و کمی به  ستت را بردا د
سرم گذاشت و کمی به من نزدیک شد. ناخود اگاه کمی خودم را عقب کشیدم. 

 در اواب واکنت من پوزخندی زد و در رشمانم خیره شد و گفت:
 

ستته. بعد هم _علی دن ال کارت سنامه د شنا ه. احتماال تا یه ده پونزده روزه دیگه 
 میتونه بره پاسپورت بگیره . بعدا هم که دیگه آزادی.

 
 پوزخندا عمیک تر شد و اضافه کرد:

 
 _می تونی بری پیت ماهی و گلی و محمد!

 
با حیرت نگاهت کردم. لحنت ریزی ما بین کمی حسررادت و مسرردره کردن 

ود. اینکه بابک حسررادت کند. آن هم به ماهی. ال ته او آن رنان بود. خنده دار ب
مرموز و عجیب بود که گاهی واقعا آنالیز رفتارا کار رندان راحتی ن ود. شاید 

 هم این حسادت ن ود و ریز دیگری بود.
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نگاهت خیره به من بود. حاال آن پوزخند از بین رفته بود و به اایت بی تفاوتی 

 نشسته بود.
 

 خوای از عمران بپرسی؟_نمی 
 

سرررم را تکان دادم و در حالیکه هنوز کمی از عکس العمل های او گیج بودم 
 گفتم:

 
 _دوست دارم خ رهای بد رو دیرتر بشنوم.

 
شیک  شته. تا زمانی که من تهران بودم همه اا الوی در خونه ک _از کیت برگ

یک روزا که در مجموع  یداد. من تقری ا پنج روز تهران بودم  رو هم خونه  م
شهاب میگفت که عمران هر روز الوی در  شلوک بود. ولی  سرم خیلی  ن ودم. 
خونه است. ظاهرا حتی الوی شهاب رو هم گرفته بوده . شهاب هم گفته بوده 
شکلی داری برو با مامور بیا.  ست داره تو خونه بمونه به تو ره؟ م شه دو که زن

 ک شدم.این که دخترت نیست. میگه دوست داشتم زن باب
 

یکم هم دست به یقه شده بودن که همسایه ها اداشون میکنن. بعدا هم که 
من رفتم ق ر رو از ق ر هم که یک راسرررت اومدم این اا. حقیقتت وقت هم 

 نکردم که از شهاب خ ر ادید بگیرم.



wWw.Roman4u.iR  616 

 

 
 _نکنه منو پیدا کنه؟

 
 به پشتی م ل تکیه داد و با دستت گردنت را ماساژ داد.

 
 خیلی کمه._نه احتمالت 

 
 _گردنت درد میکنه؟

 
 _آره دیشب بد خوابیدم.

 
سکن بیاورم که  ستم بگویم که میدواهی برایت م نگاهت خیره به من بود. خوا
صدای در نگذاشت. امیرهوشنگ بود که برای بردنم آمده بود. بابک برخاست 

 و برای باز کردن در رفت.
 

 _سالم
 

امیرهوشنگ در حالیکه مشدص بود از دیدن بابک از ته دل شاد شده است او 
 را در آغوا فشرد و گفت:
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 _ِا .... بابک اان ....برگشتی؟ کی رسیدی بابا اان؟
 

 با دستت به امیرهوشنگ اشاره کرد تا به داخل بیاید.
 

 _همین یه نیم ساعت ق ل.
 

 و گفت:سالم کردم. امیرهوشنگ با خنده اوابم را داد 
 

بابک هم برگشرررت. همت میگفتی کی  بابااان. دیدی  _رشررمت روشررن 
 برمیگرده؟!!

 
بابک ررخید و با حیرت نگاهم کرد و من کمی سرررخ شرردم و با حرف بعدیم 

 اوضاع را خراب تر از آن ره که بود کردم.
 

 _خوب نگران گلی بودم.
 

هانم بیرون آمد دسررتم را الوی دهانم گرفتم. تازه بعد از اینکه این حرف از د
 متواه شدم که ره حرف احمقانه ایی است.

 
پوزخند بابک پررنگ تر از همیشرره به نمایت گذاشررته شررده بود. امیرهوشرنگ 

 میانجی گری کرد و گفت:
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 _بپوا بابااان. توهم بابک اگر خواستی بیا. کره ی آرارات بدنیا اومده.

 
 من بود گفت: بابک درحالیکه هنوز نگاه سدت و پر از اخمت به روی

 
 _سالمه؟ ری هست؟ مادیانه؟

 
 _آره

 
شم و هم از تیر نگاههای بابک در  سرعت به ط قه باال رفتم تا هم ل اس بپو به 

 امان باشم.
 

_سرردت ترین کاری بود که در تموم عمرم کرده بودم. امیرهوشررنگ....داغون 
ستت از کارها شد. باید این د شه ق ع می ده بری شدمب داغون. ولی باید این ری

سدت ترین کارهای  شده بودن. تو اون هفته دو تا از  سته  شد. دیگه همه خ می
عمرم رو کردم....اون یکی هم یک شرریون و واویالیی راه انداخته بود که بیا و 

 ب ین....
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در میانه پله ها ایسررتادم که امیرهوشررنگ مرا دید. اشرراره ای با ابرویت به بابک 
بابک حرفت را ق ع کرد و به من که ل اس پوشرریده و آماده  کرد و  ررخید و 

 نگاهشان میکردمب نگاه کرد.
 

به سرعت نور خودا را از امیرهوشنگ ادا کرد و به سراک من آمد. ناخوداگاه 
رند پله ایی که پایین آمده بودم را به باال رفتم و به اتاق خواب برگشررتم. باید از 

بودم باید یک اوری رفع و او عذر خواهی میکردم. حرف نسنجیده ایی که زده 
 راوع میشد.

 
ست دیگر را  ستانت را به کمر زد و د ست. یک از د به داخل اتاق آمد و در را ب
روی موهای سرا کشید. همان حرکتی که همیشه انجام میداد و برای من ره 

 خنده دار و بی معنی می آمد.
 

 _می دونستی فال گوا ایستادن اصال کار خوبی نیست؟
 

سینه به سینه ام ایستاد. سرم را باالبردم. ررا این قدر قدا بلند بود؟  الو آمد و
 از مردان قد بلند متنفر بودم.

 
ضمن  شتم از پله می اومدم پایین. در  شنیدم. دا _من فال گوا ن ودم. اتفاقی 
هیچی هم از حرفاتون متواه نشرردم. در مورد حرفی هم که زدم عذر میدوام. 

 ولی به این معنی ن ود که نگران شما ن اشم.من خیلی نگران گلی بودم 



wWw.Roman4u.iR  620 

 

 
 پوزخندی زد و گفت:

 
 _شرمنده کردید بانو!

 
 نگاهت کردم. نگاهت سرد و ناراحت بود.

 
دستت را روی بازویم گذاشت و مرا به کناری هل داد. خیلی آرام. می خواست 

 از سر راهت کنار بروم. با سردی هر ره تمام تر گفت:
 

 یه سر میام یه خ ر از گلی برات میارم و برمیگردم._از این به بعد فقی 
 

را گزیدم. ناراحت شده بود و حک داشت. حرفم اصال منصفانه و حتی  ل*ب*م
 مودبانه هم ن ود. ولی من خیلی احمقانه آن را بیان کرده بودم.

 
 _متاسفم!

 
رند لحظه نگاهم کرد. آهی کشررید و از من دور شررد و در حالیکه روی تدت 

 گفت: می نشست
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 _فکر میکردم که خیلی عاقل تر از سنتی. حداقل عاقل تر از ماهی .
 

 سرا را باال آورد و نگاهم کرد.
 

_تصررمیمم همونه که گفتم. عذر خواهیت ق وله. ولی من دیگه فقی برای خ ر 
دادن از حال گلی بهت میام. زیاد هم نمی مونم. فقی اندازه ایی که دهن مردم 

 بسته بشه.
 

ما بابک بود. او بحث نمیکردب ریزی ن یافتم. این عادت  یه ب به گر که  نده بود 
صدایت را هم بلند نمی کردب ولی با رفتارا اوری آدم  دعوا نمی کرد و حتی 
را به غلی کردن می انداختب که از یک دعوا و کتک کاری هم بدتر بود. مثل 

سزمانهای که با ماهی به خاطر رفتارهای بچگانه او و  در مقابل  ه هایتب*و*
رشمان ما برخورد میکرد. آن زمان هم همین بود. با کمی اخم و سردی اوری 
ساعت گیرنده ی ماهی خاموا  شاند که تا رند  سر اای خودا مین ماهی را 

 می شد.
 

کنارا نشررسررتم. بی تفاوت به من تیشرررتت را بیرون آورد و در همان حال 
 اوراب هایت را به پا کرد.

 
ستم به  شدم؟ ر ور می توان او حالی کنم که تا ره اندازه از دیدنت خوشحال 

ر ور میتوانسررتم به او بگویم که رقدر با بودنت احسررراس امنیت و آرامت 
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سی بود که مثل  سر ک ضا هم میکردم؟ گفتن این حرف به مرد زن داری که از ق
 خواهرم بود کار اشت اهی بود.

 
 
 
 
 

ست و الوی آیینه به بدن شید و برخا شویاورابت را پو شید و از ک  ت ع ر پا
به من بود  میز آرایت یک پلیور یقه اسررکی بیرون آورد و در حالیکه نگاهت 

 گفت:
 

 _رته؟ االن باید خوشحال باشی
 

 برخاستم و بی تواه به او که می خواست شلوارا را هم بیرون بیاورد گفتم:
 

 _یک لحظه خواهت میکنم.
 

تم و مانع بیرون آوردن و دسررتم را روی دسررتت در روی کمر شررلورا گذاشرر
 شلوارا شدم.
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_اصررال این طور نیسررت. من فقی منظورم رو بد رسرروندم. به خاطرا عذر 
 خواهی هم کردم حاضرم باز هم عذر بدوام

 
ست خودا گرفت.  ستم را در د شت و د ست من گذا ست دیگرا را روی د د

 دستانی گرم و قوی با انگشتانی کشیده و بلند.
 

  وله._گفتم که عذرخواهیت ق
 

ستت را  سیب گلویت نگاه میکردم. د شده بود. به  لحنت آرام تر و مهربان تر 
 زیر رانه ام برد و صورتم را باال کشید.

 
 _ریز دیگه ای هم هست که بدوای بگی؟

 
سرد ن ود. بابک پژمان یکی از باهوا ترین آدم  شمگین و  نگاهت هم دیگر خ

ر به اشررت اه من را نمی خواسررت. او هایی بود که تا به حال دیده بودم . او اقرا
میدواسرررت که من از او خواهت کنم که بیاید و بماند. به نظرم او هم متواه 

 شده بود که واودا برایم آرامت زا و امنیت بدت است.
 

سردا. نگاهم را به  شمان نافذ و  شمانت نگاه کنم. آن ر ستم به ر نمی توان
بودم که رانه اا کمیب فقی  رانه اا دوختم. ر ور تا به حال متواه نشررده

 کمیب یک فرو رفتگی کورک و با مزه داشت. یک قوس خیلی کم.
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 _آرهب بیا بمون!

 
 دستت را برای لحظه ایی روی موهایم گذاشت.

 
 _ررا کارها رو برای هر دو نفرمون سدت میکنی؟

 
 حرفی نزدم و سرم را باال بردم و به رشمانت نگاه کردم. ل دند کجی زد.

 
 واری بلدی؟_اسب س

 
سرررم را به نشررانه نفی تکان دادم. برای عو  کردن بحث موضرروع خوبی را 

 انتداب کرده بود.
 

 از من ادا شد و گفت:
 

_اگر یکم هوا گرم تر بود بهت یاد میدادم. ولی تو این برف و یخ سرروارکارهای 
 ماهرا هم می مونن ره برسه به توهه م تدی.

 
 به رمدانت اشاره کرد و گفت:
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 ز اون تو یه شلوار این میدی؟_ا
 

 خم شدم و شلوار را بیرون آوردم.
 

 _این پوا شدی؟
 

_گاهی می پوشم. تو تهران نه. ولی موقعی که میام این اا یک نفر دیگه میشم. 
 همین تغییرها برام لذت بدشه.

 
به حمام رفت و شلوارا را عو  کرد و به اتاق برگشت. من هنوز کمی گیج و 

سته بودم. از کاری که کرده بودم در حیرت بودم. من از او منگ روی تدت ن ش
خواهت کردم که بیاید و بماند. در حالیکه باید راضی می بودم که او فقی بیاید 
و به قول خودا دهان مردم را ب ندد و برود. حاال به نظرم کار احمقانه ایی بود. 

زن دار بود. یک تصررمیم عجوالنه. از دسررت خودم ناراحت بودم. او یک مرد 
ررا من توقع داشررتم که به من برسررد و برای من آرامت را محیا کند؟ این خود 
خواهانه ترین کار ممکن بودب در حالیکه او می باید در کنار زنت باشررد. حتی 
سئول تر بود تا من. برای  شت باز هم در ق ال او م اگر به زنت عالقه ایی هم ندا

یت قرا اه دوم اهم ید در در با نه از او او من  ها که خودخوا نه این ر میگرفتم. 
 بدواهم که مرا به ماهی ترایی بدهد.
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ررا؟ برای اینکه در کنار این مرد آرامت داشررتم؟ دلیل فقی همین بود؟ سررعی 
سئله را در ذهنم قلم بزنم. بله آرامت ریزی بود که من هرگز  صورت م کردم تا 

 امنیت. رنگ آن را به خودم ندیده بودم. یک آرامت توام با
 

ست مرا از هر ره خ ر بود دور کند. برای  سوپرمن بود و می توان مثل اینکه او 
منی که همیشرره در نا امنی و نگرانی و هراس بودم رنین ریزی و رنین مردی 
شت؟  شنه ایی ندا شیل من پا شیل را پیدا میکرد. ولی آیا این آ باید هم حکم آ

شی شنه آ سوال هم مث ت بود. پا سخ این یکی  سر پا سرا بود. هم ل من هم
عقدی و رسررمیت . زنی که مثل خواهرم بود. آن نیمه دیگر من . کسرری که در 
تمام روزهای خوا زندگیم یک خاطره مشررترک با او داشررتم. بله دقیقا ماهی 

 پاشنه پای آشیل من بود.
 

 _کجایی؟
 

 الوی پاهایم روی زانوانت نشست.
 

 _خوبی؟
 

ویم برو و دیگر هیچ وقت برنگرد. دوست سرم را تکان دادم. دوست داشتم بگ
داشررتم بگویم که برو و به زنت برس. اوسررت که از من مهم تر اسررت. ولی 
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نتوانستم. همیشه فاصله حرف تا عمل میلیاردها سال نوری است. برخاستم و 
 همراهت به پایین رفتم.

 
 دیدن کره اسب تازه متولد شده دیگر برایم هیچ اذابیتی نداشت.

 
وسررتاییانی که ما را با هم میدیدند می ایسررتادند و لحظه ایی با بابک و در راه ر

امیرهوشررنگ حال و احوال میکردند. و حرف ها هم عمدتا به ترکی در و بدل 
 میشد. بابک هم ظاهرا کامل میفهمید و کمی هم می توانست صح ت کند.

 
شده در گوشه ایی  سب تازه متولد  ص  ل امیرهوشنگ رفتیم. کره ا مراه با هبه ا

س انده بود. دلم لرزید.  ستاده بود و بدنت را کامال به بدن مادرا ر مادرا ای
تا به حال صررحنه ایی به این خالصرری و بکری ندیده بودم. یک منظره ی کامال 

 روستایی و ط یعی بود.
 

 _خیلی خوشکله.
 

دسررتم را در دسررت خودا گرفت. نه معمولی. انگشررت در انگشررت. خیلی 
 مت انگشتانت را در انگشتانم قفل کرد.خاص و با مالی

 
 _دوست داری لمست کنی؟
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 دستم را کشیدم. نگاهت خیره شد و دستم را رها کرد.
 

 _میشه؟
 

 به اای او امیرهوشنگ اوابم را داد.
 

 _ررا نشه بابااان. بیا الو نترس.
 

الو رفتم و آهسته دستم را دراز کردم. ولی هم کره و هم مادرا حرکت کردند 
 می تکان خوردند. ایخ خفیفی کشیدم و به اای اولم برگشتم.و ک

 
 _تکون خوردن!

 
 بابک خندید.

 
 _توقع داشتی تکون ندوره؟ مگه تاکسیدرمیه دختر؟!!

 
 بازویم را گرفت و با خودا به طرف اسب برد و گفت:

 
 _حاال آروم لمست کن.
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سدت و ماهی شتم. گرم بود و خیلی  ستم را روی گردنت گذا سته د . چه اییآه

 ریزی تپنده مثل ن ی زیر دستم می کوبید. با حیرت گفتم:
 

 _ره گرمه.
 

دستم را کشیدم. مردان بیشتری از روستا به امع ما پیوستند. یکی از آنها ترانه 
اایی دیگر می رد.  به  که آدم را  نه ایی فولکولر  ند. ترا اال ی را میدوا محلی 

اصیت اادویی هستند که شنونده بعضی از ترانه ها و آهنگ های دارای این خ
یایی و  را به اایی می رند که احسررراس آرامت می کند. اایی که همه ریز رو
مدینه فاضرله ایی اسرت. اایی در ناکجا آباد. همین اادوسرت که ترانه ایی را 

 ماندگار میکند.
 

 گئجه لر فیکریندن یاتا بیلمیرم
 

 بو فیکری باشیمدان آتا بیلمیرم
 

 ه راتا بیلمیرمنئیله ییم که سن
 

 آیریلیکب آیریلیکب آمان آیریلیک
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 هر بیر دردن اوالر یامان آیریلیک
 

 اوزوندور هیجرینده قارا گئجه لر
 

 بیلمیرم من گئدیم هارا گئجه لر
 

 ووروبدور قل یمه یارا گئجه لر
 

 آیریلیکب آیریلیکب آمان آیریلیک
 

 هر بیر دردن اوالر یامان آیریلیک
 

. با دقت و عالقه گوا میداد. مثل اینکه این آهنگ برای او به بابک نگاه کردم
 هم تاثیرگذار بود. آهسته گفتم:

 
 _ره زی ا میدونه. ری میگه؟

 
 نگاهم کرد و کمی خم شد و در گوشم شروع به ترامه کرد.

 
 از فکر تو ش ها خوابم نمی ره
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 نمیتونم این فکر رو از سرم بیرون کنم

 
 برسمریکار کنم که نمیتونم بهت 

 
 اداییب اداییب امان از ادایی

 
 از هر دردی بدتره ادایی

 
 در هجر تو ش ها سیاه و درازند

 
 نمیدونم کجا برم من ش ا

 
 به قلب من زخم زده ش ا

 
 اداییب اداییب امان از ادایی

 
 از هر دردی بدتره ادایی

 
 _ره غمگین میدونه! مثل اینکه که تمام غم های دنیا تو دلشه.
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ده بود که من هم پابه پای صدای پرسوز و گداز او گریه را سر دهم. ریزی نمان
هم انگیزه کافی داشررتم و هم بیچارگی هایم طوماری بلند و بی کم و کاسررت 

 بود!
 

 نگاهم کرد. عمیک و طوالنی و گفت:
 

 _آره همیشه از ادایی گفتن غم اره
 

تم و دستی گرفکربالیی اان محمد فنجانی رای تعارفمان کرد. لیوان رای را د
و دستانم را با آن گرم کردم. علی رغم بوی دودی که میداد طعم خوبی داشت. 

 بعد از رای بازویم را گرفت و رو به امیرهوشنگ گفت:
 

 _امیرهوشنگ ما دیگه بریم. من یکم خستم.
 

 _برید بابااان به سالمت.
 

بارا کرد. به  باره شررروع  هوا  وقتی که از اصرر  ل بیرون آمدیم برف هم دو
بازوانم را بغل کردم و  مه آلود بود ولی برف خیلی ریز بود.  حسرررابی گرفته و 

 گفتم:
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 _ره سرد شده
 

دسررتت را به دور شررانه ام حلقه کرد و مرا به خودا فشرررد. معذب شرردم و 
خواسررتم تا کمی از او فاصررله بگیرم ولی با صرردای زوزه گرگ که به نظر خیلی 

 م را بیشتر به او فشردم.نزدیک هم می آمد. خشکم زد و خود
 

 _صدای گرگه؟ نزدیکه؟
 

نگاهی دقیک به اطراف کرد. اطرافمان پر از درخت بود . درخت های پوشرریده 
از برف. دیدن یک گرگ خاکسررتری در آن دید کم و هوای مه آلود دشرروار بود. 

 یک زوزه ی دیگر. این یکی کمی دورتر بود.
 

که. ولی رون روزه معموال ما  _آره یکم نزدی یدونن آد که م اایی  تو روز تو 
هستن نمی یان. شب ررا ولی روز نه. مگه اینکه گرسنگی خیلی بهشون فشار 

 بیاره.
 

قدم هایت را تند تر کرد. من هم سررعی کردم تا با او هم گام شرروم. باالخره به 
 خانه رسیدیم. در را بست و از پنجره رند لحظه ایی بیرون را نگاه کرد.

 
 تنها نرو بیرون باشه؟ _دیگه هیچ وقت

 



wWw.Roman4u.iR  634 

 

 سرم را تکان دادم.
 

 _باشه.
 

 پالتویت را در آورد و مقابل آتت دستانت را گرم کرد.
 

 _بیا این اا یکم گرم بشی
 

 کنارا ایستادم و دستانم را مقابل آتت گرفتم.
 

 _این گرگها آدم هم میدورن؟
 

 نیم نگاهی کرد و با بی تفاوتی گفت:
 

های خوشررگل و حرف گوا نکن خیلی _آره مدصرروصررا از گوشررت دختر
 خوششون میاد!!

 
 با دهان باز نگاهت کردم. منظورا من بودم؟

 
 _منظورت منم؟
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ررخید و کامال روبه رویم قرار گرفت. دقیک نگاهم کرد و در حالیکه حلقه ایی 

 از موهایم را از روی صورتم کنار می زدب خیلی ادی گفت:
 

 حرف گوا نکن! امکانت خیلی زیاده!_بذار ب ینم. آره تو هم خوشگلی هم 
 

 خنده آرامی کرد و به ط قه باال رفت.
 

 فصل هجدهم
 

اا بود. حس خوبی بود. دیگر خ ری از بی  بک آن  با که  حاال دو روز بود 
حوصررلگی ن ود. با هم کنار آتت می نشررسررتیم و در حالیکه پاپ کورن می 

شا خوردیم از فیلم هایی که با خودا آورده بود یکی را ان تداب میکردیم و تما
میکردیم. سرراعت ها در کنار هم تدته بازی میکردیم و در نهایت با هم به تهیه 
غذا می پرداختیم . برایم االب بود که می دیدم او تا ره حد ماهرانه و با دقت 
پیازها را خالل میکرد و ماکارانی هایت تا ره اندازه خوشمزه بودند. ساعت ها 

ت دراز میکشرریدیم و هر کدام به تفریحات خودمان می کنار هم در مقابل آت
به  با هم رو  گاهی  حل میکرد.  ادول  ندم و او  تاب می خوا پرداختیم. من ک
سمت از ادول را اواب می دادیم و من با  شکم می خوابیدم و هر کدام یک ق
سان تر را  سواالت آ ستم که بگذارد تا من اواب  خواهت و تمنا از او می خوا

شده بودیم که بدون خجالت از او مقابلت رو به بدهم. آن ق صمیمی  در با هم 
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شکم بدوابم و مچ پاهایم را در باالی سرم تکان تکان بدهم. حس خوبی که با 
او داشررتم تا به حال با هیچ کس دیگری تجربه نکرده بود. در کنارا آرامت و 

هوا کمی  امنیت و خوشحالی را با هم داشتم. با هم حرف می زدیم و زمانی که
کا می  های طوالنی می پرداختیم. از زندگیم در آمری قدم زدن به  بهتر میشرررد 
خداداد و نسرریم. از  گاهم برایت تعریه میکردم. از  ید و من از دانشرر پرسرر
استادانی که دوستشان داشتم و از دروسی که بیشتر از بقیه به آنها عالقه داشتم. 

صح ت میکردیم شاهنامه  سیاوا  س تا  ساعتها در مورد  و من از اطالعات ن
شیده  شدم. گاهی هم بحث به ایران ک شگفت زده می خوبت در زمینه ادبیات 
شدم که  صح ت میکردیم و من متواه می شد. درباره ماهی و گلی و محمد  می
او گاهی با زرنگی هر ره تمام تر از زیر صررح ت کردن در باره ماهی شرررانه 

سی  ضم ن ود که ک شد. خالی میکرد. برایم قابل ه شته با ست ندا ماهی را دو
ماهی زی ا بود. خوا خلک و خوا صررح ت. دیده بودم که مردان تا ره حد 
شرریفته او می شرروند و خواسررتار مصرراح ت با او هسررتند. ولی حاال مردی که 
مالک قلب و اسررم او بود عالقه رندانی به او نداشررت. فهمیدن این موضرروع 

ست. حتی یک بچه هم می  صیرت نمی خوا شم ب ضوع را ر ست این مو توان
 تشدیص بدهد.

 
ضوع را به  شد و بعد بابک ماهرانه مو شیده می صح تهایمان به عمران ک گاهی 
سمت پدرم میکشاند. پدر واقعیم. کسی که از لحاظ ژنتیکی نیمی از ژنهای او 
در تمام رگ و پی بدنم به کار رفته بود. می خواست بداند که آیا مایل نیستم که 
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؟ و این در حالی بود که من نمی توانسررتم به سرروال او اواب بدانم او کیسررت
 بدهم.

 
بدهم. ریزی در  تا توانسررتم اواب این سرروال او را  مدت طوالنی زمان برد 
حدود یک روز. تمام مدت را در خودم بودم و فکر میکردم. او که می دید من 

ری را شتدر خود فرو رفته و بی حوصله هستم کمتر به سراغم می آمد و زمان بی
 با امیرهوشنگ میگذراند.

 
ضوعی فکر کنید و هر لحظه و هر  شید به مو ست که مایل ن ا شده ا تا به حال 
ثانیه فکر و تصررمیم گیری درباره آن را به تعویک بیاندازید؟ من همین حال را 
باره فکر کنم ولی نمی  ید در این  با که  بدی بود. می دانسررتم  داشررتم. حس 

 توانستم.
 

خاطرات کودکی و فکر کردن در مام دفتر  که من ت به این معنی بود  باره  این 
سدت بود و بار  شتم.  ستم و کنار می گذا نواوانی ام را هر رند بد و تلخ می ب
این سرردتی هم فقی بر روی دوا من بود. برایم دور و غیر قابل هضررم بود که 

 انبدواهم کس دیگری را به عنوان پدر تصررور کنم. هر رند که هیچ وقت عمر
را هم به عنوان پدر تصور نکرده بودم ولی همیشه به نظرم پدر و مادر دارای یک 
ستی که به نظرم پدر واقعیم الیقت ن ود. نه پدرم  ست خاص بودند. قدا نوع قدا
ضوع که من باعث  شته ها بود و این مو شه مادرم برایم مثل فر و نه مادرم. همی

شانه هایم. شده بودم باری بود بر روی  شده بود.  مرگت  شته  ولی این بار بردا
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همان روزی که مادرم از عرا سررقوط کرد و مثل شرری ان رانده شررده برای من 
ه وط کرد. دیگر هیچ قداسررتی نداشررت که بدواهد مرگت برایم عذاب دهنده 

 باشد.
 

پدر سرررالها بود که برای من فقی یک واژه بود. یک کلمه که در لغت نامه این 
 ی که از او دیگری به واود آمده است"طور معنی شده بود:"مرد

 
و در ذهن من مرد اوانی بود که به غیر از کتک زدن و اعمال خشررونت بر علیه 
س ت به مردی  ستم ن سی می توان من ریز دیگری از او ندیده بودم. حاال ره ح
داشررته باشررم که حتی اسررمت را هم نمی دانسررتم. مردی که واود من آن قدر 

تمام این سررالها به خودا زحمت پیدا کردن مرا نداده  برایت بی ارزا بود که
که  قت زندگی من. این قت بود. حقی بود. برایم درد آوربود. ولی این عین حقی
شتم او را  ست دا ستم انکار کنم که دو ست. نمی توان پدر واقعیم مرا نمی خوا

 هبشررناسررم ولی وقتی به این نکته فکر میکردم که اگر او مرا پیدا کرده بود تا ر
اندازه زندگیم می توانسررت تغییر کند از او متنفر می شرردم. تمام این سررالها که 
ضای خانواده ام و در  ستم مثل دخترهای نرمال و عادی در میان اع من می توان
کشور خودم باشم را در ش انه روزی و تنهایی و غربت کامل گذرانده بودم. فکر 

 بی نداشته باشم.میکنم حک داشتم که نس ت به پدر واقعیم حس خو
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 _ری میدونی؟
 

ست برد کمرم را گرفت و با یک حرکت  شت و د سن از روی کاناپه بردا یک کو
 مرا بلند کرد و با اخم گفت:

 
_مگه نگفتم رو شررکم می خوابی یه بالت بذار زیرت تا گودی کمرت اذییتت 

 نکنه.
 

 _پس ررا خودت نمی ذاری؟
 

 با دستت به کمرا اشاره کرد و گفت:
 

_تو عضررالت من رو با خودت مقایسرره میکنی؟ من دو طرف مهره های کمرم 
ماهیچه هام قویه ولی مال تو ضررعیفه این طوریکه می خوابی فشررار اصررلی رو 

 مهره های کمرته نه ماهیچه ها
 

 کنارم نشست و خم شد و نگاهی به زیر دستم کرد.
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 _باز داری تقلب میکنی؟
 

 خندیدم.
 

 ه فقی اواب سوالهای آسون رو بدی_نمی دونی ره حالی مید
 

 تازه از بیرون آمده بود. نگاهی به ساعت کرد و گفت:
 

 _ناهار ریزی گذاشتی؟
 

 _نه!
 

 با حالت خنده داری نگاهم کرد و با کمی خشونت گفت:
 

 _شانس آوردی که به امیر هوشنگ گفتم گوشت بیاره برای ک اب.
 

 روی سینه اا به هم قالب کرد.کنارم روی زمین دراز کشید و هر دو دستت را 
 

 _درباره اا فکر کردی؟
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 ررخیدم و دستم را ستون سرم کردم و رند لحظه به نیم رخت نگاه کردم.
 

 _آره
 

 سرا را ررخاند و نگاهم کرد.
 

 _خوب؟
 

 _تو ریزی درباره اا می دونی که بهم نمیگی؟
 

 ار داد.او هم دستت را ستون سرا کرد و صورتت را روبه روی صورت من قر
 

 _نه از کجا باید بدونم.
 

 _پس ررا این حرف رو زدی؟
 

پدر  یت  که اگر از هو نده نمی شرررد و من م من بودم  گاهت ریزی خوا از ن
 واقعیم ریزی هم بداند باز هم از رشمانت نمی توانستم ریزی بدوانم.

 
 _یعنی تو نمی خوای بدونی که کیه؟
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 صاف و صادق گفتم:
 

فکر کنی که من بی مح تم ولی واقعیت اینکه هیچ _نمی دونم بابک. شررراید 
حسی بهت ندارم. واقعیت اینکه که اون من رو نمی خوادب اگر می خواست از 

 خیلی ق ل تر ها من باید زندگی آروم تری می داشتم .
 

 رند لحظه نگاهم کرد. عمیک و طوالنی.
 

 _پس نمی خوای بدونی که کیه؟
 

 آهی کشیدم و گفتم:
 

ی اول بعد از این اتفاق ررا خیلی دوسررت داشررتم بدونم کیه. _راسررتت روزها
حتی می خواستم از بدری خانم و عمو علی بپرسم. رون فکر میکردم که اونها 
ریزهایی می دونن. ولی به مرور زمان اون یه حس کورولو از بین رفت. نمی 

 دونم می تونی من رو درک کنی؟ اینکه ....
 

 انم را روی هم فشردم.حرفم را ناتمام گذاشتم و رشم
 

 _عمران به شهاب گفته بوده که اگر نازی برگرده بهت میگم پدرا کیه.
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 نگاهت کردم و با پوزخندی گفتم:

 
_بلوف زده. تو اون.... اون .. روز.رآب دهانم را فرو دادم. حرف زدن درباره آن 

 روز مرا به لکنت زبان می انداختت گفت نمی دونه که پدر من کیه
 

 میدونه؟ _محمد
 

 سرم را تکان دادم.
 

 _بعید میدونم.
 

 دستم را از زیر سرم برداشتم و مچم را ماساژ دادم.
 

_شرراید هم زمانی برسرره که من بتونم ق ول کنم که باید بفهمم پدر واقعیم کیه. 
ضیه نگاه  شاید اون هم از واود من بی اطالع بوده. اگر بدوام این طوری به ق

 ر بودم که به دنیا اومدم.کنم فقی من این وسی مقص
 

 مچ دستم را گرفت و آهسته با انگشت شصتت آن را ماساژ داد.
 

 _شاید تو راست میگی.
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 برخاست و رهار زانو نشست.

 
_گفتم امیرهوشررنگ گوشررت برای ک اب بیاره تو بالکن باربکیو میکنیم. گفتم 

 بانو و خودا هم بیان. ر وره؟
 

شوهر واقع ست مثل فیلم هایی خنده ام گرفتم. مثل یک  صح ت میکرد. در ی 
 که دیده بودم. تنها تصور من از زندگی خانوادگی.

 
 _آره خوبه.

 
برخاسررتم تا به اتاق برم و ل اس مناسررب تری بپوشررم. در همین حال صرردای 
سررالم و احوال پرسرری او را با بانو و امیرهوشررنگ از ط قه پایین می شررنیدم. 

تم. اوایل کمی از اینکه در مقابل موهایم را شرررانه کردم و پشرررت سرررم بسرر
شنگ  شتم ولی بعد خود امیرهو شتم عذاب وادان دا شنگ حجاب ندا امیرهو

 گفت که مرا مثل دخترا می داند و استثنا برایم قایل میشود.
 

به پایین برگشررتم. بابک در آشررپزخانه بود و بانو و امیرهوشررنگ در مقابل آتت 
رد موضرروعی آهسررته صررح ت خودشرران را گرم میکردند و در ضررمن در مو

شپزخانه رفتم تا بتوانند راحت  ست دادم و به آ سالم کردم و با بانو د میکردند. 
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صح تشان را بکنند. بابک پیت بند بسته بود و پیاز ها را رنده میکرد. نگاهی به 
 من کرد و گفت:

 
 _بیا این دو تا پیاز رو خالل کن.

 
کردن پیاز کردم. او کارا را تمام راقو برداشتم و آهسته آهسته شروع به خالل 

کرد و آب پیاز را روی گوشررتها ریدت و ماسررت و نمک را اضررافه کرد. پشررت 
 سرم قرار گرفت و مچ هر دو دستم را به نرمی گرفت و آهسته کنار گوشم گفت:

 
_بده من تا کار دست خودت ندادی. آخه آدم راقو رو این طوری میگیره؟ مگه 

 !ُکلنگ گرفتی دستت دختر؟
 

خندیدم و سعی کردم تا از زیر دستت فرار کنم. ولی تا خودا نمی خواست و 
کنار نمی رفت غیر ممکن بود. پشررت سررر من ایسررتاده بود و کامال مرا احاطه 

 کرده بود. راقو را به دستت دادم.
 

 _بفرمایید.
 

صرر ر کردم تا کنار برود و بگذارد تا من هم آزاد شرروم. ولی کنار نرفت. سرررم را 
خاندم و ل دندی عصرر ی و کامال اا اری زدم. نگاهت مثل همیشرره فقی رر

 یک نگاه بود. بدون هیچ حرفی.
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رشمان سیاهت مثل یک تونل بود تونلی که انتهایت معلوم ن ود. نمی توانستم 
یا  نابودی  هد برد. زوال و  جا خوا به ک یاهی مرا  عاق ت این سرر که  بگویم 

 ااودانگی و آرامت؟
 

دیک به صررورتم بود که باز دمت مسررتقیم به گونه ام می صررورتت آن قدر نز
سی که عالقه  شه نفس هایت بوی آدامس نعنایی می داد. آدام خورد. مثل همی

 زیادی به آن داشت. دلم میدواست ایخ بکشم. نفسم بند رفته بود.
 

تا به حال این قدر به من نزدیک نشده بود. این طور رس یده به من. تمام بدنت 
کمرم به من رس انده بود و مچ هر دو دستم در دستانت بود. ریزی  را از پشت

 نمانده بود که از حال بروم.
 

ست. من دردمند  ست. من ناتوان بودمب او نمی دان من بیچاره بودمب او نمی دان
نه  نازی بودم  بودمب او نمی دانسرررت. من نرمال ن ودمب او نمی دانسرررت. من 

ست و این طور مرا سراب او می دان شت. مثل  هم شار نگه میدا در عذاب و ف
 اینکه دوست داشت که این حس بد مرا در خودا حل کند.

 
شد ولی نه  ره باید می گفتم؟ ره باید میکردم؟ تا مرا به حال خودم بگذارد. با
این طور. من بابک حمایت گرم را می خواسررتم نه مردی که به من بچسرر د و 
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شته نفس هایت به گونه ام بدورد. ررا نمی فه صحنه ها مرا به گذ مید که این 
 پرتاب میکند.

 
 _ بذار برم!

 
شتم. با حیرت  شتم ولی راره ایی ندا ست ندا صدایم بود را دو سی که در  التما
ستت را  رهایم کرد و کنار رفت و با اخم های درهم به کانتر تکیه داد و هر دو د

سعی ک شیدم و  شت. نفس راحتی ک تا حد  ردمدر کنار بدنت به روی کانتر گذا
امکان نگاهم به آن دو تونل سرریاه نیفتد. با صرردای بانو به خودمان آمدیم . من 
خوشحال از آمدن کسی و او کمی گیجب هنوز نیمی از نگاهت به من بود و نیم 

 دیگر به بانو.
 

با او از در  اه ریزی شررود  بانو متو که  خودم را امع و اور کردم و ق ل آن
روز را از دسرررت او فرار میکردم. ولی سررنگینی  آشررپزخانه بیرون رفتم. تمام

نگاهت به طور دایم با من بود. احسراس میکردم که در هر ثانیه به ثانیه آن روز 
به زیر  رک را داشررتم  یک مواود کو حت نظرا هسررتم. احسررراس  ت

 میکروسکوپ.
 

در تمام مدتی که در بالکن مشررغول باربکیو بود نیمی از نگاهت به من بود. به 
ا نگذاشت کسی برای کمک به بالکن برود و تمام گوشتها را خودا علت سرم

ک اب کرد. سرراکت و کم حرف به ذغال های سرررخ رشررم دوخته بود و یقه 
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با  بار برایت قهوه بردم ولی خاموا و سرررد تنها  کتکت را باال داده بود. یک 
 تکان دادن سرا از من تشکر کرد.

 
ده بودند که بین ما مشکلی به واود مثل اینکه امیرهوشنگ و بانو هم متواه ش

 آمده است. رون نگاه نگرانشان به طور دایم بین من و بابک در گردا بود.
 

دوباره سرد شده بود و بی تفاوت. بر خالف این رند روز که به طور دایم بر سر 
میز غذا حواست به غذا خوردن من بود و نمی گذاشت که من کمتر از همیشه 

سد به من.  بدورم. آن روز حتی ست به غذا خوردن خودا هم ن ود ره ر حوا
در انتهایی غذایت برخاست و عذر خواهانه به حیاط رفت و سیگاری آتت زد. 
امیرهوشنگ نگران به او که حیاط قدم میزد نگاه میکرد ولی ریزی نمی پرسید. 
یت  ها ها و تمیز کردن میز گرم کردم. در ن به امع کردن ظرف من هم سرررم را 

شنگ طاقت نیاورد و به حیاط رفت. با هم قدم زدند و بیشتر امیرهوشنگ امیرهو
صح ت کرد و بابک گوا داد. در داخل خانه هم بانو با من صح ت میکرد. از 
ساس کردم که می خواهد روحیه مرا عو  کند.  سید. اح صی نمی پر ریز خا

 از دانشگاهم و زندگیم در آن اا می پرسید.
 

سال  صر به من هزار  شده بود یا نه را تا ع شت. اینکه او از رفتارم ناراحت  گذ
نمی دانسررتم. در راب ه با بابک فقی می توانسررتم به احتماالت دل خوا کنم. 
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رون هیچ ریز قابل پیت بینی در این مرد واود نداشررت. ولی در اینکه به فکر 
 فرو رفته بود حرفی ن ود.

 
سایلت را امع کند و بر سیدم که همان لحظه و ستم می تر ود. با اینکه می دان

که باالخره دیر یا زود باید به دن ال کار و زندگیت برود ولی نمی خواسررتم به 
زمان آن فکر کنم. من به این امنیت و آرامشرری که با او پیدا کرده بودم عادت 

 کرده بودم.
 

بعد از رفتن بانو و امیرهوشنگ کنار آتت نشست و کوسن ها را روی هم رید و 
ذاشت و اشاره کرد که کنارا بنشینم تا با هم فیلم ب ینیم. هنوز سرد یک فیلم گ

مد ولی این دعوتت برای فیلم دیدن کمی  به نظر می آ حت  نارا حدودی  تا  و 
 نق ه ی امید بود.

 
بسرراط پاپ کورن را مهیا کردم و همان طور که ذرتها در ماکروویو ترق و تروق 

 با دقت تماشا میکرد نگاه کردم.راه انداخته بودند به تیتراژ فیلم که او 
 

پاپ کورن را در ظرفی ریدتم و کنارا نشررسررتم. نیم نگاهی بی تفاوت به من 
 کرد و گفت:

 
 _فلفل سیاه هم زدی؟
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 تنها حرفی که در این رند ساعت از دهانت خارج شده بود.
 

سرررم را تکان دادم ولی حرفی نزدم. بابکی که در این رند مدت اخیر رفتارا 
 دوستانه شده بود دود شده و به هوا رفته بود.گرم و 

 
صه آن را ب ینم. از دقیقه  شد. ولی من نتوانستم بیشتر از ن شروع  باالخره فیلم 
پنجاه فیلم دیگر دیدنت برایم امکان پذیر ن ود. در حالیکه می لرزیدم برخاستم 

 و به ط قه باال رفتم.
 

صدای پاهایت ک صله  شد و بالفا ه از پله ی روبی باال صدای تلوزیون ق ع 
 می آمد شنیده شد.

 
سررعی کردم تا به خودم مسررلی باشررم. کنار پنجره ایسررتادم و به هوای مه آلود 

 بیرون که رو به تاریکی بود خیره شدم. کنارم ایستاد.
 

 _نازی؟
 

 نگاهت کردم.
 

 _خوبی؟
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سی تکان دادم. نه خوب ن ودم. مگر با دیدن فیلمی که  سو سرم را به طور نامح
مرا به یاد آن ش انه روزی می انداخت میتوانستم خوب باشم. احساس میکردم 

در اای همیشررگی خودا نیسررت. حس بدی که سررالها بود از  ل*ب*مکه ق
یادم رفته بود. دلم می خواست فریاد بکشم و بگویم. از تمام بیچارگی هایم. از 

 رد.احساسی که مشکل داشتب معلول بود و مثل یک ساعت خراب کار میک
 

ولی نتوانستم. تنها سعی کردم لرزشهای موذی که تمام عضالت بدنم را درار 
 اسپاسم کرده بود راب کمی مدفی کنم.

 
دستت را روی دستم که به سینه ام صلیب کرده بودم گذاشت. ولی همین یک 

 تماس کورک مرا از اا پراند.
 

 _رته؟ آروم باا دختر
 

 ای آرامت ره رنگی است؟آرام؟ من اصال می دانستم که رنگ زی 
 

 _میشه تنهام بذاری؟
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نگاهم کرد. احسرراس میکرد که یک اای کار لنگ میزند ولی نمی توانسررت 
نق ه درد را پیدا کند. دردی که سررالها واودم را خورده بود و ت دیل به سرررطان 

 شده بود. سرطان رور و احساسات دخترانه و ل یه من.
 

تاق بیر ید از ا که ریزی بگو دت روی زمین بی آن نار ت اا ک مان  ون رفت. ه
شتم و به دیوار  ستم و زانوانم را در آغوا گرفتم. رانه ام را روی زانوانم گذا ش ن

 و گل های قرمزا خیره شدم.
 

برای شام مرا صدا کرد ولی اوابی نشنید. باال هم نیامد. ناتوان و افتان و خیزان 
دوست  رختدواب رفتم. به سرویس بهداشتی رفتم و دوا گرفتم و مستقیم به

سالها با آن  شد. حس بدی که  شته با شتم می خوابیدم. خوابی که بیداری ندا دا
شته بود و به تمام واود و ق شتری برگ شدت بی ه زده دهن ل*ب*مهمزاد بودم با 

بود و هی هی کنان می تاخت و الو میرفت تا تمام واودم را تصرررف کندب و 
 گر هم نگرفته بودم.من ناتوان از مقابله با او حتی سن

 
رشمانم را بستم تا شاید خواب این آخرین نق ه ی آرامت من در زندگی دلت 

 به رحم بیاید و لحظه ایی مرا مهمان بالهای سیاهت کند. ولی نمی شد.
 

سکانسی که با  سکانس به  سکانس فیلم الوی رشمانم می آمد.  سکانس به 
 زندگی من در ش انه روزی عجین شده بود.
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ه نداشت . اگر همین طور پیت می رفت باید تمام شب را بیدار می ماندم. فاید

از کشوی کنار تدت مسکنی بیرون آوردم و خوردم. به امید آنکه کمی آرام شوم 
 تا بتوانم این افکار پریشان را سامان دهم.

 
***** 

 
شگی می دویدم. این بار دیگر تنها ن ودم. هند هم با من بود.  در هزار توی همی
 دقیقا همان روز بود. همان روز شوم. می دویدیم و آنها هم به دن المان بودند.

 
شد و  شیده  شت ل اس هند را گرفت. هند به عقب ک ست انداخت و از پ او د
زمین خورد. ولی در آخرین لحظه به من اشررراره کرد تا فرار کنم و من هم مثل 

شدم و دیدم. ه شت بوته ها قایم  سو ها فرار کردم. پ مه ریز را دیدم. همه ی تر
سال آینده  شت  صحنه هایی که برای ه صحنه های رندا آور و کثیه را.  آن 
سیاه  زندگی را برایم ت دیل به اهنمی متحرک کرد. بیچاره ام کرد و مرا به خاک 
نشرراند. من در آن عصررر گرفته و ابری سرریاتل در آن هزار تو همه ریز را دیدم. 

سیز سمی که زندگی و ریزهایی که برای یک دختر  ست.  سم مهلک ا سال  ده 
 روانم را مسموم و آلوده کرد.

 
و فردای آن روز باز هم دیدم. منتهی این باز انازه هند را در وان حمام شرر انه 

 روزی.
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 _نازی .....نازی ....پاشو دختر داری خواب می ینی.

 
به من می خورد. هنوز در آن  هام  ندان که د یداد  کانم م نان محکم ت آن ر

اسرریر بودم. گیج و منگ نگاهت کردم. نگاه نگرانت تمام اازای  ب*و*سکا
 صورتم را زیر نظر گرفته بود.

 
 _بیدار شدی . االن بیداری

 
شیدم. در  شدت کنار ک شت گرفته بود. به خودم آمدم و خودم را به  مرا در آغو
 حالیکه می لرزیدم و رانه ام بی اختیار تکان تکان می خورد. دسررتم را الوی

 صورتم گرفتم و گفتم:
 

 _تو رو خدا به من دست نزن.
 

ی که به طور کامال ب*و*سرربود. کا ب*و*سهنوز نیمی از ذهنم درگیر آن کا
شررفاف تمام از به از صررحنه آن روز را در آن هزار تو و در پشررت بوته ها به 
سالها من خواب آن هزار تو  شته بود. برایم االب بود. در تمام این  نمایت گذا

میدیدم ولی هرگز درک درستی نداشتم. فقی فضایی تاریک و روشن و ترس را 
های این رند سال را تشکیل داده بود. ب*و*سو وحشتی کشنده تمام سناریو کا
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ولی آن شررب با دیدن آن فیلم ارقه ایی زده شررد و ان ار باروت واودم منفجر 
ده اسررت. شررد. فکر میکردم که تمام آن اتفاقات در ضررمیر ناخواگاهم دفن شرر

سدتی هر ره تمامتر انجام داده بودم. ولی  سر سالها با  کاری که در تمام این 
ظاهرا ضمیر ناخوداگاهم عاقل تر و هوشیار تر از همیشه بیدار و گوا به زنگ 
بوده اسررت. شرریر خفته تنها با یک حرکت بیدار شررده بود و تمام قد با یال و 

 کوپال مقابلم ایستاده بود.
 

 ر آرومت کنم دختر_نازی.... بذا
 

 به کنار تدت پناه بردم. بغضم ترکید و هک هک کنان گفتم:
 

 _تو رو خدا به من دست نزن
 

 مثل اینکه تمام دانت زبانی من خالصه به همین امله شده بود.
 

 _ره خوابی می دیدی؟
 

ستم برای او درددل کنم ولی آن  شتم می توان ست دا سرم را تکان تکان دادم. دو
آن قدر شرم آور می دانستم که حتی بیانت برای کسی مثل ماهی که  اتفاقات را

آن قدر به او نزدیک بودم هم برایم مشررکل بود. ره رسررد به او که مرد بود و نا 
 آشناتر.
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کمی خودا را به طرفم حرکت داد. ولی من دیگر اایی نمی توانسررتم بروم. 

 کمی آن طرف تر معادل با سقوط از تدت خواب بود.
 

 کیه؟ _هند
 

با رشررمان اشررک بارم نگاهت کردم. م من بودم که ق ال ریزی از هند به او 
ستم رهره نگرانت  شکی پایین ریدت و من توان نگفته بودم. پلک زدم و ق ره ا

 را بهتر ب ینم.
 

 _تو خواب صداا میکردی.
 

 م خیلی عمیک تر از این حرف ها بوده است.ب*و*سآهی کشیدم. ظاهرا کا
 

 گو بزار آروم شی. تو آمریکا کسی اذیتت کرده؟_نازی برام ب
 

شت. آن  ستت را آرام به روی بازویم گذا شد. د حرفی نزدم و هک هقم بلندتر 
 رنان از اا پریدم که او را هم ترساند.

 
 _دورتی کیه؟
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اد. از طپت ایسررت ل*ب*مماتم برد. می توانم قسررم بدورم که برای رند ثانیه ق

سم ملعو شده را حتی در ذهنم هم ن رده بودم ره سالها بود که این ا ن و نفرین 
رسد به زبان. امشب ره اتفاقی برای من افتاده بود که همه ریز آن طور بی پروا 

 در واودم زبانه کشیده بود؟
 

یک ارعه  نده بود و برای  ما باز  هانم  قه بیرون زده بود و د حد مانم از  رشرر
 .تنگ آب بیرون افتاده استاکسیژن باز و بسته میشد. درست مثل ماهی که از 

 
رهره اا ترسرریده و ناراحت شررد. دسررتم را گرفت و بی تواهه به تالا ها و 

 دست و پا زدنهایم مرا در آغوا کشید. نفسم همراه با آهی عمیک باز شد.
 

حاال ناله میکردم و زار میزدم. پیراهنت را در مشت گرفته بودم و سرم رابه سینه 
اود گریه میکردم. گریه ای آن رنان سرردت و بلند اا می فشررردم و با تمام و

 که مرا مثل بچه ها به سکسکه انداخته بود.
 

خت و آرامت بدت کمرم را نوازا میکرد و  یک نوا با ریتمی  مدت  مام  ت
 عجیب بود که دیگر نوازشت عذابم نمی داد و برایم آرمت بدت بود.
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ستم رقدر بود ک شده بود و نمی دان ستم خارج  شت مانده زمان از د ه در آغو
بودم. الوی تیشرررتت با اشررکهایم و آب بینی ام خیس شررده بود. از پا تدتی 

 دستمالی بیرون آورد و خیلی آرام و با مالیمت بینی ام را گرفت.
 

ست حتی برای یک ثانیه  شده بودم که دلم نمی خوا شت حل  آن رنان در آغو
و به صورتم نگاه کرد.  این مامن را از دست بدهم. کمی مرا از خودا ادا کرد

 دست کرد و پیراهنت را بیرون آورد و دوباره سرم را به سینه اا گذاشت.
 

 _کی اذییت کرده؟ ری شده؟ بهم بگو
 

مدت طوالنی حرفی نزدم. وقتی که ریزی را سرررالیان سرررال در واود و فکر 
شوار خواهد بود. آرام موهایم را شیدب واگویه کردنت برایتان د شته با  خودتان ک

 نوازا میکرد و نوازا هایت مثل یک مددر مرا آرام میکرد.
 

 _تو ش انه روزی.....
 

ید. نوازا ب*و*سرررانه اا را روی سرررم گذاشررت و خیلی نرم موهایم را 
 دستانت را به بازوهایم منتقل کرد و خیلی با مالیمت بازوانم را لمس کرد.

 
 ه._ش انه روزی؟ فکر میکردم ش انه روزیتون دخترونه بود
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صورتم را ب یند. نگاهم را دزدیدم و آرام  صله داد تا بتواند  کمی مرا از خودا فا

 زمزمه کردم.
 

 _دخترونه بود.
 

دهانت باز مانده بود. مثل کسرری که حرف زدن را از خاطر برده اسررت و حاال 
 گنگ و پریشان مانده که رگونه باید منظورا را بیان کند.

 
 _دخترها؟..... اونها....

 
شده بود که اگر من به او درباره دوب شوکه  سته کرد. آن قدر  اره دهانت را باز و ب

آزار و اذییت یک مرد اوان در آمریکا گفته بودم آن قدر شوکه نمی شد. عاق ت 
 بعد از لحظاتی کت دار نفست را محکم بیرون فرستاد و تنها یک کلمه گفت:

 
 _پناه بر خدا!
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هم بلند کرد و روی پاهای خودا گذاشررت. بدون به تاج تدت تکیه داد و مرا 
هیچ اا اری سرررم را روی سررینه اا گذاشررتم. یعنی دیگر نیرویی برایم باقی 

 نمانده بود که بدواهم مقاومت کنم. به روبه رو و فضای خالی خیره شدم.
 

 _همین همیشه عذابت میداد؟
 

سرم را تکان داد شده بود. خیلی ازیی  م. عاق ت صدایت دو رگه و خت دار 
 زبان گشودم و گفتم آن ناگفته ها را.

 
شان به دن ال او بود.  شم سانی که در بدو ورود ر از هند گفتم و زی اییت. از ک
شوم  شی هند بعد از آن روز  سادی که در خوابگاه ها غوغا میکرد. از خودک از ف
های  ید هد یدا کردم. از ت که خودم آن را پ نازه غرق در خونتب  یدن ا و از د

سی من هم دورت سا شی هند گفتم. اینکه بعد از آن روز نیمه اح ی بعد از خودک
 مرد و نابود شد.

 
دیدن آن صحنه ها در هزار تو مرا از درون کشت و نابود کرد. از شروع شدن بی 
شدم. به طوریکه حتی  شتناکی که به آن م تال  سرگی وح خوابی هایم گفتم و اف

ر کردند و با خواهت و تمنا خواستند تا خود مدیر را هم ترسانده بود. مرا احضا
علت این تغییر یک باره مرا بدانند ولی من از ترس تهدیدهای آنها هیچ حرفی 
ست بعد از همان زمان بود که حس بد و عذاب دهنده کثیه بودن و  نزدم و در
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تنفر از خود را پیدا کردم. حسرری که هنوز با من بود. آن رنان در این سررالها در 
 پی بدنم نفوذ کرده بود که بیرون کردنت کاری غیر ممکن بود. تمام رگ و

 
حسرری که میگفت اگر آن روز می ایسررتادم و به هند کمک میکردم شرراید این 
اتفاق نمی افتاد و یا شاید هم فردا انازه هر دو نفرمان را پیدا میکردند. ولی هر 

 ه بود بهترره بود از این حس لعنتی که لحظه ایی مرا به حال خودم نگذاشررت
 بود.

 
از ترس و دلهره ایی که تمام لحظه به لحظه آن سرررالها و در آن شرر انه روزی 
به  نفرین شرررده مرا در خودا ذوب کرده بودب گفتم. از ترسرری که نکند آنها 

 سراغم بیایند. اینکه از سایه خودم هم وحشت داشتم.
 

ه روزی اخراج از خوشررحالیی که رند سررال بعد پیدا کردم گفتم. او را از شرر ان
 کردند.

 
به  بار آن دختر  باره تکرار شرررده بود و این  بالیی که بر سررر هند آورده بود دو

 خانواده اا اطالع داده بود و به این ترتیب موا ات اخراج او فراهم شد.
 

از آن روزی گفتم که بعد از سررالها هم من و هم بقیه دخترها یک نفس راحت 
شتری ب ض اط بی شیدند. نظم و ان شد و مدیر هم از ک ش انه روزی حکم فرما  ر 

 کار بر کنار شد.
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با تواه به اینکه آن اا یک شرر انه روزی سرر ی باال بودب موضرروع حتی به رده 
های باالی آموزا هم کشیده شده بود و بعد از آن نظارت بیشتری به روی کار 

 ش انه روزی انجام شد.
 

ز تمام ملییتهاب از هندو گرفته تا خانواده های فرزندان مرفه و سرر ی باالیی که ا
ش انه روزی بودندب  سوری و عرب و آمریکایی و خاور دوری در آن  اروپایی و 
نگران فرزندانشررانب مدرسرره را تحت فشررار گذاشررتند و آنها هم باالخره متواه 
شکممان با بهترین خوراک ها پر  ست که ما  شدند نظارت فقی به این معنی نی

 را بپوشیم و بهترین آموزا ها را داشته باشیم. شود و بهترین ل اس ها
 

فهمیدند که منع کردن دخترها و دوریشرران از انس مداله تنها راه الوگیری 
از هرز رفتن آنها نیست و فساد اوری دیگری خودا را نشان خواهد داد. تنها 
شد و افرادی  س تا بهتر  سه ن ضع مدر صیل من بود که و سالهای پایانی تح در 

و مسئول تر بر سر کار آمدند. ولی آن دوره سیاه اثر خودا را به روی  دلسوز تر
شته بود و مرا حتی از راب ه با انس مداله  من و تعداد دیگری از دخترها گذا

 هم زده کرده بود.
 

به طوریکه حتی یک راب ه نرمال زناشویی را هم کثیه و تهوع آور می دانستم. 
مل کنمب ر ور می توانسررتم حتی به من حتی نمی توانسررتم یک نوازا را تح
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یک راب ه فکر کنم. تمام ذهن و فکر من بیمار شررده بود. از نظر من حتی یک 
 حالل و مشروع و قانونی هم کثیه ترین کار دنیا بود. ج*ن*س*یراب ه 

 
شد  ص ی زد و من هنوز حرف میزدم. باورم نمی سپیده  گفتم و گفتم. آن قدر که 

سررایه انداخته بود را گفته  ل*ب*مه سررالها روی قکه من تمام ناگفته هایی ک
 بودمب آن هم به یک مرد.

 
ولی حس خنثی و نه بد و نه خوبی که داشررتم مرا کمی از آن حالت خجالت و 

 شرم بیرون می آورد.
 

حس اینکه این حرف ها گفته شررده بود و این عقده های ررکی گشرروده شررده 
سالها به رور و رو شده بودب عفونت کرده بود بود. زخمهایی که در آن  انم وارد 

 ولی حاال کسی پیدا شده بود که آنها را باز کرده بود تا هوا بدورد و مداوا شود.
 

ولی در البه الیی این آرامت ازیی حسرری بد هم نهفته بود. حسرری که نمی 
توانسررتم به طور دقیک انس آن را بگویم. حسرری که ریزی شرر یه به عذاب 

بود. باری که علی رغم تمام تدلیه های روانیمب آن بار وادان و باری بر دوا 
از روی دوشررم به زمین گذاشررته نشررده بود. تمام این سررالها این اتفاقات را در 

 درون خودم خفه کرده بودم.
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سریع به ذهنم لگام میزدم و  شد  شیده می  هر زمانی که ذهنم کمی به طرفت ک
ستم سمت دیگری هدایت میکردم. می خوا خودم را به اهالت بزنم تا  او را به 

ستم که اتفاق آن روز در ذهنم حک  شود. نمی دان شم  شاید این اتفاقها فرامو
شاوره  شاید احتماال یک م ست آن را پاک کند؟  شده بود. ره ریزی می توان
فاق  حاال آن ات جام نشرررده بود. و  که هرگز ان مدت. ریزی  خوب و طوالنی 

هنم قدرت خودا را به رخ میکشید و گشوده شده بود و با شدت بیشتری در ذ
 من درمانده هیچ کنترلی به روی ذهنم نداشتم.

 
آتت زیر خاکستر روشن شده بود و هیچ ریزی الو دار آن ن ود. می سوزاند و 
خاکسررتر میکرد تمام واود و رور و روانم را. و در رند روز بعد به اای آنکه 

و رور و حتی اسررمم را  بهتر شرروم بدتر شرردم. آن حس بد و موذی تمام ذهن
 فلج کرد.

 
شده بود.  شده بودم. بابک کامال گیج  سرگردان  شفته مثل یک رور  بی قرار و آ
ش ها حتی یک  شت.  شوم برگ ضاع روحی و روانیم به دوران بعد از آن روز  او
دقیقه هم پلک بر هم نمی گذاشررتم. ریزی نمی خوردم و با هیچ کسرری حرف 

به دیوانگیم ن مام نمی زدم. ریزی  بک از ترس خودکشرری من ت با نده بود.  ما
 وسایل خ ر زا را از دست رسم دور کرده بود.
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دوست داشتم تنها باشم. دیگر حضورا آرامم نمی کرد. پا به پایم ش ها بیدار 
 می ماند و در نهایت این او بود که از پا افتاد.

 
بدنم کم ود که نمی دانم رگونهب ولی  ها بود  خواب را  من بیمار بودم و سرررال

احسرراس نمی کرد. یا اگر کم ودی بود نامحسرروس بود. ولی بابک از پا افتاده 
سمه ایی  شمانی تب دار و درخشان مثل مج شفته بود و من با ر بود. خسته و آ

 نظاره گر این اوضاع بودم.
 

شده بودم که  شت. من مثل پازلی  دعوا و تهدید و حتی خواهت هایت اثر ندا
 عضی از ق عاتم گم شده بود.ناتمام و نیمه کاره ب

 
ق عه احسرراس و رور من هم در همان روز گم شررده بود و در این سررالها فقی 
ضمیر ناخوداگاهم به عقب  شته بودم و آن را در ذهنم و  شی گذا سرپو روی آن 

 رانده بودم.
 

 مشکل حل نشده بود. من فقی صورت مسئله را پاک کرده بودم.
 

یی بی قراری و آشررفتگی هایم ن ود و مثل حاال دیگر حتی ذهنم هم اواب گو
یک موتور کهنه مرا اواب کرده بود. موتوری که سررالها ناقص کار کرده بود و 

 حاال به روغن سوزی افتاده بود.
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شفته بودم  شت. هیچ ظاهرنمایی ن ود . آنقدر آ شنگ و بانو گذا مرا نزد امیرهو
 به آنها ره گفته بودکه دیگر نمی توانسررتم ظاهر سررازی کنم. نمی دانم بابک 

 ولی م من بودم که واقعیت را نگفته است.
 

در عر  سررره روز پنج کیلو وزن از دسرررت دادم. دقیقا به همان زمان بعد از 
حادثه برگشته بودم. همان آشفتگی های روحی و ذهنیب عدم توانایی در تمرکز 

شتهایی صح ت میکردم. بی ا  لک و م ذهنم و گفتارم. بریده بریده و نیمه کاره 
 بی خوابی کامل.

 
تمام روز را مثل یک رور سرگردان در انگل قدم میزدم. امیرهوشنگ و نه هیچ 

 کس دیگری نمی توانست الوی مرا بگیرد.
 

شنیدم که بدواهم گوا بدهم و اطاعت کنم. آن قدر  صال حرفت را نمی  من ا
 ته گاهی.در خودم فرو رفته بودم که فقی الوی پاهایم را میدیدم. آن هم ال 

 
و زمانی که به خانه برمی گشررتم دسررتان زخمیم گواه این عدم تعادل و معلک 

 بودن من در میان هوا و زمین بود.
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دیگر گرگ برایم معنی نداشرررت و به دل انگل میزدم. برایم مهم ن ود که راه را 
اان و دل  با  مد  که اگر می آ گم کنم و حتی از بین بروم. مرگ ریزی بود 

 شدم. پذیرایت می
 

یک بار که آن رنان زمین خوردم که خون از گوشه پیشانیم ااری شد . متواه 
شرردم که در تمام این راهپیمایی های من امیرهوشررنگ با تفنگ سررایه به سررایه 
همراهم بوده اسررت. دوسررت داشررتم از او تشررکر کنم و م مئن اا کنم که 

 تم.مشکلی ندارم. ولی خوب این طور ن ود و من واقعا مشکل داش
 

شت همراه با یک نفر. مردی که آن روز نفهمیدم که ره کمکی به من  بابک برگ
 خواهد کرد. سپهر سجادی. مردی که ناای من شد.

 
 
 
 
 

روی پله ها نشررسررته بودم و زانوانم را در آغوا گرفته بودم. سرراعتی ق ل بابک 
شته بود و حاال او و مرد اوانی که همراهت  سه روز بی خ ری برگ آمده بعد از 

بود در اتاق خواب مشررغول صررح ت بودند. تمام اظهار آشررنایی من با آن مرد 
 خالصه شد به یک کلمه "سالم".
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نمی دانم ره کسرری بود و راسررتت برایم مهم هم ن ود. ولی رشررمان نافذا و 
نگاه تاثیر گذارا باعث شررد تا یک بار دیگر به او نگاه کنم. صررورتی معمولی 

افه مثل بابک و نه زشت و بد رهره. ولی رشمانی داشت. نه اذاب و خوا قی
 به غایت نافذ و موثر داشت.

 
سجادی معرفی کرد. نمی دانم بابک مرا به ره عنوانی معرفی  سپهر  خودا را 

 کرده بود و باز هم برایم مهم ن ود.
 

شتر از  سی در کنارم به خودم آمدم. نگاهت کردم. اخم هایت بی ستن ک ش با ن
 همیشه در هم بود.

 
 _ری کار کردی با خودت؟

 
 دستت را با احتیاط به روی دستم گذاشت. عکس و العملی نشان ندادم.

 
 _می خوای به محمد بگم خودا یا ماهی یک کدوم بیان این اا؟

 
فقی سرم را به نشانه نفی تکان دادم. رشمانت را به روی هم فشرد و به آن مرد 

 نظر گرفته بود نگاه کرد.که کناری ایستاده بود و به نوعی ما را تحت 
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 _ایشون سپهر سجادی هستن. دوست من.
 

یک نوع  تاثیرب  گاهت عالوه بر نفوذ و  گاهت کردم. ن باال بردم و ن سرررم را 
 مهربانی و تواه خاص داشت. مودبانه و کوتاه تنها یک کلمه گفتم:

 
 _خوش دتم.

 
 _منهم بانو

 
لند کرد. نگاهی به سررپهر نگاهم را به بابک دوختم. دسررتم را گرفت و از اا ب

 سجادی کرد. او هم به طور خیلی نامحسوس سرا را کمی تکان داد.
 

 مرا به اتاق خواب برد و روی تدت نشاند و خودا هم کنارم نشست.
 

_این دوسررتم یک روانکاوه ماهره. به خاطر تو این همه راه رو کشرروندمت این 
 اا. همکاری می کنی باهاا؟

 
ال نزار و بدی پیدا کرده بودم که دل سررنگ را هم آب نگاهت کردم. آن قدر ح

 میکرد. اخم هایت به کناری رفت و با لحن آرامی گفت:
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ست میری. محمد  ضای خدا باهاا همکاری کن نازی. داری از د _محی ر
 منو میکشه!

 
 نرم و آهسته موهایم را از روی گردنم کنار زد و به پشت سرم فرستاد.

 
 _هیچ خوابیدی؟

 
 به نشانه نفی تکان دادم.سرم را 

 
 _باهاا همکاری میکنی؟

 
 رند لحظه مکث کردم و تنها یک کلمه گفتم:

 
 _آره

 
ست از  شتم که اگر راهی ه ست دا شده بودم. دو ضع خسته  خودم هم از این و
این اهنم خالص شرروم. به نظر می رسررید حاال که آن ناگفته ها را گفته بودمب 

می رسید. طلسم شکسته شده بود و قفل بازگو کردنت رندان سدت به نظر ن
 دهان من باز شده بود.
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دیگر از تحمل این وضع خسته شده بودم. دوست داشتم این بار از روی دوشم 
برداشته شود. دوست داشتم که بعد از این همه سال من هم بتوانم مثل دختران 

ب خوابی ب*و*سهم سررن خودم زندگیه نرمالی داشررته باشررم. زندگی بدون کا
راحت و عمیک و فکری آزاد و رها. دلم می خواسررت نفس بکشررم. یک نفس 

 راحت. دیگر از تکرار امله ی "من خوبم " ُعقم می گرفت.
 

سالها بود که در اواب تمام سوالها و نگرانی های اطرافیان فقی همین امله را 
ه کبه کار برده بودم. آن قدر زیاد که کهنه و نخ نما شررده بود. حقیقت این بود 
 من خوب ن ودم و دیگر نمی خواستم و نمی توانستم به خودم دروک بگویم.

 
با انگشت اشاره اا آرام گونه ام را نوازا کرد. ناخوداگاه خودم را کنار کشیدم. 
سپهر سجادی را صدا کرد درحالکیه نگاهت به من بود گفت که من حاضر به 

 همکاری با او و درمان هستم.
 

ر این یکم بدوابه. االن فکر کنم سررره رهار روزه که _فقی یه کاری کن سررپه
 امیرهوشنگ گفت سرامع هفت ساعت هم ندوابیده.

 
 سپهر نگاهی طوالنی به من کرد و رو به بابک گفت:

 
 _یه آرام بدت بهت میزنم که بدوابه.
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سرد و مثل یک آدم اهنی به حرف های آنها گوا میدادم و هیچ  من خاموا و 
 نمیدادم. درست مثل یک شدص ثالث کامال بی طرف.عکس و العملی نشان 

 
آرام بدت تزریک شررد و من به عمیک ترین خوابی که تا به حال به یاد داشررتم 

 ی در آن بود.ب*و*سرفتم. خوابی که هیچ کا
 

ستم  ستم خواب ه شتم. مثل اینکه می دان در تمام مدت خواب حس بیداری دا
داشررتم. ال ته هیچ عالقه ایی هم به ولی با این حال نیرو و توان برخاسررتن را ن

 بیداری نداشتم. حس خوبی که تا به حال نظیرا را نداشته بودم.
 

یا موج می  ثل در هایم بود. م لک  یک رنگ آبی مالیم پشرررت پ مدت  مام  ت
انداخت. دریای یک روز آرام ولی ابری. مثل این بود که کسرری پلک هایم را به 

 طرف پایین می کشید.
 

شب بود. بابک کنارم خوابیده بود. نگاهت باالخره از خوا شدم. نیمه  ب بیدار 
ساعت  شته بود. نگاهی به  ستت را زیر گونه اا گذا شه یک د کردم. مثل همی
کنار دستم کردم. رهار ص ی بود. زمان را گم کرده بودم. ره روزی بود؟ رقدر 

 خوابیده بودم. غلتی زدم و از اا برخاستم.
 

 _بیدار شدی؟
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 گر نشستم. سرم گیج می رفت. نیم خیز شد و دستم را گرفت.رند لحظه دی

 
 _خوبی؟

 
 _اوهوم. رند ساعته خوابم؟

 
 _رهارده ساعته.

 
ررخیدم و با حیرت نگاهت کردم. یک ابرویت را باال انداخت و رراک کنار 

 تدت را روشن کرد.
 

شی یا  سیده بودم. دایم می اومدم رکت میکردم ب ینم نفس میک _خودم هم تر
 ؟نه
 

سرم درد می کرد. حس میکردم ریزی درون  شتم.  شانیم گذا ستم را روی پی د
سرررم با هر حرکت قل می خورد و به این طرف و آن طرف مغزم می رود. بی 

 اراده ناله کردم.
 

 _آخ خدا سرم!
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 از حالت نیم خیز برخاست و کنارم نشست. دستت را روی شانه ام گذاشت.
 

 بدوری. _مال آرام بدشه. باید یه ریزی
 

گیج و منگ بلند شرردم ولی سرررم گیج رفت و سررکندری خوردم. مچ دسررتم را 
 گرفت و مرا نگه داشت.

 
با کمک او به سرویس بهداشتی رفتم. آب سرد به صورتم پاشیدم تا کمی از آن 

 حالت گیجی و رخوت بیرون بیایم.
 

مان طور خیس روی  هایم ورم کرده بود. که هر دو دسررتم را ه پشرررت پلک
انم فشار دادم. اصال حال خوبی نداشتم. یک اور خال ذهنی در سرم به رشم

واود آمده بود. پرا فکر اذییتم میکرد. اصررال و به هیچ عنوانی نمی توانسررتم 
 حتی برای رند لحظه فکرم را متمرکز کنم.

 
روی ل ه وان نشستم و سرم را بین هر دو دستم گرفتم. ذهنم مثل یک تند باد از 

ضربه ایی به اایی به اای  شتم.  دیگر می رفت و من هیچ کنترلی روی آن ندا
 در خورد.

 
 _یعنی این قدر سرت درد میکنه؟
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سرررم را باال گرفتم و نگاهت کردم. صررورتت علی رغم اخم همیشررگی نگران 

 بود.
 

 _آره.
 

 کنارم نشست. با عجز و نا توانی گفتم:
 

 _نمی تونم تمرکز کنم. بدتر از ق ل شدم
 

 فت و از اا بلندم کرد.دستم را گر
 

 _باید یه ریزی بدوری
 

به آشپزخانه رفتیم و تمام مدتی که او غذا گذاشته بود تا گرم شود من هم همان 
 اا که آشپزخانه نشستم و سرم را به دیوار تکیه دادم.

 
 _دوستت رفت؟

 
 غذا را از ماکروویو بیرون آورد و روی میز گذاشت.

 



wWw.Roman4u.iR  676 

 

 _نه خونه امیرهوشنگه
 

 رف شروع کردم. هیچ اشتهایی نداشتم. مثل اینکه دهانم بسته بود.بدون ح
 

 _امیرهوشنگ و بانو نصه عمر شدن.
 

 نگاهت کردم.
 

 _ررا این طوری شدی؟ فکر میکردم بهتر میشی
 

 دوباره نگاهت کردم. آهی کشید و گفت:
 

_به سررپهر اعتماد کن. بهترینه. من همه ریز رو بهت گفتم. ولی خودت هم 
ست که به من نگفتی به اون حتما بگو. بزار این گره باز باید بگی . اگر ریزی ه

 بشه نازی از بین می برتت.
 

 دوباره نگاهت کردم.
 

دیگر حرفی نزد. فکر می کنم خودا هم متواه شرررده بود که از من حرف و 
اوابی ندواهد شنید. بعد از غذا خواست تا وادارم کند کمی دیگر بدوابم ولی 
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که من دیگر حتی ف یک کلمه گفتم  ها  به هم می زد. تن کر خواب هم حالم را 
دیگر خوابم نمی آید. روی زمین کنار آتت نشررسررتم و بدون انجام هیچ کاری 
فقی به آتت خیره شدم. او هم دیگر به رختدواب بر نگشت همان اا کنار من 
شته بود  شانی اا گذا ساعدا را روی پی شید و در حالیکه  روی زمین دراز ک

 گفت:
 

_محمد زنگ زد احوالت رو پرسید. ولی من ریزی نگفتم. گفتم شاید دوست 
 نداشته باشی ریزی بدونه

 
 سرا را ررخاند و نیم نگاهی به من کرد.

 
 _مرسی.

 
 کوسنی برداشت و کنار سر خودا گذاشت.

 
 _بیا دراز بکت . نمی خوابی ندواب. حداقل دراز بکت کمرت داغون نشه

 
شیدم و مث سقه دوختم. ولی نمی دانم ره کنارا دراز ک شم به  ل خودا ر

سالم خوابانده  سه روز یک آدم  سکن مرا به اندازه  شد که دوباره خوابم برد. م
 بود.
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***** 
 

نمی دانم درمانم شروع شده بود یا نه؟ من که ریزی احساس نمی کردم. سپهر 
بالکن در سرررما می یا در   هر روز می آمد و سررراعتها کنار منب الوی آتت 

 نشستیم و حرف میزدیم. ریزی کالسیک و کلینیکی ن ود.
 

مثل آن ذهنیتی که از درمان روانکاوی در مغزم شررکل گرفته بود. دکتر در اتاقی 
نیمه تاریک بنشرریند و مریی هم روی کاناپه دراز بکشررد و برای دکتر حرافی 

 کند و دست آخر هم دکتر با یک کیسه قرص و دوا او را روانه منزل کند.
 

اصال نمی دانستم کاری که ما انجام می دهیم نامت درمان است یا نه؟ ابتدای 
سیار خوا  شد. مرد ب شروع  حرف های ما با حرفهای روتین و پیت پا افتاده 
مشرررب و خندانی بود. ال ته به اای خودا کامال ادی. اما کامال مشرردص 

نده دارد. شرر بانی ذاتی و روحیه همکار و آرام کن یک مهر که  کامال بود  غلت 
 برازنده اا بود.

 
آدم ناخوداگاه آن اعتماد و اطمینان کافی را پیدا میکرد تا با او از ازی ترین ها 
صح ت کرد. از خانواده اا  صح ت کند. ابتدا او  صی ترین ها  صو و حتی خ

 گفت و از دوستیت با بابک.
 

http://www.roman4u.ir/


 679 ناگفته ها

حرف می زد و سررعی می کرد تا مرا هم به حرف بیاورد. حتی از سرریاسررت و 
وضررع اقتصررادی و قیمت و طال و دالر هم صررح ت به میان می آورد. بیچاره 
زمین و آسررمان را به هم بافت تا من کم کم دهانم باز شررد و توانسررتم کمی 

 صح ت کنم.
 

شروع  ستان من در آمریکا  شته من و زندگی و دو ص حت های ما با درس و ر
 شد و به عمران و مامان پری و ماهی و گلی و محمد کشید.

 
احسررراس میکردم که خیلی آرام آرام و الیه به الیه در حال الو رفتن اسرررت. 
اوری صح ت میکرد مثل اینکه ما دو دوست قدیمی و بسیار صمیمی هستیم 

 که هیچ کاری به غیر از کنار هم نشستن و گل گفتن و گل شنیدن نداریم.
 

. دشرری داشررتداروهای ناریز و الیتی که به خوردم میدادب بیشررتر ان ه آرام ب
شده بود که به آرزوی دیرینه ام برسم و  شتر خوابم را تنظیم کرده بود و باعث  بی

 ش ها بالشم را بغل کنم و رو به شکم به یک خواب عمیک بروم.
 

بیشررتر با حرفها و صررح تهایت مرا اهت می داد. هر اا می دید که من عقب 
ر عقب میگرفت و دو گرد می کنم و به پوسته خودم فرو میرومب سریع یک دنده

 میزد و برمیگشت و از الین دیگری وارد میشد.
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یک کار بلد و حرفه ایی بود. به طوریکه همان روز اول بعد از رند سررراعت 
صح ت با او احساس بدی نداشتم . نمی توانستم حرفی درباره ی آن موضوع 

 بزنم ولی حسی بدی هم رااع به شدص او نداشتم.
 

باره اا آن رنان  فکر میکردم که بعد از گفتن آن ناگفته ها دیگر بازگو کردن دو
دردناک ندواهد بود. ولی دیدم که این طور نیسرررت. دردناک بود و سرردت. 
سی  شار بیاورید. دردی توام با ح شده روی آن ف ست مثل زخمی که خوب ن در

 بد در واودتان پیدا خواهد شد.
 

ره می رفتم. حرف گاهی مدصوصا اوایل صح ت هایمان من از حرف زدن طف
نمی زدم. نه اینکه ندواهم . نمی توانسررتم. مثل اینکه زبانم قفل می شررد. ولی 
ساعتها  شد و قفل زبانم را باز میکرد.  ست بردار ن ود از راهی دیگر وارد می او د
صح ت ها برایم لذت بدت و آرام  صح ت میکردیم و گاهی حتی این  با هم 

 کننده هم می شد.
 

سفره به نوعی مرا به  شد که  شابه باعث  شاید همین ت یاد خداداد می انداخت. 
شتم.  سیده بودم و خودم خ ر ندا شاید هم به ته خی ر شایم.  دلم را برایت بگ
شود و من از درد و  شوده  شده این ُدمل ررکین گ ستم به هر نحوی که  می خوا

 رنج آن راحتی پیدا کنم.
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فت تا بود. گاهی به اردبیل میر بابک ما را تنها میگذاشت. بیشتر با امیرهوشنگ
شاید همین اعتمادی که  سامان دهد.  از همان اا با تلفن و ایمیل کارهایت را 
بابک به این مرد داشت مرا هم ترغیب کرد که او را معتمد خودم بدانم و برایت 

 حرف بزنم.
 
 
 
 
 

مل کرده بودم. از  که در کودکی از او تح هایی  تک  برایت از عمران گفتم و ک
 س های طوالنی مدت گفتم. از بی مهری ها و بی مح تی هایت. از فرشررته ح

بودن مادرم و اینکه ر ور بعد از آن روز آن بتی که از او برای خودم سررراخته 
بودم افتاد و شررکسررت. از آن روز گفتم. روزی که دالیل آن همه نفرت ان اشررته 

 شده ی عمران را در طی آن سالها فهمیدم.
 

سررمت ها واقعا گیر میکردم و او به کمکم می آمدم. برایم در گفتن بعضرری ق
موضوع را عنوان میکرد و می گذاشت تا من با آرامت بیشتری به آن بپردازم. بر 
سید. برایت مهم بود که  شتری میکرد. از به از را می پر روی عمران تمرکز بی
که  مان می دیدم  مان حرف زدن یات را هم توضرریی دهم. در ز من حتی ازی

هی با تل تی که دارد مشغول می شود. برایم عجیب بود و بعد متواه شدم که گا
 گاهی حرف های مرا ث ت و ض ی می کند.
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سرعی میکردم که آرام باشرم ولی گاهی واقعا درمانده میشردم. کالفه و بی قرار 
میشرردم و گاهی حتی دسررت به خود آزاری میزدم. با نزدیک شرردن بحثمان به 

 حال من هم بدتر می شد. اتفاقات ش انه روزی
 

رو به روی من می نشست و با دقت و آرامت سواالتت را م رر میکرد. سعی 
می کرد تا ذره ذره الو برود ولی من حتی این را هم تاب تحمل نداشررتم. بی 
قرار و کالفه گاهی به اان ناخن هایم می افتادم و گاهی موهایم. موهایم را به 

 اهی هم می کشیدم و می کندم.دهان می ردم و می اویدم و گ
 

نار  مام گوشررره و ک که ت به طوری یدم و زخمی میکردم.  هایم را می او ناخن 
 انگشتانم زخم های کورک و دردناک پیدا کرده بود.

 
در رنین مواقعی سریع او اهت صح ت را عو  میکرد و گاهی حتی به بابک 

د. ااهای حساس کشیاشاره میکرد که دستانم را مهار کند. وقتی که بحثمان به 
 از بابک خواست که در کنارمان بماند.

 
بابک در بحث هایمان شرکت نمی کرد و فقی نقت یک نوعی حامی را داشت. 

 ریزی مثل آرار فرانسه. یک وسیله ی همه کاره.
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سپهر به  شاره  صورت لزوم با یک ا ست و کتاب می خواند و در  ش کناری می ن
 میدان می آمد و مرا آرام میکرد.

 
با این  ته  که این من بودم؟ این دختر در هم رید جب بودم  خودم هم در ع
اوضراع روحی وخیم من بودم؟ ر ور آن سرالها تحمل کرده بودم؟ ره ریزی 
سالها آنها را در  شده بود که به این حال در بیایم؟ گفتن ناگفته هایی که  باعث 

 خودم سرکوب کرده بودم؟
 

شده بود. آن همه نیرویی که در تمام این سالها فنر واودم بیت از اندازه فشرده 
به آن وارد شررده بود. ت دیل به نیروی مدرب شررده بود که پیت می رفت و همه 

 واودم را تدریب میکرد.
 

روزی که صررح ت هایمان به شرر انه روزی کشررید آن قدر وضررع روحیم به 
 وخامت گذاشت که احساس میکردم هر لحظه از حس بدی که تمام واودم را

 پر کرده بود خواهم مرد.
 

سدی بودم  شده بود.  شده بودم که بیت از اندازه در آن آب ریدته  مثل لیوانی 
 که با یک باران شدید سرریز شده بود و خرابی به بار آورده بود.

 
تحمل آن همه فشررار را ندارد. دواهایت را بیشررتر  ل*ب*ماحسرراس میکردم ق

 ا اضافه کرد.کرد. کمی داروهای ضد اض راب هم به آنه
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و بحث را همان اا نیمه کاره رها کرد. نمی دانم ر ور باید خدا را به خاطر 
 واود بابک شکر می کردم. کامال خونسرد و مسلی به خود مرا هم آرام میکرد.

 
در آن لحظات پر طنت و بی قراری هایم اگر او ن ود ق عا خودم را از باالی دره 

ه یاد محمد می انداخت. گاهی فکر میکردم که به پایین پرت کرده بودم. مرا ب
 حتما کار خوبی انجام داده ام که پاداشم کمک های اوست.

 
گاهی فکر میکردم که آنقدر در مانده ام که دیگر امکان ندارد بتوانم تنها از پس 
زندگی بر بیایم. منی که از دوازده سررالگی تنها زندگی کرده بودم حاال از همان 

ویده بود و مثل یک تفاله بیرون انداخته بود وحشررت داشررتم. زندگی که مرا ا
می ترسرریدم که با آن روبه رو شرروم. فکر میکردم زمانی که از این اا بروم ره 
خواهد شررد؟ این فکر لحظه ایی رهایم نمی کرد. و مثل یک خوره مغزم را می 

 خورد.
 

مستقل  دم کهاین حمایت قرضی بد اور مرا وابسته کرده بود. منی که فکر میکر
ترین دختر روی کره زمین هسررتمب حاال ناتوان از برخورد و رفتن در دل زندگی 

 بودم.
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شت؟ مهم ن ود.  ستا بمانم. امکانات ندا شتم تا آخر عمرم در این رو ست دا دو
سیگنال ها در آن اا ضعیه بود و اینترنت و ماهواره نداشتب آن هم مهم ن ود. 

ن اا پیدا کرده بودم. حداقل ق ل از این طوفان مهم آن آرامشرری بود که من در آ
که واودم را تدریب کرده بود. تا ق ل از این ن ت ق ر گذشررتهب به من در این 
روستا خوا میگذشت. ولی می دانستم که این آرامت و این خانه و این روستا 
همه عاریه است . رفتنی باید می رفت. شاید این هم یکی از دالیل طغیان رور 

 انم بود.و رو
 

وقتی که دوباره و فردای آن روز بحث نیمه کاره مان را شروع کرد. من احساس 
بدی که روز ق ل داشررتم و ریزی مثل از کار افتادگی قلب در اثر هیجان فراوان 

ضربان ق شتم.  شد که  ل*ب*مبود راب ندا اوج می گرفت و گاهی آن قدر آرام می
 حس مدوف روز ق ل را نداشتم.احساس میکردم ایستاده است ولی دیگر آن 

 
دارو های ضد اض راب کار خودشان را کرده بودند و عصاب کت آمده ی مرا 
صله از  سته بودیم. بابک با کمی فا ش کمی آرام و نرمال کرده بودند. در بالکن ن

 ما ادول حل میکرد.
 

 _خوب امروز حالت ر وره؟
 

 _خوبم
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 _ل دند آرامی زد.
 

 ش انه روزی صح ت کنیم؟ _دوست داری بیشتر درباره
 

 _نه
 

 _ررا نه؟
 

 سکوت کردم.
 

_می دونی تو یک فرق با همه بیمار هام داری. اون اینکه خودت به بیماریت 
 واقفی. نمی خوای این گره باز بشه؟

 
 _ررا

 
 _خوب پس دختر خوب بگو. همه رو بریز بیرون. من گوا میدم.

 
سررینه ام درد میکرد. دهانم  نفسرری که کشرریدم مق ع و بریده بریده بود. قفسرره

 خشک شده بودب که از عوار  دارو ها بود.
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 _اسمت ری بود؟
 

 نگاهت کردم. رشمانم خیره شده بود.
 

 _دورتی
 

 آن قدر صدایم پایین بود که خودم هم نشنیدم ره رسد به او.
 

 _ری؟
 

دستم را الوی دهانم گذاشتم. ررا زار کشم میکرد؟ با حرص و ناراحتی فکر 
شاید اگر من کردم  سم او ره کمکی به روند درمانم خواهد کرد؟  ستن ا که دان

ست مرا ترغیب  شدم که او می خوا سی می فهمیدمب متواه می شنا کمی از روان
کند به این که این ترس را دور بریزم. ترسرری که حتی از اسررم او هم در واودم 

 ریشه دوانده بود.
 

 _دورتی
 

سی. یک بار _آفرین بلند تر دختر. دورتی که اال ست که ازا میتر ن این اا نی
 دیگه بلند تر بگو.

 



wWw.Roman4u.iR  688 

 

ربرخاسررت و اشرراره کرد تا من هم برخیزمت اصررال بیا این اا رو به این دره داد 
که تو ازا نمی  مه  نت بفه نازلی درو تا اون  ند داد بزن.  بزن . اسررمت رو بل

 ترسی. بزار اون هم آروم بشه. اون نازلی می ترسه. حتی از یه اسم.
 

فکر کردم که شرروخی میکند ولی وقتی قیافه کامال ادیت را دیدم برخاسررتم و 
 کنار نرده های بالکن ایستادم. با دستت اشاره کرد.

 
 _بگو! بلند و با خشم. هر ری خشم و ناراحتی داری سر اسمت خالی کن.

 
صدای فریادم در کوه می  سمت را گفتم و بعد از رند دقیقه آن رنان  سته ا آه

ه تمام پرندگان را هراسان کرده بود. اسمت را همان طور که او خواسته پیچید ک
بود با خشم و نفرت فریاد کردم. آن قدر زیاد و بلند که احساس میکردم تارهای 

 صوتییم آسیب دید و صدایم خت دار و گرفته شد.
 

زمانی به خودم آمدم که روی زمین ولو شده بودم و با صدای بلند گریه میکردم. 
ک مرا در آغوا گرفته بود. گریه میکردم و تدلیه می شررردم. اشرررک هایم باب

شو میداد. نمی دانم کدام معجزه کردب فریاد هایم و یا گریه هایم؟  شت درونم را 
 یا شاید هر دو.

 

http://www.roman4u.ir/


 689 ناگفته ها

شروع کرد. پرسید و پرسید. حرف زد و مرا وادار  شدن نس ی من دوباره  با آرام 
باری که بر روی دوشررم به حرف زدن کرد. از حس عذاب وادانم  گفتم. از 

ساس  ستم. از اح صر ه سی که می گفت اگر هر اتفاقی بیافتد من مق بود. از ح
شتم گفتم. با حرف هایت  ساده دا س ت به راب ه و حتی یک نوازا  بدی که ن

 آرامم کرد. مثل آبی بود به روی آتت.
 

ا ایم خودم رمنی که نه سال تمام همه ریز را سرکوب کرده بودم و فقی به طور د
شت اهی  شده بود که میگفت "نازلی کار ا سی پیدا  سرزنت کرده بودمب حاال ک
نکردهب اون فقی یک بچه کورولو بوده که ترسرریده و فرار کرده شرراید اگر یک 

 دختر بزرگ تر هم می بود همین کار را میکرد."
 

ستحکام  سالم باعث ا ست. راب ه ایی  سی که می گفت راب ه ریز کثیفی نی ک
شک بین زن و مرد می شود. باعث ایجاد آرامت در زندگی می شود و نسل را ع

 ادامه می دهد .
 

بابک از کنارم تکان ندورد. همان ور که دسررتم را در دسررت داشررتب او هم با 
 دقت به حرف های سپهر گوا میداد.

 
 _تا به حال عاشک شدی؟

 
 آن رنان با حیرت نگاهت کردم که خنده اا گرفت.
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دوست داشته باشی نس ت به یک انس مداله داشته باشی ولی  _عشقی که

 بدون ایجاد راب ه.
 

 سرم را به نشانه نفی تکان دادم.
 

_تجویز میکنم که نسرر ت به مردها بی تواه ن اا . در قل ت رو باز کن. بزار 
عشک بیاد تو زندگیت. عشک معجزه میکنهب معجزه! بزار بیاد و تو رو آتیت بزنه. 

ست.  ست مثل ققنوس عمل مهم نی شک همینه آتیت زدنه. ولی در صال کار ع ا
سترا یک مواود تازه به دنیا میاد. یک نازلی نو  میکنه. آتیت می زنه و از خاک
و تازه. بزار بیاد تو رو هم بسرروزونه. نمی دونی ره قدرتی داره و ره ها که نمی 

 نی و دیگهکنه. اون زمان شاید راب ه هم ریزی بشه که خودت هم بهت فکر ک
شاال ادبیاتی  ست. خودت که ما سرار خدا س رالب ا شک ا ازا فرار نکنی. ع
شاهیر کرده. باید بدونی که  شک ره کارهایی با بزرگترین م ستی باید بدونی ع ه

 عشک زمینی با شیخ صنعان ره کرد. از اون عشک زمینی به باال رفت.
 

 حضرت عشک بفرما که دلم خانه توست
 

 ه که دیوانه توست.سر عقل آمده هر بند
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 ازا فرار نکن اگر هر زمان و هر کجا دیدی داره در میزنه در رو باز کن .
 

صح ت هایمان آرام ترم کرده بود و  شتم بهتر بود.  بعد از یک هفته حسی که دا
صرف میکردم به این آرامت کمک کرده بود و ذهنم از آن پرا  دارو هایی که م

می توانسررتم تمرکز کنم و اشررتهایم بهتر  فکر و حالت تالطم خارج شررده بود.
شررده بود که ال ته این هم از عوار  دارو ها بود. بعد از یک هفته سررپهر عزم 
رفتن کرد و همین مرا به هراس انداخت. احسرراس میکردم که با رفتن او حالم 
حال بر ندواهم  به آن  که دیگر  نان داد  هد شرررد. ولی او اطمی بد خوا باره  دو

خودم هم ندواهم به خودم کمک کنم. دسررتور یک سررری  گشررت. مگر اینکه
تمرین های ذهنی را داد. اینکه هر روز سرری دقیقه تمرکز کنم . این تمرکز می 
شعله های آتت  ست با نگاه کردن به  شد. می توان ست روی هر ریزی با توان
باشد یا حتی می توانستم فقی رشمانم را ب ندم. باید تمرین میکردم که به هیچ 

فکر نکنم . خیلی سرردت بود. رون فکرم به طور دایم به این طرف و آن ریز 
طرف می رفت. گفته بود که این کار حتی برای یک آدم سالم و نرمال هم روا 
بسرریار خوبی برای باال بردن سرر ی تمرکز خواهد بود. باید روزی رند بار در 

م تمرین در ذهن آیینه به خودم نگاه میکردم و می گفتم که من مقصر نیستم. باید
 میکردم که خودم را سرزنت نکنم.

 
قول داد که پانزده روز دیگر بر خواهد گشت. گفت که دوست دارد وقتی پانزده 
روز دیگر برگشررت با یک نازلی دیگر موااه شررود. نمی دانسررتم بابک هم با او 
خواهد رفت یا نه؟ می دانسررتم که کارهایت در هم گره خورده اسررت. هر روز 
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سی شنگ به کار یک م ساعته را تا اردبیل می رفت تا در خانه امیر هو ر یک دو 
هایت سررامان بدهد. ولی بابک گفت تا رند روز دیگر می ماند که حالم بهتر 
شود. پیشنهاد کردم که مرا هم با خودا به اردبیل ب رد. حداقل این طور خسته 

ستق ال کرد و گفت که علت این که مرا به این اا آ شد. ا ستنمی   وردهب این ا
که زمان هایی که خودا ن اشررد کسرری باشررد که مواظ م باشررد و در ضررمن 
روستایی ها خودشان مثل یک حامی بودند که او به روی آنها حساب باز کرده 
سایل را امع کردیم و  شد به اردبیل رفت. و بود. ولی حاال که خودا بود می 

 به تهران برگردد. هر سه نفرمان به اردبیل رفتیم. تا از آن اا سپهر
 

 فصل بیستم
 

باز کردم. یکی از  یک پنجره دیگر  ندم و  تاپ لغزا لپ  دسررتم را روی موس 
عوار  قرص هایی که مصرف میکردم درد در مفاصلب مدصوصا مفصل زانو 
بود. همان طور که با دقت مقاله را می خواندم با دسرت دیگرم زانوی راسرتم را 

ردبیل آمده بودیم . خانه امیرهوشررنگ یک خانه ماسرراژ دادم. دو روز بود که به ا
یک  ما  که در زیر زمینت حت هایی  نه  خا یار بزرگ بود. از آن  قدیمی و بسرر

 سمندون پیدا می شد!
 

سنتی و رنگین.  شه های  شی شتی و اتاق هایی تو در تو و  یک خانه قدیمی با ه
سی گ ویکی از زی اترین خانه هایی بود که در عمرم دیده بودم. یک حو  بزر
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حیاط پر از دار و درخت بود که اان می داد تابستان ها در آن هندوانه انداخت 
و زیر درخت روی تدت نشررسررت و بی خیال دنیا شررد. تمام خانه پر بود از 
وسرررایل عتیقه و قدیمی. گرامافون قدیمی با صررفحه هایی از خانم دلکت و 

 ویگن و پوران.
 

مامان پری هم از آنها داشت. رراک گرد اتوی زغالی و رراک های سه فیتیلهب که 
صمیم  سیار قدیمی که از همان لحظه که آن را دیدم ت سوز و حتی یک فانوس ب
گرفتم که آن را تمیز کنم و بشررویم و اال دهم. اتاق هاب تاقچه های کورک 
داشررت که پر بود از عکس و دکوری های قدیمی. روز اول که رسرریدیم تا یک 

تا دور اتاق به وسررایل نگاه میکردم و بابک هم که می سرراعت با دهان باز دور 
دید من کنجکاو و آرامم به حال خودم رهایم کرد تا هر رقدر می خواهم تماشا 
کنم و لذت ب رم. در این خانه همان آرامت روستا را داشتم با این تفاوت که این 

زانه رواا اینترنت و ماهواره و تلفن هم داشررتیم. بابک به کارهایت میرسررید. 
سامان میداد.  سیاری را با تلفن حرف میزد و با اینترنت به کارهایت  ساعات ب
من هم گاهی با لپ تاپ او و گاهی با گوشرری خودم گریزی به دنیای مجازی 

 میزدم.
 

سم ماه نوا  شتم. با دیدن ا ستم و به دن ال تلفن گ صدای تلفن بابک برخا با 
سرم ریدته شد. همان طور که  خشکم زد. مثل اینکه یک تشت آب یخ به روی

گوشی در دستم بود می لرزیدم. مسدره بود منی که عاشک ماهی هستم دوست 
نداشررتم که با او حرف بزنم. حس دزدی را داشررتم که در حین ارتکاب ارم 
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توسی صاحب خانه مچت گرفته شده است. به طرف حمام رفتم و ضربه ایی 
 به در زدم .

 
 _بابک؟

 
 _ریه؟

 
 _ماهیه

 
 ثی کرد و گفت:مک
 

 _بردار ب ین ری میگه
 

را گزیدم. آن قدر دسررت دسررت کردم تا ق ع شررد. همان اا کنار در  ل*ب*م
باره اضرر رابم شررردت گرفته بود. برای اینکه  حمام روی زمین نشررسررتم. دو
صدایت را بشنوم و بتوانم لحظه ایی با او و محمد حرف بزنم اان میدادم ولی 

شدم. نه حاال. نه زمانی که احتم شوهرا  صیغه  اال ماهی فهمیده بود که من 
حتی با واود اینکه خودا این ااازه را صررادر کرده بود. می دانسررتم که از ته 
ست بود  سی دارد. من یک زن بودم. در ستم که حاال ره ح ست. می دان دل نی
ست که فقی  ضی ریزها ه شتم. ولی بع شقانه ندا شک ن ودم و تجربه عا که عا
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نها را درک کند؛ حتی اگر در آن زمینه بی تجربه باشد. دوباره یک زن می تواند آ
شررروع به زنگ خوردن کرد و مرا از اا پراند. در حمام باز شررد و بابک بیرون 

 آمد. با تعجب به من که کنار در حمام رن اتمه زده بودم نگاه کرد.
 

 _ری می گفت ماهی؟ این کیه زنگ میزنه؟ بده ب ینم.
 

 فتم.گوشی را به طرفت گر
 

 _الو؟
 

ست و با حوله کورک  ش سته بودم ن ش صندلی که من تا رند لحظه ق ل ن روی 
 تر سرا را خشک کرد.

 
 _خوبم. تو ر وری؟ گلی ر وره؟

 
......._ 

 
 _یعنی ری؟ یعنی هیچ تغییری؟

 
 آهی کشید و حوله را روی شانه هایت انداخت.
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 _آره اون هم خوبه.
 

......._ 
 

 ن اا پیشمه ....._نه ریزی نیست . آره ای
 

اخم هایت در هم فرو رفت. به من نگاه کرد و همان طور که نگاهت به من بود 
 اشاره کرد که نزدا برم.

 
 برخاستم و کنارا رفتم. صدایت بلند شد و اوج گرفت.

 
_من به قادر خان هم ااازه نمی دم به من بگه ری کار بکن ری کار نکن. تو 

 که دیگه اای خود داری.
 

را گرفت و مثل بچه ها از دهانم ادا کرد. متواه شرردم که ناخوداگاه دسررتم 
مشررغول اویدن ناخن هایم شررده بودم. رشررم غره ایی رفت و دسررتت را دور 
کمرم حلقه کرد و با یک حرکت مرا روی پاهای خودا نشاند و هر دو دستم را 

 در دست خودا گرفت.
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شدید اوابم را داد . گوشی را به طرفم گرفت با حیرت نگاهت کردم. با اخمی 
 و گفت:

 
_بیا محمده . رپوزخندی کج زد و گفتت می خواد ب ینه بهت دست نزده باشم. 

 الاله اال....بگو همین حاال بهت دست زدمب نشوندمت رو پاهام!
 

 از روی پاهایت بلند شدم.
 

 _الو محمد؟
 

 _ری میگی تو بابک ؟ من این حرف و زدم؟
 

 ی متواه نشد که گوشی دست من است.آن قدر ناراحت بود که حت
 

 _محمد منم.
 

 مکث کرد.
 

 _خوبی؟
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حتی صرردایت هم خسررته بود. از آن سرروی خی صرردای ار و بحث ماهی و 
بدری خانم سررر به فلک کشرریده بود. ره اتفاقی افتاده بود؟ حس میکردم که 

 موضوع بحث شان بر سر من است. بغی کردم ولی حرفی نزدم.
 

 لی ر وره؟_خوبم. تو خوبی؟ گ
 

 آهی کشید و یک دفعه صداها ق ع شد. مثل اینکه او به اای دیگری رفت.
 

_دکترا میگن که یک دراه هوشریار تر شرده ولی ما که ریزی حس نمی کنیم. 
 میگن اگر یکم اوضاعت ثابت بشه عملت میکنن. تو ر وری؟

 
 _خوبم ماهی ر وره؟ر مکثی کردم و به سدتی پرسیدمت فهمیده؟

 
 طوالنی تر شد.مکث او 

 
 _آره.

 
 _ری میگه؟

 
 بدون آنکه اواب سوال مرا بدهد گفت:
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 _خدا کنه کارت زودتر ردیه بشه.

 
 _ری شده محمد؟

 
 لحنت خسته بود و همین مرا نگران کرد.

 
 _همه ری به هم ریدته نازی.....

 
 _بهم بگو

 
 دوباره مکثی دیگر.

 
ه برای ماهی و من تو _ولت کن. همین قدر بدون که اگر هر کسرری هر ری بگ

هنوز همون نازلی هستی. مواظب خودت باا. پاسپورتت رو که گرفتی سریع 
 بلیی بگیر بیا. باشه؟

 
 پس حدسم درست بود. بحث شان بر سر من بود.

 
 _باشه. تو هم مواظب خودت باا
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ست و به اتاق رفت تا  سریعی کرد و گوشی راق ع کرد. بابک برخا خداحافظی 
 هم عص ی و خشمگین به دن الت رفتم.ل اس بپوشد من 

 
 
 
 
 

 _ررا اون حرف رو زدی؟
 

 ررخید و با حیرت و اخم نگاهم کرد.
 

کاه کوه  بدری خانم از  که دیگه تمومه. همون  باشررره  _اگر رو اسررپیکر بوده 
 میسازه. میگه آره حتما بهت دست زده.

 
 یک ابرویت را با حالت تمسدر آمیزی باال برد.

 
 ره است؟ من براا تره هم خورد نمی کنم._بدری خانم ری کا

 
 با تعجب گفتم:
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 _ری میگی بابک مادر زنته. در ضمن من دوست ندارم برام حرف درست کنه
 

 پوزخند کجی زد و گفت:
 

_حرف؟ حرف پشررتت در میاد. تو االن صرریغه منی. محی اطالعتون من هم 
ردم.  سیب زمینی نیستم. م 

 
که به عادت همیشه به دور کمرا بسته بود  با خ اثت دست برد تا حوله اا را

 باز کند. سرم را ررخاندم.
 

 _خیلی....
 

حرفم را ق ع کردم. بعد از آن همه کاری که برایم کرده بود دلم نمی آمد حرف 
 درشتی به او بگویم.

 
 الوی رویم س ز شد. سرم را پایین انداختم. دست برد رانه ام را باال داد.

 
 _خیلی ری؟

 
 دم. قیافه اا کامال حک به اانب بود. خندیدم.نگاهت کر
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 _پلیدی!
 

او هم آرام خندید و دستت را دور کمرم حلقه کرد و مرا به خودا فشرد. دهانم 
 باز ماند و خنده ام فراموشم شد. علی رغم لب خندانتب نگاهت دلدور بود.

 
 _پلید؟

 
شانه اا دوختم. دوباره ران سر  ه ام را باال داد تا اوابت را ندادم. نگاهم را به 

حاال  دت بود. ررا او درک نمی کرد؟  گاه کنم. نمی توانسررتم. سرر او را ن
رشررمانت حالتی کنجکاوانه داشررت. اخم کرده بود. رند ثانیه دقیک نگاهم 

 کرد.
 

 _دوست داری شام بریم بیرون؟
 

شت کمرم را نوازا کرد. اخم کردم و لرزیدم.  ست رپت پ در همان حال با د
 ب کشیدم. خیلی نزدیک شده بود.خودم را عق

 
 _آره خوبه.

 

http://www.roman4u.ir/


 703 ناگفته ها

سرعت اواب من او را به خنده انداخت. خنده ایی ما بین حرص و ناراحتی و 
یک خنده واقعی. فهمیده بود که می خواهم از دستت فرار کنم. حلقه دستانت 
را تنگ تر کرد و بیشتر مرا به خودا فشرد. نفسم بند رفت و لرزا اندام هایم 

شد شتر  ست رپت بی . ریزی نمانده بود که به التماس بیافتم تا مرا رها کند. د
شیدم از  شت خاتمه داد. نفس راحتی که ک شت و به نواز شت کمرم بردا را از پ
نظرا دور نماند. دسررتت را باال آورد و انگشررتانت را در موهایم فرو برد. ررا 

الم ن ودم. رهایم نمی کرد؟ نمی دانست؟ من معیوب بودم. من هنوز یک زن س
با  له گرفت و  فاصرر باره دسررتت را از درون موهایم بیرون آورد و از من  یک 
کافی را از آن  مه  یک کل که من فقی  فت  لب ریزی گ ندی غلیظ زیر  پوزخ

 شنیدم.
 

خیلی راحت و آسرروده سرریگاری از ایب کتت بیرون آورد و در حالیکه کنار 
 دی سرد گفت:پنجره می رفت با لحنی کامال معمولی و حتی تا حدو

 
 _برو بیرون میدوام ل اس بپوشم. خودت هم آماده شو.

 
شدم. از خانه که بیرون زدیم  گیچ و منگ از رفتار او از اتاق بیرون رفتم و آماده 
برف هم شروع شد. آرام و آهسته می بارید و بر زمین می نشست. هیچ حرفی 

بدل نمی شرررد. سررکوت کرده بود و من هم حرفی ن مان رد و  به بین می زدم. 
رستوران رفتیم. در تمام مدت شام هم مثل دو غری ه ساکت و آرام غذا خوردیم. 
میز کناری ما توسی دو زوج اوان اشغال شده بود. می گفتند و می خندیدند و 
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به ترکی صررح ت میکردند. به نظر می آمد که دو مرد با هم دوسررت بودند و 
ت کردم. ادی و موشکافانه همسرانشان هم با هم صمیمی شده بودند. نگاه

نگاهم میکرد. فکر کردم که اگر حاال به اای منب ماهی با او در این اا بود او 
همین اندازه سرراکت و آرام بود یا مثل این دو زوج عاشررقانه دسررت در دسررت 
شاید هم با  ستم که احتماال همین حالت بود.  شتند؟ خودم هم می دان میگذا

 ماهی.سردی بیشتر. ال ته نه از طرف 
 

 دستت را از روی میز دراز کرد و دستم را در دست گرفت.
 

 _به ری فکر میکنی؟
 

به موهایت که حاال تقری ا یک سررانت شررده بود و حالت صررورتت را کامال 
 عو  کرده بود نگاه کردم.

 
 _به اینکه اگر احتماال االن با ماهی این اا بودی مثل اونها بودید یا نه؟

 
میز کناری اشررراره کردم. لحظه ایی نگاهشررران کرد و در با ابرویم آهسررته به 

 حالیکه با انگشت شصتت پشت دستم را نوازا میکرد گفت:
 

 _بلند شو اگر خسته نیستی یکم قدم بزنیم.
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نگفتم زانوانم درد میکند. خودم هم دوسررت داشررتم که قدم بزنم. از رسررتوران 

پارک ک ماشررین را  که  مدیم و در اهت خالف اایی  به راه بیرون آ رده بودیم 
 افتادیم.

 
 _ره سرده!

 
به خودا  قه کرد و مرا  باز کرد و دسررتت را دور کمرم حل پالتویت را از هم 
رس اند و پالتو را روی قسمتی از کمر من هم کشید. اعتراضی نکردم. گرمایی 
بدنت در آن سرررما لذت بدت بود. درسررت مثل یک نق ه ی اتکا. نق ه ی 

یچ وقت سررقوط ندواهد کرد. نمی دانم از کجاب ولی اتکایی که می دانسررتم ه
این اطمینان را به بابک داشتم که مردیست که هیچ وقت پشت کسی را که به او 

 تکیه کرده استب خالی نمی کند.
 

 _برای آینده ات ره برنامه ایی داری؟
 

 ررخیدم و نگاهت کردم. صورتت کامال ادی و خشک بود.
 

 _نمی دونم.
 

 فت:پوزخندی زد و گ
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 _فکر میکردم که برنامه داری که بری و اون اا به زندگی و درست برسی.

 
 _تو که می دونی ررا می پرسی؟

 
_گفتم شاید عو  شده باشه. که دیدم بله عو  شده. رون اولت گفتی نمی 

 دونم.
 

اوابت را ندادم. از زمانی که در امان قرار گرفته بودم زیاد به این موضرروع فکر 
از روستای میر آباد خیلی خوشم آمده بود. دوست داشتم که مدتی کرده بودم. 

را در همان اا بمانم و زمانی که آن قدر آرام شدم که توانایی رفتن در دل زندگی 
را پیدا کردم به درس و کار و زندگیم بپردازم. ولی خوب می دانسررتم که ماندن 

م و خانه بابک بماندر آن روستا کار راحتی نیست. همیشه که نمی توانستم در 
بابک همه نیاز هایم را برآورده کند و من خوا و خرم تمام وقتم را به قدم زدن 

 و راحتی بگذرانم.
 

می دانسررتم که این کار شرردنی نیسررت. من عمال هیچ من ع درآمدی نداشررتم. 
یعنی هیچ ریز نداشررتم. اگر به آمریکا هم برمیگشررتم دیگر باید کار میکردم و 

. دوره راحتی و بی خیالی در مورد مسررایل مالی به سررر آمده درس می خواندم
ست بتوانم کار خوبی  ستم که اگر بروم ممکن ا بود. ولی خوب این را هم میدان
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شم. ولی این اا و در این  پیدا کنم و یک اوری گلیم خودم را از آب بیرون بک
 اروسررتا من هیچ کاری نمی توانسررتم انجام دهم. می خواسررتم روپانی کنم ی

شاید به غیر از  ستا ن ود.  شی؟ یا قالی بافی؟ کاری برای من در این رو شیر دو
معلمیب که آن هم بچه ها به مدرسرره روسررتای دیگر می رفتند. رون در خود 
شم.  شه نمی توانم ُطفیلی بابک با ستم که تا همی سه ن ود. می دان ستا مدر رو

هم نمی  باالخره ماهی برمی گشررت و شرروهرا را می خواسررت. از محمد
خواسررتم کمک بگیرم. تحمل زخم زبان بدری خانم را نداشررتم. ناگهان با 
تعجب متواه شدم که نس ت به پولی که حاال بابک برایم خرج می کرد راحت 

 تر بودم تا حتی محمد. با حیرت نگاهت کردم.
 

 _ریه؟
 

 سرم را تکان دادم.
 

 _هیچی.
 

 _نگفتی باالخره برنامه ات ریه؟
 

 باال بردم و بی حوصله گفتم: شانه هایم را
 

 _احتماال می رم اون ااب هم کار میکنم و هم درس می خونم.
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 به یک پارک رسیدم. نس تا خلوت بود ولی هوا فوق العاده سرد بود.

 
 _بریم یکم تو پارک یا خسته ایی برگردیم؟

 
 _نه خوبه بریم.

 
 برف های روی اولین نیم کت را تکاند و نشستیم.

 
 ی این اا بمونی؟_دوست دار

 
ستت را دور  ست را شد. د نگاهت کردم. از نگاهت هیچ ریزی خوانده نمی 

 شانه ام حلقه کرد و تکیه مرا به خودا داد.
 

 _نه
 

 دروک گفتم. دروغی که حتی یک بچه هم میتوانست آن را تشدیص دهد.
 

 _نه؟
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شتانم قفل  شتانت را در انگ ست گرفت و انگ ستم را در د ست دیگرا د با د
 کرد.

 
 سرم را پایین انداختم. آهی کشید و گفت:

 
 _صحیی!

 
شده  سمان قرمز رنگ نگاه کرد. بارا برف ق ع  نگاهت را از من گرفت و به آ

 بود ولی از رنگ آسمان مشدص بود که بارشی دیگر در راه است.
 

 دیگر حرفی نزد. زانوی درد ناکم را ماساژ دادم.
 

 _درد میکنه؟
 

 له خوندم که از عوار  داروهاست._آره امروز تو یه مقا
 

سوالی که از رند  ساژ زانویم پرداخت.  ستم خارج کرد و به ما ستت را از د د
 روز ق ل ذهنم را به خودا مشغول کرده بودب دوباره به سرزبانم آمد.

 
 _بابک؟
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همان طور که کمی خم شررده بود سرررا را ررخاند و نگاهم کرد. صررورتت 
 فته بود.دقیقا مقابل صورتم قرار گر

 
 _بله؟

 
 _اگر پدر و مادرت بفهمن ری کار میکنی؟

 
 نگاهم کرد. طوالنی و عمیک.

 
 _مامان می دونه. قادر خان هم اصال برام مهم نیست.

 
خشررکم زد. "مامان می دونه" اصررال درک این امله برایم ممکن ن ود. زنی که 

یک بدن  قربان صرردقه قد و باالی ماهی می رفت و با بدری خانم دو اان در
بودندب حاال می دانست که پسرا دختر عموی همسرا را صیغه کرده است. 

 آن هم نه از روی عشک و عالقه فقی به خاطر رضای خدا و کمک کردن.
 

 _مامانت می دونه؟
 

 سرا را تکان داد. دستم را روی دستت گذاشتم و حرکت او را متوقه کردم.
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 _مامانت ری میدونه؟
 

 با اخم نگاهم کرد. کمرا را راست کرد و
 

 _ریزهایی که باید بدونه.
 

 _ری؟
 

ادا کردم و  به خودا فشرررد. خودم را از او  باره مرا  یه داد و دو قب تک به ع
 سرسدتانه گفتم:

 
 _بهت ری گفتی؟

 
 رشمانت را تنگ کرد و با لحنی ترسناک و خشن گفت:

 
 _به محمد گفتم به تو هم میگم. من به بابام هم توضیی نمیدم.

 
ری میگی؟ یه سررر این قضرریه منمب یه سرررا ماهیب یه سرررا تو. من باید _

بدونم مادری که تا یک ماه ق ل عروس گلم عروس گلم میکردب حاال ر ور با 
 صیغه کردن پسرا مدالفتی نداره.
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به الو خیز برداشرررت. ترسرریدم و عقب رفتم. نگاهت رنگ دیگری به خود 
 م رنگ تر.گرفت. آرام شد و اخم میان دو ابرویت ک

 
 دوباره به عقب تکیه داد.

 
 _بعد درباره اا حرف میزنیم تو خونه.

 
 برخاستم.

 
 _سردمه

 
 واقعا سردم بود.

 
 _یک دفعه؟

 
سکوت به  ست. قدم زنان و در  شید و برخا سر تکان دادم. آهی ک صله  بی حو

 محلی که ماشین را پارک کرده بودیم برگشتیم.
 

ه ل اسررت را عو  کند پای تلوزیون در خانه بی حوصررله و حتی بدون آنک
نشررسررت و بی هدف کانالها را زیر و رو کرد. دندان هایم را مسررواک کردم. از 
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روزی که به خانه امیرهوشررنگ آمده بودیم هر کدام در یک اتاق می خوابیدیم. 
بانو و  تاق خواب  قدیمی و او در ا یک نفره فلزی و  دت  با ت تاق  یک ا من در 

نفره آنها. ظاهرا اناب پژمان روی تدت دو نفره امیرهوشررنگب در تدت دو 
 کمتر خوابت نمی برد.

 
 _امشب پیت من بدواب.

 
 با تعجب نگاهت کردم.

 
 _حرف بزنیم.

 
سرم تلوزیون را خاموا کرد  شت  سرم را تکان دادم و به اتاق خواب او رفتم. پ
ید. رند لحظه مد و کنارم خواب مد. ل اس هایت را عو  کرد و آ تاق آ به ا  و 
ست.  شت و رشمانت را ب شانی اا گذا ساعدا را روی پی بدون هیچ حرفی 
ستم تا به اتاق خودم  ست. برخا شید که فکر کردم خوابت برده ا آن قدر طول ک

 برگردم که دستم را گرفت و مانع شد.
 

 _کجا؟
 

دستم را کشید. روی سینه اا افتادم. خودم را ادا کردم و کمی فاصله گرفتم. 
 گفت: به طرفم ررخید و
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 _ ماهی از مادر من ری بهت گفته؟

 
حرف های ماهی را به خاطر آوردم. اینکه ثری خانم برای پرسررتاری از مادر 
که متواه  خان  قادر  بد  بار مادر  عد از فوت  اا آورده شرررده و ب به آن  بد  بار
وابستگی باربد به ثری خانم میشود او را صیغه میکند. اینکه هنوز صیغه است 

 یست.یا نه معلوم ن
 

 _ریز زیادی نگفته
 

شدم. نگاهی که می گفت می  سرخ  آن رنان نگاهی به من کرد که از خجالت 
 داند من دروک میگویم. پوزخندی زد.

 
_یعنی می خوای باور کنم که ماهی ریزی به تو نگفته؟ به تو؟ اون هم ماهی 

 وراج و فضول.
 

ند لحظه حرفی نزدم. دسررتت را سررتون سرررا کرد و به طرف من ررخید. ر
 دقیک نگاهم کرد.

 
 _منو ر وری شناختی؟
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غلت زدم و نگاهت کردم. فکر میکردم قرار اسررت از مادرا صررح ت کند. 
یا من او را ر ور  که او ر ور بودب  به سرروالت فکر کردم. این حرفی نزدم و 
شناخته بودم؟ به نظرم سرسدت بود و خشک. ولی قلب پاکی داشت. مهربان 

  ی ذاتی داشت.بود و یک نوع خوا قل
 

 _مهروبونیب یکم خشک و خشن هستی ولی قل ت پاکه.
 

 یک ابرویت را باال برد و آرام خندید.
 

شنگه ری میگی؟  ساخته و پرداخته امیرهو _اگر بهت بگم که این بابک پژمان 
 اگر بگم که این بابک رند ساله که این بابک شده ری میگی؟

 
 با حیرت نگاهت کردم.

 
به تاج تدت تکیه داد. بی قرار و کالفه بود. مثل کسی که  برخاست و نشست و

 نمی داند ر ور موضوعی را عنوان کند.
 

_ریزهایی که االن بهت میگم تا به حال از رهار روب خانواده ام اون طرف 
ست ندارم زود  سی میگم. دو تر نرفته. برای اولین باره که من دارم اینها رو به ک

کن و من قی رفتار کن. من تو رو دختر من قی موضررع گیری کنی. من قی فکر 
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شناختمب پس خواهت میکنم شناخت من رو خدشه دار نکن. من می خوام که 
ما همدیگر رو بهتر بشررناسرریم. نمی خوام بلند شرری بزنی و بشررکونی و دوباره 

 خودت رو به هم بریزی. باشه؟
 

شمانت ب ست گرفت. ر شد و با مالیمت بازویم را در د ه قدری به طرفم خم 
نافذ و عمیک بود که گاهی حالتی دستور دهنده پیدا میکرد. با خنده ایی عص ی 

 گفتم:
 

 _داری منو می ترسونی؟
 

 ل دندی کج زد و دستت را باال آورد و در موهایم فرو کرد.
 

 _نه! یکم شناخت متقابل می خوام.
 

ه ک دست برد و از پاتدتی پاکت سیگارا را برداشت و آتت کرد. متواه شدم
از صرر ی بی قرار بود. معموال روزی یکی یا دو نخ بیشررتر نمی کشررید. گاهی 
حتی اصررال نمی کشررید. ولی آن روز از صرر یب آن رهارمین ندی بود که آتت 

 کرده بود.
 

 _امروز خیلی نگران و بی قراری.
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امله ام کامال خ ری بود. پک آرامی زد و سرررا را تکان داد. با انگشررتم به 

 کردم. سیگارا اشاره
 

 _زیاد سیگار کشیدی.
 

 با انگشت اشاره و کناریت بینی ام را فشرد.
 

 _دیگه تو ره کارهای من دقیک شدی؟
 

 خندیدم و با حالتی موذیانه گفتم:
 

شه. نمی  شیر با ص ی ها قهوه ات باید تلخ و بدون  شیو میکنی.  روزی یک بار 
ی فقی دونم ری اوری می خوری؟ ولی می خوری! این دوسرررت داریب ول

وقتی که از تهران میای بیرون می پوشرری. این رو هم نمی دونم ررا؟ آهان! یه 
ریز خیلی عجیب تر اینکه وقتی می خوای کاری رو فراموا نکنی ساعتت رو 

 به دست راستت می بندی!
 

 خندید.
 

 _شی ونی! رو نکرده بودی تا حاال!
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نگاه کرد. با سرریگارا را خاموا کرد و رند لحظه بدون هیچ حرفی به من 

 انگشت اشاره و شصتت تیغه بینی اا را فشرد و شروع به صح ت کرد.
 

_امیرهوشررنگ یک زمانی دوسررت و شررریک بابام بود. با هم کار میکردن. یه 
سرمایه خیلی زیاد گذاشتن و روا کار کردن. ولی بعد از یه مدتی امیرهوشنگ 

نه که قادر خان با می بینه که قادر خان اونی نیسرررت که نشررون میده. می بی
اعتقادات اون زمین تا آسررمون فرق داره. به همین خاطر درخواسررت پولت رو 
سته با رفتن پول  شون رو به هم بزنه. قادر خان هم که می دون شراکت می کنه که 
سند اعلی درست  ضرر خیلی زیادی میکنهب کلی رک و  امیرهوشنگ از کار 

 میکشه. از اون زمان امیرهوشنگ میکنه و نصه بیشتر پول امیرهوشنگ رو باال
و بابام سررایه هم دیگه رو با تیر میزنن. اون موقع من دبیرسررتانی بودم که این 
اتفاق افتاد. قادر خان هنوز با علی و عمران کسررروی آشررنا نشررده بود. دیگه 
امیرهوشررنگ که خیلی ضرررر کرده بود از تهران رفت و من تا مدتها ندیدمت. 

 و بعدا رفتم دانشگاه من دبیرستانم تمام شد
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مانت  گاهم کرد. رشرر به ری؟ رن گاه من معروف بودم. می دونی  تو دانشرر
ها اور وا  ماشررین  یاد و  به پول ز بازی.  به خانم  غمگین بود.ت معروف بودم 
ستادها رو با پول می خرم. که ال ته این یکی دروک بود.  اور. معروف بودم که ا

سم عالی بود. تو اون ر سال حتی یک بار هم نمره زیر پانزده من خودم در هار 
نداشتم. ولی مسئله سر اینکه وقتی کسی خراب بشهب دیگه تو همه ی زمینه ها 

 خراب میشه. اون فسادا رو عمومیت می دن به همه ریز.
 

حرفت را ق ع کرد و نگاهم کرد. دهانم باز مانده بود. آن قدر حیرت زده شررده 
دی که از روزی که در خانه اا پناه آورده بودم بودم که حد و اندازه نداشت. مر

باز قهار بوده  به من دسرررت نزده بودب اعتراف میکرد که یک دختر  به امروز  تا 
شی نت هایی داره.  ست. ناگهان حرف های عمران را به خاطر آوردم. "بابک  ا

 ماهی می تونه با این اخالق بابک کنار بیاد؟ "
 

و داشررتم. زی ا ترین ولی کثیه ترین ها. _همیشرره زی ا ترین دوسررت دخترها ر
همیشرره زی ا ترین الزما بهترین نیسررت. دیگه سررال تا سررال هم به خونه برنمی 
گشتم. گاهی با باربد و بیشتر خودم تو خونه مجردیم مهمونی می گرفتم و بزن 

 و بکوب راه می انداختم.
 

ه راست بیاره مامان دیگه از دست کارهام عااز شده بود. می خواست منو به را
ولی شدنی ن ود. رون قادر خان پشتم بود. ساپورتم میکرد. به الو ُهلم میداد. 
قادرخان کیه میکرد از کارهای پسررراا. پول می ریدت تو دسررت و بال ما 
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شون  شه ن ش ی رختدوابت بدون زن ن ا سرم  مثل ریگ بیابون. میگفت اینکه پ
 مردونگیشه.

 
ق کرد. ررخید و نگاهم کرد و پوزخندی برخاسررت و شررروع به قدم زدن در اتا

 پررنگ و تحقیر آمیز به لب آورد. و پوفی مسدره آمیز کرد و ادامه داد:
 

ستقیم رفتم پیت خود قادر خان. اون  شد م شگاهم که تمام  _هه! مردونگی! دان
سابی  شده بودن. کار و بارمون ح شریک  سروی هم با ما  موقع علی و عمران ک

شده بود. از در و سرمایه علی و عمران یه  سکه  شرکت پول می ریدت.  دیوار 
تکون حسررابی به شرررکت داده بود. تو همین زمانها بود که شرررکت یه منشرری 
استددام کرد. یه دختر خیلی خوشگل. از همون اول رفتم تو ندت. اون هم با 

 کاراا نشون می داد که اهلشه و باهام راه میاد.
 

 .به صورت غرق در حیرت من نگاه کرد
 

_باهام راه اومدب ولی ظاهرا ق لت هم با قادر خان راه اومده بود. یعنی هم زمان 
سابی قادر خان رو تیخ زد. یه زمانی فهمیدم که  به ریت هر افتمون خندید. ح

 قادر صیغه اا کرده بود.
 

 با خشم دندان به روی هم سایید. به دیوار کنار پنجره تکیه داد.
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منو این همه سال صیغه نگه داشته بودب حاال یه  _کسی که مادر نجیب و سالم

دختر هر اایی رو هم طراز مادر من کرده بود. همین یه تکون اسرراسرری به من 
تازه  هایی میکرده.  کاری  قا این همه سرررال ره کثافت  که آ یدم  تازه فهم داد. 
فهمیدم ررا اصرررار داشررت که پسرررهاا هم مثل خودا بشررن. رون می 

ست اون قدر ما رو  درگیر زنها و روابی کثیه بکنه که دیگه هیچ کدوممون خوا
فرصت نداشته باشیم که بگیم ررا این کارها رو با مادر ما میکنی؟ می دونست 
که این کثافت کاری ها و حالل و حروم کردن ها باالخره اثرا رو روی رور و 
شم. که  ست که بی غیرت ب روان آدم می زاره و آدم و بی غیرت میکنه. می خوا
نگم ررا این بالها رو سررر مادرم میاری؟ همون طور که شررده بود. اون قدر تو 
عشک و حال خودم فرو رفته بودم که نمی فهمیدم درد مادرم ریه؟ ررا همه اا 
رشررماا گریه ایی؟ ررا این قدر پیر و شررکسررته شررده؟ رون ن ودم و اگر هم 

سال م ادر منو عقد نمی بودم اهمیت نمی دادم. نمی گفتم ررا بعد از این همه 
کنی؟ نمی گفتمب رون فکر میکردم عقد یا صیغهب اصال ره فرقی میکنه؟ نمی 
دونسررتم که برای یک زن فرق میکنه. نمی فهمیدم. مثل ک کی بودم که سرررا 
که واود  نه  نه فکر میک رو تو برف فرو کرده و رون خودا ریزی رو نمی بی

 نداره.
 

ر بود. قدم می زد و آرام و قرار نداشت. پشیمانی از تمام اازای صورتت نمایانگ
من هم نمی توانستم ریزی بگویم. یعنی اصال نمی دانستم که ره باید بگویم. 

 صح ت هایت آنقدر باعث تعجب من شده بود که مات و متحیر شده بودم.
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_ خالصه حسابی باهاا بحثم شد. تو روی هم وایسادیم. باربد هم طرف منو 

دوست داره. شاید حتی به نوعی بیشتر از من احترامت گرفت. مادرم رو خیلی 
نه  بد گفتم بمو بار به  رو داره. امع کردم و از در شرررکت زدم بیرونب ولی 
سابی به هم ریدته بودم. به  شتم خونه. ح شه. برگ ست به مادرم و کارها با حوا

 مامان ریزی نگفتم و فقی گفتم که یه رند وقتی دوست دارم تنها باشم.
 

سالها با بانو  مامان که شنگ رو داد. ظاهرا تموم این  دید ناراحتم آدرس امیرهو
امیرهوشنگ در ارت اط بوده. گشتم امیرهوشنگ رو پیدا کردم. تو همین روستای 

 میرآباد بود.
 

 نگاهم کرد و ل دند زد. ل دندی آرام و موفقیت آمیز.
 

نو عو  _ اومدم که یه رند وقتی بمونم ولی موندگار شرردم. امیرهوشررنگ م
 کرد. دیدم روب طرز فکرم رو و همه زندگیم رو.

 
اون بود که بهم یاد داد مرد بودن ریه؟ مح ت ریه؟ مرام و مردونگی و اخالق 
قدر  هات برسرری و اون  به مو نه  یاد گرفتی الوی آیی فت فقی  یه؟ بهم گ ر
مردونگی نداشررتی تو این سررالها که ب ینی درد مادرت ریه؟ ب ینی که قادر ره 

ی به سرا میاره؟ اون قدر مردونگی نداشتی که بفهمی داری تو ره کثافتی بالی
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نداری. بوی لجن خودت رو خودت نمی  پا میزنی و خودت خ ر  دسرررت و 
که بوی  به خودت می زنی. اگر اون رو نزنی  که ادکلن خدا تومنی  فهمی بس 

 گندت تموم عالم رو می گیره. هرزی و مثل اون ها رفتار میکنی.
 

 و رهار زانو روی تدت نشستم. برخاستم
 

_ هر حرفی که امیرهوشررنگ بهم می گفت مثل یه ضررربه بود که به صررورتم 
میدورد. ولی به اای اینکه بی هوشم کنه تازه منو به هوا میاورد. هفت ماه تو 
روستا موندم. درست مثل معتادی که تو ترکه شده بودم. منی که هر شب بساط 

یدم گذاشتم کنار. نوشیدنی و زن ب*و*سه رو یه ش ه لهو و لع م به راه بود. هم
 و سیگار و همه ریز رو.

 
 دستت را روی موهای سرا کشید و گفت:

 
_موهام رو از ته زدم و یه قول و قراری با خودم گذاشررتم که تا زمانی که حس 

 نکنم آدم آدم شدم و خیلی ریزهای دیگهب موهام رو بلند نکنم.
 

د و هرز رفتن درسررت مثل اعتیاده. منم درسررت زیا ج*ن*س*یداشررتن راب ه 
مثل معتادها شررده بودم. هفت ماه تموم امیرهوشررنگ روی من کار کرد. بهم 
گفت که اگر پاک بمونم اون وقت می تونم لذت راب ه با همسررر رو بفهمم. نه 

 و روحم ظرفیت پذیرا عشک رو نداره. ل*ب*مزمانی که اش اع شدم و دیگه ق
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 و به تاج تدت تکیه داد. آمد و کنارم نشست

 
_ امیرهوشررنگ بهم گفت که مادرم رو نجات بدم. اون بود که گفت مادرم تو 
تموم این سررالها که من پی عشررک و حال خودم بودم ره زاری از دسررت قادر 
کشرریده. بهم سرررمایه داد. گفت که اولین کار اینکه پولم رو از پول کثیه قادر 

 به پول قادر هم کراهت داره. بیرون بکشم. می گفت حتی دست زدن
 

سب. نمی دونم خدا  سب و تجارت ا شنگ زدم تو کار ا با پول و تجربه امیرهو
می خواسرررت بهم بفهمونه که دارم راه درسرررت رو می رم یا اینکه نیت خوب 
سرمایه من  شدم. دیگه پول و  شنگ بود که یک دفعه از روی زمین کنده  امیرهو

سا ست قادر که این همه  ستت به من نمی زد روی د له کار کرده بود. اون که د
 رسید شروع کرد به اذییت کردن مامانم. من هم این اا دستم ازا کوتاه بود.

 
 نگاهم کرد و سرا را با تاسه تکان تکان داد.

 
_ ولی مامانم خیلی ص وره. تحمل کرد. همه ریز رو تحمل کرد. هنوز هم داره 

 تحمل میکنه.
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سینه زد و ستانت را به  برای رند لحظه حرف هایت را ق ع کرد. ریزی مثل  د
نفس گرفتن. فکر میکنم بیشررتر برای من الزم بود تا او. من که از حرف های او 
سمان با آن ریزی که دیده  صیتی که می دیدم زمین تا آ شد سم بریده بود.  نف
شتر برازنده قامتت بود تا ریزی که  سته ادید او بی شت. این پو بودم تفاوت دا

شته اا تعر شتم. نه بابکی که در گذ ست دا یفت را میکرد. من این بابک را دو
مانده بود. حاال علت تمام آن احترامی که برای امیرهوشررنگ قایل بود را می 
فهمیدم. آن همه احترامی که به حک سررزاوارا بود. روز اول که قادر خان را 

یزی که ولی ر دیده بودم اصال فکر نمی کردم که رنین شدصیتی داشته باشد.
ست این بود که او از نظر  شاید حتی خود بابک هم آن را نمی دان سلم بود و  م
صیتی به خود قادر خان رفته بود. مثل او بود. او هم در همان رند  شد قدرت 
شت. به این که تا ره اندازه  ساخته ایی دا صیت قوی و خود  شد دیدار به نظرم 

شرردصرریت خود سرراخته و محکم  فسرراد اخالقی و یا طمع دارد کاری ندارم.
بابک به پدرا رفته بود و با تربیت امیرهوشررنگ مردی شررده بود که در زندگی 
می شررد همه اوره به او اعتماد کرد و رو دسررت ندورد. ره خوشرر دت بود 

 ماهی!
 

 رشمانت را به روی هم فشرد. آن همه اعتراف روحت را خسته کرده بود.
 

اومد که بازده خیلی خوبی داشررت. قادر  _ همه اینها گذشررت تا یه کاری پیت
به علی کسررروی گفت که بیا پول بذار شررریک بشرریم. ولی علی زیر بار نرفت. 
ررا رو دیگه من نمی دونم. من هم از فرصت استفاده کردم بهت گفتم پول می 
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سرری. خیلی بهت برخورد. توقع داشررت که من بهت بگم بیا این  -ذارمب هفتاد
نصه نصه. یا اصال همه سود مال تو رون پدرمی.  پول سرمایه گذاری کنب

 رون گند زدی به تمام زندگیم با این تربیت کردنت.
 

سوری  ولی من هم کوتاه نیومدم. باربد رو هم گرفتم زیر بال و پر خودم و فقی 
شم. قادر که  شته با شرکت دا ستون پنجم تو  شرکت بمونه که یه  شتمت تو  گذا

که من سرررمایه گذاری کنم. من هم پیت شرررط خیلی پول الزم بود ق ول کرد 
براا گذاشتم. پیت شرطم هم این بود که همه زنهای صیغه ایت رو رد کنه بره 
و مادر من رو عقد رسررمی بکنه. اار و انجال راه انداخت. زمین و زمان رو 
بهم دوخت تا من کوتاه بیام ولی من کوتاه بیا ن ودم. ق ول کرد و مادرم رو عقد 

 کرد.
 

فت را ق ع کرد و دسررتت را روی صررورتت کشررید. ل دندا تلخ بود و حر
 خسته.

 
سرا بود که زن  سرکوفت همه تو  سال که مادر بیچاره من  _ بعد از این همه 
صیغه ایی قادرهب حاال می تونست سری تو امع باال ب ره. دیگه مج ور ن ود که 

هم این بود که زخم زبون و ریشدند زنهای فامیل رو تحمل کنه. دومین شرطم 
 دست من رو تو کارها باز بزاره. باالخره طمع قادر کشوندا ته راه.
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شدم فکر  شده تو کارم از اون موفک تر  سال ن سه رهار  سر  اون که میدید من 
میکرد که البد یه خ ریه. نمی دونست که صدقه سر دعای مردمی که دستشون 

ت که بذارم کارها دست رو گرفته بودم از رو زمین کنده شدم. پیت خودا گف
 بابک باشه کار بلده می دونه ری کار کنه. همه اختیار کار ادید رو به من داد.

 
 سرا را تکان داد و رشمانت را تنگ کرد و با حرص و ناراحت ادامه داد:

 
_ من هم حاال حاالها براا برنامه داشتم شروع کردم و آروم آروم الو رفتم. . 

د. باید تقاص بالهایی که هنوز داره سررر مادرم میاره قادر باید پولت تمیز میشرر
پس می داد. این ها گذشت تا علی کسروی یه پول هنگفتی از زنت بهت ارث 

 رسید. اون هم طمع کاره. هم خودا هم زنت.
 
 
 
 
 

شت. قادر که  شریک کنید. اون هم پول گذا زنت هم اومد گفت که من رو هم 
سروی رو گرفته بود م شمت پول علی ک سید که یک دفعه علی هم مثل ر ی تر

شراکتمون تمام و پولم رو بده. به همین خاطر به من گفت که  امیرهوشنگ بگه 
بیا دختر علی کسروی رو بگیر. گفت این طوری گوشت علی کسروی میره زیر 
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دندون ماب به خاطر دختر ته تغاریت هم که شده دیگه صح تی از ق ع شراکت 
 نمی کنه.

 
دفعه برای سرررمایه گذاری روی کاری ازا پول بدوایم دیگه یا اگر مثل اون 

 نمی تونه دست رد به سینه مون بزنه. ق ول نکردم و زیر بار نرفتم. کار من ن ود.
 

شده نگاهت  شوکه  شکافانه به من نگاه کرد. به من که  حرفت را ق ع کرد و مو
نه فقی از خودا بلکه  که حاال  هایی  تاثیر حرف  از میکردم. می خواسرررت 

که میان دو ابرویم نشررسرررت  ند. نتوانسررتم از اخمی  ماهی بود را در من ب ی
 خودداری کنم. ل دند کجی زد و ادامه داد:

 
شته  شده ام. از همه اینها گذ شک بود. نیمه گم سالها بود که دن ال ع _من دیگه 
این کار نامردی بود که من دیگه اهل نامردی ن ودم. قاطع نه گفتم. اون هم به 

فشار آورد. ولی باربد هم زیر بار نرفت. خیلی ساله که عاشقه. ولی قادر  باربد
 الوی پاهاا سنگ می اندازه.

 
یه مدتی گذشررت. تو این مدت تو رفتار ماهی دقیک شرردم. از من خوشررت می 

 اومد. این رو حتی یک بچه هم می تونست تشدیص بده.
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صه خندید. خنده ایی تلخ. نگاهم کرد سته و با غم و غ سه  آه سرا را با تا و 
 تکان داد و ادامه داد:

 
_هر کاری میکرد که بتونه تواه منو به خودا الب کنه. کارهای بچگونه و 
احمقانه. ماهی فقی یه بچه است. یه بچه شیرینب که من مثل یک دوست ازا 

 خوشم می اومد. مثل یک دختر خاله. نه بیشتر. ولی اون نمی فهمید.
 

ارد شررد. بهت فشررار می آورد. اذیتت میکرد. تا باالخره قادر از طریک مامانم و
شه و وانمود کنه که ماهی رو به عنوان  صمیمی ب وادارا کرد که با بدری خانم 
عروس می خواد. من اون موقع ایران ن ودم. برای یک سررری از کارهای خودم 

 رفته بودم ق ر. ریزی در حدود پنج یا شت ماه بود که ایران ن ودم.
 

شده و همه با وقتی بر صمیمی  سابی با بدری خانم  شتم دیدم که بله مامان ح گ
ضی به  ستثنای گلی و محمد که را شاید به ا یک دید دیگه به من نگاه میکردن. 

 این وصلت ن ودن. ماهی و بدری خانم رو هوا سیر میکردن.
 

شد و اخم هایم  شتر می  ض راب من هم بی هر ره الو تر می رفت. دلهره و ا
 هم فرو می رفت. بیشتر در

 
سابی با قادر تو دفترا  _باربد اریان رو برام تعریه کرد. یک بزن و بکوب ح
راه انداختم. تمام وسررایل دفترا رو شررکسررتم و یه خرج سررنگین رو دسررتت 
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گذاشررتم. ولی اون حرفی نمی زد. حاضررر بود که من ماهی رو بگیرم بیاد که 
 ضره برای پول تحمل کنه.ه. این آدم هر خفتی رو حاب*و*سپاهام رو هم ب

 
صابم  ستام. اع شدم. رفتم یک مدتی پیت یکی از دو شور خارج  شتم از ک گذا
داغون بود. اگر تو ایران می موندم ممکن بود که یه بالیی سرر قادر یا خودم می 

 آوردم. به مامان گفتم بیا بریم ولی ق ول نکرد.
 

رسیده است. میدونم که  می دونم که ماهی بهت گفته که مادر من تازه به دوران
 شاید این نظر خودت هم باشه. ل اس هاا و اواهراتت همه ....

 
ستت را تکان  حرفت را ق ع کرد و خندید. خنده ای پر از حرص و کالفگی. د
تکان داد. مثل اینکه از طرفی دوست نداشت که رااع به مادرا صح ت کند 

 ریزهایی می گویند.و از طرفی می دانست که احتماال مردم پشت سرا ره 
 

صیغه  ست. ولی مادر بیچاره من که تموم عمر به خاطر  _همه این ها احمقانه ا
شت خودا  ست دا ست پایین بوده حاال دو سرا تو امع فامیل و دو بودنب 
رو نشررون بده. فکر نمیکرد که کارا و رفتارا ممکنه خنده دار بشررره. فقی 

عقدی و رسررمی قادر شرردم و هدفت این بود که بگه من هسررتم. ب ینید من زن 
 قادر برام همه کاری میکنه.
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ق ول نکرد با من بیاد رون فکر میکرد که بدری خانم یا بقیه دوستت دارن. فکر 
 میکرد که دیگه زندگیت خوبه. مادر من مثل مرک خونگیه. نمونه یک زن سنتیه.

 
سفید اومدی تو خونه ی این مرد باید با کفن بر بیرون.  یزنی که میگه با ل اس 

سرت رو باال بگیری نگاهت  سرت هم زد ن اید  شوهرت تو  زنی که میگه اگر 
 بکنی.

 
خالصرره رفتم. رند وقتی به بهانه کار گشررتم. ولی خوب کار داشررتم تو ایرانب 

 نمی تونستم همه رو به امان خدا ول کنم بگردم. برگشتم.
 

 نگاهم کرد. طوالنی. از به از صورتم را از نظر گذراند.
 
تو راه تو رو دیدم. وقتی خودت رو نازلی کسررروی معرفی کردی فکر کردم که _

یه تشررابه اسررمیه ولی وقتی عمران رو تو فرودگاه دیدم تعجب کردم که گفتی 
ستم که این قدر  شنیده بودم که عمران یه دختر داره ولی نمیدون شی. فقی  دختر

 بزرگه. فکر میکردم نهایتا دوازده سیزده سالشه.
 

ا ق ع کرد. سرریگاری دیگر آتت زد. برخاسررت و به کنار پنجره رفت. حرفت ر
با  باره  با اولی آتت زد و دو گار دوم را  یادی حرف نزد. سرری مان ز مدت ز

 خونسردی کامل آن را هم کشید.
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_وقتی برگشتم دیدم اوضاع بدتر شده که بهتر نشده. دیگه نمی تونستم تحمل 
صو ستم. بهت گفتم که خ صی همدیگر رو ب ینیم. اون هم کنم. ماهی رو خوا

 از خدا خواسته ق ول کرد.
 

بهت گفتم که دوسررتت ندارم. بهت گفتم که نمیگم تو بدی ولی تیکه ی من 
شم. اون کسی  شده ام. اون کسی که به خاطرا بی قرار ب ستی. اون نیمه گم نی
که به خاطرا وقتی کارم تموم شررد با کله به خونه برگردم. کسرری که بی تاب 

 بشم. کسی که عاشقت باشم. واودا
 

خیلی ناراحت شررد. ولی من قی رفتار کرد. غرورا رو حفظ کرد. بهت گفتم 
که این ها همت برنامه اسرررت. برنامه قادر برای پولی که می خواد تو خانواده 

 بمونه. واسه اینکه من و تو بشیم گوشت قربونی.
 

 احساس خستگی ررخید و آمد روبه روی من ایستاد. دست به سینه و عص ی.
ضیحی نداده  سی تو شدص بود. مردی که در زندگی به ک صورتت م کامال در 
شت زندگیت را  ساعت بود که برای من تمام ریز و در بود. حاال نزدیک به یک 

 روی دایره ریدته بود.
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_اون روز ریزی نگفت ولی رند وقت بعدا تماس گرفت و خواسرررت که 
که اگر م فت  مدیگر رو ب ینیم. بهم گ به ه یا  یاد؟  قد کنی ری گیرت م نو ع

 ع ارت واضی تر قادر رقدر حاضره برای این کار به من باج بده؟
 

شنهاد  شتر از ریزی که فکر میکنم. پی گفتم که نمی دونم ولی احتماال خیلی بی
 داد که عقد کنیم و سودی که از این کار نصیب من میشهب نصه به نصه بشه.

 
ح ت میکرد. کسی که بیشترین اهمیت را برای دقیک نگاهم کرد. او از ماهی ص

من داشررت. به او حک می دادم که مرا به زیر ذره بین بگذارد. ریزی نگفتم و او 
 ادامه داد:

 
ساب و کتاب  سرشون تو ح ضای این خانواده  شد. تموم اع صال باورم نمی  _ا

 کبود. شاید باورت نشه ولی اونقدر شوکه شده بودم که حد و اندازه نداشت. ی
صال تو قاموس  سمت معامله میکرد و این ا سر بکارت رور و ا شت  دختر دا

 من اایی نداشت.
 

شده بود با کله ق ول میکردم. پیت  شنهاد به من  سال ق ل این پی شاید اگر رند 
خودم میگفتم هم فال و هم تماشرررا. من حال خودم رو میکنم بعد هم نهایتا 

 طالقت میدم. ولی من دیگه اون آدم ن ودم.
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ولی حاال می دیدم که یک دختر که قاعدتا باید روحیه ل یفی داشررته باشرره 
خیلی راحت الوی من نشسته بود و مثل کاسب کارها معامله می کرد و رونه 

 میزد.
 

بهت توپیدم. کم مونده بود که بزنم تو گوشررت. بهت گفتم آخه تو دختریب 
 یکم ناز داشته باا. سر پول داری ری رو می فروشی؟

 
ه اگر بدبدت بود دلم نمی سرروخت. می گفتم برای گذران زندگیت مج وره آخ

که از تنت مایه بزاره. ولی نه وقتی که می دونسررتم مثل ریگ پول تو دسررت و 
 بالت ریدته. این برام اصال قابل هضم ن ود.

 
گفت که می خواد بره خارج ولی پدرا مدالفه و بهت کمک نمی کنه. اون 

واست که بتونه باهاا اون اا تو دانشگاه ث ت نام کنه و پول رو برای این می خ
خرج خودا رو اور کنه. یه اورهایی این پول زیاد رو برای گرفتن اقامت می 

 خواست. گفت که رنین پول زیادی نداره.
 

ست دارم مثل  شه می گفت دو شک این بود که بره خارجب بیاد پیت تو. همی عا
اشت. ولی از اون طرف خانواده اا هم که نازلی آزاد باشم. ایران رو دوست ند

 دوستت داشتن راضی نمی شدن که بره.
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کار دنیا رو می بینی؟ یکی مثل تو واسه یه ذره مح ت خانوادگی اون میده و به 
شه اون طرف. یکی هم مثل ماهی همه ریز داره ولی باز هم  ستاده می اا ار فر

 ناراضیه.
 

ضر بود که به خاطر رفتن به خا رج همه ریز رو زیر پا بزاره. همه ریز ماهی حا
اا  با حسرررت از زندگی تو اون  نان  خانواده اا رو. آن ر رو. حتی مح ت 

 صح ت میکرد که دل سنگ رو هم آب میکرد.
 

گفت که دوسررت داره بره پیت تو. تو رو دوسررت داشررت. ریزی که هیچ وقت 
 بهت شک نکردم. از من خواست تا پیشنهاد قادر رو ق ول کنم.

 
 انه هایت را باال برد و با کمی بی قیدی گفت:ش
 

شد و  شکل او حل می _من هم که دیدم این طوریه ق ول کردم. این طوری هم م
ست قادر رو از کارها کوتاه کنم. بهت دروک  سیله د ستم به این و هم من می تون
نمی گم. صد در صد این ماارا به نفع من هم بود. من هم به پول رسیدم و هم 

 با پدرم یک سره کردم. کارم رو
 

آمد و کنارم نشررسررت. نمی توانسررتم حرف هایت را باور کنم. ررا ماهی باید 
 رنین کاری میکرد؟
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شقم قمار  سر آینده و زندگی و ع ضرم  صح ت کردم. گفتم حا _ رفتم و با قادر 
 کنم به شرط اینکه همه ریز به نفع من باشه.

 
قدر توی اون رند وقته پول  بالت ریدته بودم که ق ول کرد. اون  تو دسرررت و 

باره  خیالت از طرف من راحت بود. فکر میکرد من کورم یا خرم که نفهمم دو
 کثافت کاریهاا رو از سر گرفته.

 
فکر میکرد رون میتونه سررر مادرم رو کاله بذاره سررر من رو هم میتونه شرریره 

 بماله. به روا نیاوردم. گذاشتم تو خماری بمونه.
 

شروع کردم. آروم آروم بهت گفتم که یک  وکالت بهم بده. اون هم داد. من هم 
ستیب که آب از آب تکون  ستت رو از کارها ق ع کردن. اوری آروم و زیر پو د

 ندورد.
 

وقتی به خودا اومد دید که دیگه کاری نمی تونه بکنه. هنوز کارم باهاا تموم 
 نشده. هنوز مونده تا تموم بشه.

 
شن  شده بود. خ سدت  شم برق رهره اا  سیاهت از خ شمان  شک. ر و خ

 میزد.
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_با ماهی قرار مدار گذاشتیم که صیغه عقد ااری بشه ولی محضری نشه. قرار 
صیغه عقد رو باطل کنم. یک وکالت به من  شد بعد از رفتنت من خودم برم و 

 داد که بتونم به کارها برسم.
 

به سرررفه  بار  ه افتاد. کیحرفت را ق ع کرد و سرریگار دیگری آتت زد و این 
دستی اا را از زیر تدت بیرون آورد و همان طور که سیگار گوشه ل ت بود. از 
داخل آن شررناسررنامه اا را بیرون آورد و به طرف من گرفت. شررناسررنامه را باز 
باره به  کردم و صررفحه دومت را نگاه کردم. سررفید و تمیز بود. پاک پاک. دو

 داد.طرف پنجره رفت و روی ل ه آن نشست و ادامه 
 

شاید هم  شه خوبی بود. یا  ستم فیلم بازی کنم ولی ماهی هنرپی _من نمی تون
هنوز بهم عالقه مند بود. نمیدونم. گاهی احسررراس میکنم که ماهی هنوز هم 

 بهم عالقه داره. رون تو آخرین لحظه ها هم میگفت که بیا با هم بریم.
 

ساس میکردم که تو و گلی یه ریزهای ی فهمیدید. وقتی ولی همون زمان هم اح
که ماهی با خانوادا رفتب با یک حسرراب بانکی پر و پیمون رفت. ریزی که 
صادف گلی بودب و گرنه تا حاال ماهی کارهاا رو  ماهی فکرا رو نکرده بود ت
کم کم ردیه کرده بود. حرف من اصررال سرررزنت ماهی نیسررت. اون دوسررت 

شت این کار رو بکنه که کرد. من هم به مراد دلم ر سیدم. حرف من اینکه تو دا
بدونی. بفهمی که اریان از ره قرار  ناراحتی برای ماهی برداری.  دسرررت از 

 بوده. ری پشت پرده است.
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شده  شوکه  ست. آن رنان  ش شد. آمد و کنارم روی تدت ن حرف هایت تمام 
ست  ستم را در د بودم که هیچ حرفی نمی زدم. گنگ و گیج نگاهت میکردم. د

 ی نوازا کرد. دستم را کشیدم و با ناراحتی گفتم:خودا گرفت و به نرم
 

_ ماهی اگر دوسررت داشررت بره خارج به من میگفت. ما هیچ ریزی رو از هم 
 پنهون نمی کردیم.

 
 تمسدر آمیز خندید.

 
 _بهت گفتم من قی رفتار کن. این من قه ؟ من رو متهم به دروک گویی کنی؟

 
شاره شت ا اا زیر گلویم را قلقلک داد و  خودا را به من نزدیک کرد و با انگ

 با تمسدر گفت:
 

شگل  شما می گفت خو شما فکر میکنی که ماهی باید همه ریز رو به  _ ررا 
خانم؟ هان؟ نه اینکه خودت همه ایک و بوک زندگیت رو بهت گفته بودی 
که همچین توقعی داشررتی درسررت باشرره؟ نه عزیز من این طوری نیسررت. تو 

سررت که دوسررت نداره گفته بشرره. حاال به هر زندگی هر کسرری یه ریزهای ه
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دلیلی. به اونت اصررال کاری ندارم. می بینی تو هم ناگفته هایی داشررتی که به 
 ماهی نگفته بودی این به اون در.

 
را گزیدم. ماهی با  ل*ب*محرف حسرررابت اواب نداشرررت. ولی آخر ررا؟ 

 زندگیت ره کرده بود؟ حماقت تا این حد؟ بچگی تا این اندازه؟
 

_ می دونی من بیشتر احساس میکنم که ماهی دوست نداشت به تو بگه رون 
ست که  ست که اگر بگه تو رای و نظرا و عو  میکنی. رون می دون می دون
امکان داره که تو راضرری ن اشرری و یک وقت بری به خانواده ریزی بگی. حس 

 یمیکنم به این علت به تو ریزی نگفت. دوسررت داشررت که بیاد پیت تو. ماه
آدمیه که همیشه همه ریز داشته. عشک خارج و اینکه بیاد پیت تو راحتت نمی 

 گذاشت.
 

نگاهت کردم. و سرم را در تایید حرف هایت تکان دادم. دقیقا همین طور بود. 
ماهی به همین دلیل حرفی به من نزده بود. رون می دانسرررت که من مداله 

 م.صد درصد این کارا هستم. به یاد حرف گلی افتاد
 

"ماهی همیشرره همه ریز داشررته حاال اون فقی بابک رو می خواد" ریزی که 
ند.  کار را بک ماهی این  که  ندب این بود  خانواده حتی فکرا رو هم نکرده بود
ست به  شت. دلم می خوا شده بودم. به قدری زیاد که حد و اندازه ندا ناراحت 
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ا در ول به این زیادی راو خورده بگیرم و بگویم "تو ررا حرفی به کسی نزدی و پ
 اختیار او گذاشتی؟"

 
سود خودا را  ست. او هم  ستم که من قی نی ولی ریزی نگفتم. رون می دان
قدر کودکی می کرد و رنین ریزی از او  ید آن  ماهی ن ا یده بود.  سررنج
به  بدری خانم و حتی عمو علی که اانت  یا  میدواسرررت. نمی دانم محمد 

 یا نه؟ ماهی بسته است ریزی فهمیده اند
 

به یاد مسررافرت هایشرران افتادم. در آن نه سررالی که من آن اا بودم دو بار به آن 
اا آمدند و هر دو بارا ماهی با ره لذت و حسرررتی از زندگی من صررح ت 
میکرد. شرراید هم تقصرریر من بود. اگر از مشررکالتم به او گفته بودم این طور 

 کشته و مرده رفتن نمی شد.
 

ت میگفتم که بدونه و بفهمه زندگی تو اون اا آا دهن _تقصرریر منه باید به
 سوزی نیست.

 
 با اخم دستم را گرفت و به سمت خودا کشید. بغلم کرد و آرام گفت:

 
_کی میدوای دسرررت از این خود آزاری برداری؟ کی می خوای ق ول کنی که 
اگر من االن برم بیرون صاعقه به من بزنه تو مقصر نیستی. نازلی ماهی خودا 
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بچه اسررت. اون تکامل فکری که تو داری اون نداره. دن ال علت نیسررتم فقی 
 دارم حقیقت رو الوی رشمت میارم نازنین.

 
 سرم را بلند کردم و نگاهت کردم. ابرویت را باال برد.

 
_از همه اینها گذشررته. ماهی از معامله اا راضرریه. یک مقدار از کارهاا رو 

تمام مدارک تحصرریلیت رو فرسررتاده بود و  هم زمانی که ایران بود کرده بود.
موافقت دانشررگاه رو هم گرفته بود. همین حاال هم فقی منتظره که حال گلی 
بهتر بشه تا بره دن ال بقیه کارهاا. اون دیگه ایران برنمی گرده. منتظر توهه. که 
بری و بهت برسی. گفتم که ریزی که هیچ وقت به واودا شک نکردم عالقه 

هه. به تو یک اورهایی حتی احسررراس میکنم تو رو از گلی هم بیشررتر  اا 
 دوست داره.

 
 ناامیدانه گفتم:

 
 _عمو علی نمی زاره بره. الوا رو میگیره.

 
 پوزخندی زد و گفت:
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_نه عمو علی انابعالی نه هیچ کس دیگه ایی کاری نمی تونه بکنه. گفتم که 
شتر کارهاا رو انجام داده. مقدار خیلی زیادی هم پو ساب بی ستاده به ح ل فر

 دانشگاه. کارها تموم شده است نازنین.
 

 با تعجب نگاهت کردم. ررا من را نازنین صدا میکرد؟ حرفی نزدم و گفتم:
 

 _هنوز تو رو دوست داره و امید داره که تو هم بری پیشت نه؟
 

 سرا را تکان داد.
 

 _آره
 

با واود آن معامله احمقانه  اا و حرف هایی ق عا همین طور بود. وقتی که 
که بینشان رد و بدل شده بود و می دانست که بابک او را نمی خواهدب باز هم با 
 ناراحتی به من ااازه صیغه را داده بودب معلوم بود که هنوز هم او را می خواهد.

 
شم. کامال معلوم بود که از ته قل ت  صیغه ات ب _وقتی که گفت ااازه میده که 

 ول خودت من رو از همه بیشتر میدواد.ن ود. حتی با اینکه به ق
 

 آهسته خندید.
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شون هم ااازه  ست. یک ریز غریزیه. حتی به خواهر سادت تو واود زنها _ح

 نزدیک شدن به افتشون رو نمی دن.
 

 خودم را از آغوشت ادا کردم.
 

 _ررا از اول بهم نگفتی؟
 

 _خواست ماهی بود.
 

 _پس ررا االن گفتی؟
 

شناخت ب ست از این خون دل خوردن برای _گفتم که برای  شتر. برای اینکه د ی
 ماهی برداری.

 
 اخم کردم و با ناراحتی گفتم:

 
_ماهی برای من ماهیه. مهم نیسررت که رقدر کارا از نظرم بچگانه اسررت. 

 ولی .....
 

 حرفم را ق ع کرد.
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 _نازی.....

 
ا ر نگاهی به سرراعت کرد و پیراهنت را بیرون آورد و دسررتم را گرفت و لحاف

 کنار زد و مرا به زیر آن کشاند و گفت:
 

 _برای امشب بسه. من دیگه خوابم میاد.
 

 با اعترا  اسمت را بردم.
 

 انگشت اشاره اا را روی ل هایم گذاشت. لرزیدم و ساکت شدم.
 
 
 
 
 

 _همه ریزها رو بستی؟
 

http://www.roman4u.ir/


 745 ناگفته ها

با ناراحتی نگاهت کردم و مثل بچه ها سرم را ررخاندم و بی اواب رفتم و در 
اشین نشستم. از دور نگاه خندانت را دیدم که در حالیکه سرا را تکان تکان م

 میداد ساک کورک مرا برداشت و در ماشین گذاشت و سوار شد.
 

 با بغی گفتم:
 

 _من نمی خوام برم. این اا خوبه. ررا ن اید این اا بمونم؟
 

م ینگاهم کرد. علی رغم ادیتی که سعی میکرد در نگاهت باشد. نگاهت مال
یه  ثل بق یدانسررتم م که دیگر م یان دو ابرویت. ریزی  و آرام بود. حتی اخم م

 اعضای صورتت ریزی است ثابت.
 

_برای اینکه من میگم. این اا در صرورتی که خودم باشرم امنه. من که نیسرتم 
 شما اات فقی پیت امیرهوشنگه. دیگه هم بحث نمی کنیم.

 
ردم. نمی دانم از ره ناراحت بودم. از با قهر سرم را ررخاندم و به بیرون نگاه ک

اینکه می خواستم به روستا برگردم و دوباره از امکانات رفاهی دور می شدم؟ و 
یا از اینکه او می خواست برود و من دوباره تنها می شدم؟ سعی کردم به گزینه 
ست  دوم فکر نکنم. تقری ا ده روز بود که اردبیل بودیم و حاال او دوباره می خوا

 تهران برگردد. دیگر بیشتر از این نمی توانست کارهایت را به تعویک بیاندازد. به
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زیر رشررمی نگاهی به نیم رخت کردم. در فکر بود. تمام هفته پیت را با هم 
بودیم. با هم به خرید می رفتیمب شام و ناهار درست میکردیم و ساعت ها کنار 

غولی ها و نگرانی هایمانب هم قدم می زدیم و از افکار و عقاید همب دل مشرر
مورد عالقه ها و بیزاری هایمان صررح ت میکردیم. دو بار به سررینما رفتیم. که 

 خیلی خوا گذشت و ریز متفاوتی بود.
 

شرر ها کنار هم شرر رنج و تدته بازی می کردیم. میوه می خوردیم و بابک از 
ش هایمان بودم. به اتاق او نقل مکان  شک  صح ت میکرد. عا رده ککودکی اا 

بودم. دوسررت نداشررتم اعتراف کنم ولی خوابی که در کنار او داشررتم ارام تر و 
راحت تر بود. ولی اعتراف این حرف حتی به خودم هم سرردت بود. کنار هم 
دراز می کشرریدیم و او با دسررتت و در نور کم آباژور سررایه به روی دیوار می 

ستانمان را  شک این بودم که هر دو نفرمان د شکل قو در بیاوریم انداخت. عا به 
و سرررهایشرران را به سرررهم بگذاریم. خیلی زی ا می شررد. درسررت مثل قوهای 
شیفته زمان هایی بودم که  سر یکدیگر می گذارند.  سر در  واقعیکه در دریاره 

 او سیگارا را در تدت و در تاریکی می افروخت.
 

د م که بگذارروزی یک نخ میکشید و من تمام روز را با التماس از او می خواست
سیگار در  سرخی آتت  شن کند. دیدن  شب و در تدت رو سیگارا را آخر  و 

 آن تاریکی برایم االب بود.
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این زندگی ریزی بود که هرگز آن را نداشررته بودم. این آرامت و راحتیب ریزی 
که از  با واود ترس دایمی  مام عمر حسرررتت را خورده بودم. حتی  که ت بود 

شتم و نگرانی  سالمت گلیب ولی باز هم تا حدودی آرام بودم. عمران دا درباره 
گاهی فکر میکردم این آرامت نس ی از آن قرصهایی است که مصرف میکردم. 

 ولی بعد به نتیجه میرسیدم که شاید نیمی اثرات آن باشد. نیمه دیگر .....
 

شه در رنین  شم. بنابراین همی شته با ستم اعترافی حتی پیت خودم دا نمی خوا
کات میکردم. مواقع کارم را  جاد میکردم و اف یک قیچی در ذهنم ای ی سررریع 

سدت بود. گفتن این که او آرامت زیادی را برایم  گفتنت حتی برای خودم هم 
به ارمغان آورده بود. او که خشررک بود و سرررد. سرراکت بود و معمولی. ولی با 
عادت داده بود. اعتراف این حرف  به خودا  همین سررردی و سررکوتت مرا 
ست.  شویی او رگونه ا ضعیت زنا ستم و ست ن ود. حتی زمانی که می دان در
این موضرروع که او ماهی را دوسررت دارد یا نه فرقی در اصررل قضرریه که من آدم 
سالم ن ودم. حداقل نه آن ریزی که  شکل داری بودم نمی کرد. من یک دختر  م

 مناسب او باشد.
 

ن ها راحتیها یک احسرراسررات ولی در کنارا راحت و آرام بودم. اما با همه ای
بدی هم بودند که موذیانه ذهن و فکرم را هدف قرار داده بودند و از درون می 
خوردند و تدریب میکردند. لحظات خوبم همیشه با یک بدی خراب می شد. 
با محمد صررح ت کنم ولی او گوشرری را  در این ده روز تالا کرده بودم که 

 ده بودب م نی براینکه حال گلی تغییربرنمی داشررت و فقی یک ایمیل ارسررال کر
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ست  شود او را عمل خواهند کرد. دو ست و اگر کمی دیگر بهتر  ازیی کرده ا
داشتم که با خودا حرف بزنم. برای شنیدن صدای خودا و یا ماهی بی قرار 
بودم. ولی او حرف نمی زد. سکوتی که آنها در پیت گرفته بودندب بیشتر عذابم 

عی و بی خ ری از هر ریزی بدتر بود. این که نمی دانستم می داد. این بی اطال
ساس میکردم بابک هم  شده ام. اح شده که مورد ناراحتی و دلدوری آنها  ره 
سرمای هوا و در  ساعت ها در  شکالتی دارد. با قادرخان یا با کس دیگری؟  م
حیاط با تلفن صح ت میکرد و کالفه و بی قرار بود. از حرکات دستت در زمان 

ست. حر ص انیت ا صح ت هایت توام با ع شدم که  ف زدن با تلفن متواه می 
شد که لذت  ولی او تو دار تر از این ها بود که ریزی بگوید. همین ها باعث می
های کوتاهی که داشررتم خراب شررود. من آدمی نیسررتم که زندگیت همیشرره از 

. دلحظات شاد ل ریز بوده باشد. لحظات شاد زندگی من انگشت شمار هستن
ولی گاهی واقعا به این فکر میکردم که آیا زمان آن نرسرریده که من هم کمی از 

 آرامت این دنیا ارث ب رم؟ کمی لذت و شادی حک من نیست؟
 

شت و  سایلم را خانه گذا ستا را بدون حرفی گذراندم. و اخم کرده تمام راه تا رو
ست را عو  کند و برود. در راه رای ب شلواربه ط قه باال رفت تا ل ا ا ه روی 

 ریدته بود و باید شلوارا را عو  میکرد.
 

 _نازنین....
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 به ط قه باال رفتم.
 

 کالفه در کشوی ل اس های من به دن ال شلوار این می گشت.
 

 _بله؟
 

 _ل اس های من کو؟
 

 با انگشتم به کشوی باالیی اشاره کردم و گفتم:
 

 شون کم بود._کشوهامون رو عو  کردم. ل اس های من اون پایین اا
 

 در حالیکه خنده اا را کنترل کرده بود با اخم نگاهم کرد.
 

 _ بار آخرت باشه ل اس های من رو اا به اا میکنی.
 

 عص ی گفتم:
 

 _ررا همت بهم میگی نازنین؟ من نازلیم.
 

 خونسرد و آرام نگاهم کرد.
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 _میدونم.

 
 _پس ررا نازنین صدام میکنی؟

 
کرد. بدون هیچ حرفی دسررتم را گرفت و مرا در  دوباره رند لحظه دیگر نگاهم

سرا را در موهایم کرد و بو  ستت را درون موهایم فرو برد و  شید. د آغوا ک
 کشید.

 
 _نمی دونم. تو میدونی؟

 
صدایت آرام و کمی لرزان بود. خودم را کنار کشیدم و با اخم نگاهت کردم. با 

 انگشت اشاره اا اخم میان دو ابرویم را باز کرد.
 

 _رته؟ ررا از ص ی این قدر ناراحتی؟
 

صلیب کردم و  سینه  ستانم را روی  از آغوشت بیرون آمدم. کنار پنجره رفتم و د
 به بیرون نگاه کردم.

 
 _من خوبم.
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 آهی کشید و ل است را عو  کرد. وسایلت را برداشت و به کنارم آمد.

 
 _من دارم می رم نمی خوای خداحافظی کنی؟

 
 و سرم را باال بردم و نگاهت کردم.را گزیدم.  ل*ب*م

 
 _خداحافظ!

 
 پوزخندی پر رنگ زد و دو انگشتت را در کنار شقیقه اا گذاشت و گفت:

 
 _خدا حافظ شما باشه بانو!

 
بدون هیچ حرفی از در اتاق بیرون رفت. دوست داشتم که به دن الت بروم ولی 

شینب نگاهی به پنجره ی اتاق شدن به ما سوار  شد و نرفتم. موقع  سوار   کرد و 
 رفت.

 
گیج و درماندهب روی تدت دراز کشرریدم. دوباره تنها شررده بودم. به تفاوت این 
شحال بودم که می رود  بار و آن مرت ه که به تهران رفت فکر کردم. دفعه ق ل خو
و من تنها می مانم. درسررت بود که بعد از رفتنت تنهایی خیلی به من فشررار 

شده بودم. ولی حاال کالفه آوردب ولی در آن برهه از  شحال  زمان از رفتنت خو
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و درمانده بودم. دوسررت داشررتم که نمی رفت. دوسررت داشررتم که خداحافظی 
گرم تری با هم داشررتیم. ولی او مغرور بود و خشررک و من هم ترسررو و زخم 
خورده. ما حتی دسرررت همدیگر را هم نفشررردیم. مثل دو غری ه کامل کلمه 

 دا شدیم.خداحافظی را گفتیم و ا
 

 فصل بیست و یکم
 

ستم کردم و با احتیاط قابلمه ی لعابی که روی  شپزخانه را به د ستکت های آ د
گاز قل قل میکرد را برداشررتم و در آبکشرری که در سررینک گذاشررته بودم خالی 
شتم تا میزان تلدی آن  کردم. یکی از خالل های پوست پرتقال را در دهانم گذا

لخ بود. باید در قابلمه می ریدتم و می گذاشرتم تا را بسرنجم. اوف .... هنوز ت
دوباره اوشیده شود. شکر را در آب ریدتم تا قوام بیاید. روز ق ل دستورپدت 
ست پرتقال را از بانو گرفته بودم و تمام دیروز را به خالل کردن  مربای خالل پو

قال بدم تپنج پرتقالی که خودم به تنهایی خورده بودم گذرانده بودم! دیگر از پر
آمده بود. روز ق ل به اای شررام و صرر حانه پرتقال خورده بودم تا خالل هایم 

 زیاد شود.
 

به کانتر تکیه دادم و به قل قل آب نگاه کردم. دوازده روز بود که بابک رفته بود. 
دوازده روز بود که تنها بودم. برخالف دفعه ق ل به ندرت از در خانه بیرون زده 

صرار مرا به پیاده روی می برد. بودم. گاهی امیره شنگ به دیدنم می آمد و به ا و
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شین کرده بود.  سوز بود که او را هم خانه ن ستدوان  سرمای هوا به قدری ا ولی 
دو شررب ق ل آن قدر برف آمده بود که سررقه طویله یکی از خانه خراب شررده 

سفند و گاو در ز سارت زیادی به بار آورده بود. تعداد زیادی گو وار یر آبود و خ
مانده و مرده بودند. ارتفاع برف آن قدر زیاد شرررده بود که عمال بیرون رفتن را 
غیر ممکن میکرد. فکر میکردم با این برف سررنگین امکان اینکه او هم نتواند 
خودا را برسرراند زیاد اسررت. گردنه باز بودب ولی تردد به سرردتی صررورت 

ودند. و پلیس راهداری اعالم میگرفت. راهدارها به حالت آماده باا در آمده ب
 کرده بود که از مسافرت های غیر ضروری ااتناب کنید.

 
نمی دانسررتم او قرار اسررت که ره زمانی برگردد. ولی اگر قرار بود که خ ری 
تهدیدا میکردب تنهایی را ترایی میدادم. حتی رند باری عزم کردم به تا لب 

ویم که خ ر نکند و نیاید. ولی آن ااده بروم و از آن اا با او تماس بگیرم و بگ
سیدم بروم و در آن بوران راه را  شده بود که می تر سرد  قدر برف زیاد بود و هوا 

 گم کنم.
 

بی خ ری بد دردی است. اینکه ندانید که ره شده است و هیچ وسیله ایی هم 
نداشته باشید تا خ ریب حتی ازی بدست بیاورید. و من دوازده روز بود که در 

ی خ ری دسرررت و پا میزدم. نه خ ری از او داشررتم و نه از ماهی و گلی و آن ب
سعی میکردم تا  ضاع روحیم را کنترل کنم  شوم و او محمد. برای اینکه دیوانه ن
دسررتانم را مشررغول نگه دارم. کاری که تمرکز را ب ل د و حتی برای لحظه ای 

ه زمسررتانی را پدت افکارم را متفرق کند. مربا می پدتم. مربای تمام میوه های
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ستور پدت  ست نارنگی وپرتقال. د سیب پاییزه گرفته تا به و مربای پو بودم. از 
ته بودم و روی  بانو گرف شرریرینی های خانگی و هزار اور غذای محلی را از 
آشپزی تمرکز کرده بودم. کتاب می خواندم و فیلم تماشا میکردم. هر کاری می 

 کردم تا کمی مرا آرام نگه دارد.
 

خالی کردم و  مه را در آبکت  قابل یات  باره محتو نار زدم و دو هایم را ک مو
رشیدم. خوب بود. زمان اضافه کردن شکر بود. شکر قوام آمده را اضافه کردم 
تاریکی بود و  به  به هوا کردم. رو  گاهی  تا دوا بگیرم. ن باال رفتم  قه  به ط  و 

ن مه و ه نمی شد. و بعد از آگرفته و مه آلود بود. به طوریکه تا پررین بیشتر دید
غ ار بود که از سمت انگل و ااده به الو آمده بود. رقدر از این هوا وحشت 

 ب*و*سداشتم. ش ها صدای زوزه ی گرگ ها یک لحظه هم ق ع نمی شد و کا
هایم دوباره برگشررته بود. به نوعی دیگر و با فضررایی متفاوت. حاال به اای آن 

بودم. گم شده بودم و گیج و درمانده از مواودی هزار تو در انگل های اطراف 
فرار میکردم که نمی دانستم ریست. حیوان است یا انسان؟ می دویدم و مرتب 

 به زمین می خوردم و بعد با تنگی نفس و هن و هن از خواب می پریدم.
 

سسعی کردم تا به کا شیدم. ب*و* م فکر نکنم. به حمام رفتم و در وان دراز ک
ی احساس کردم که صدایی را شنیدم. شیر آب را باز کردم و دوا برای لحظه ای

گرفتم و حوله را به تن کردم واز حمام بیرون آمدم. ترسرریده بودم. نکند عمران 
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بود؟ در را باز کردم و با او سینه به سینه شدم. ایخ خفه ایی کشیدم و درحالیکه 
 می لرزیدم دستم را الوی دهانم گرفتم.

 
 انه هایم را گرفت و آرام فشرد.با هر دو دستت ش

 
 _نترس. آروم باا

 
صال مهم ن ود که مرا  شته بود. دیگر ا ریزی نمانده بود که به گریه بیفتم. او برگ

می دیدم. حتی دیگر صرردای  ب*و*سترسررانده بودب یا اینکه من هر شررب کا
زوزه گرگها هم ترسررناک ن ود. دیگر برایم آن مه و هوا گرفته و ابری ترسررناک 

 ود. او آمده بود و به نظر می رسررید که نیم بیشررتری از ترسررهای مرا هم با ن
را گزیدم. و سرررم را باال بردم و نگاهت  ل*ب*مخودا شررسررته و برده بود. 

سرم را باال  شم  کردم. دیگر حتی قد بلند او هم بد ن ود. دیگر از اینکه مج ور با
برای من افتاده بود؟ هر  بگیرم و به او نگاه کنم ناراحت نمی شرردم. ره اتفاقی

آن را خوشرررایند می دانسرررت و نیم دیگر از آن فرار  ل*ب*مره بود نیمی از ق
شت و هم زدگی در من  شده بودم. هم ک صیتی  شد میکرد. مثل آدم های دو 
شد. نیمه دیگر  شیده می  شت. در حالیکه نیمی از نازلی به طرف او ک واود دا

ن ود. این گیر کردن و پا درهوا بودن  می خواست که از او فرار کند. حس خوبی
 اصال حس خوبی ن ود.
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شه  سرخ و خواب آلود بود. ولی مثل همی شمانت  سته. ر نگاهت آرام بود و خ
آراسته و اتو کشیده و منظم بود. ریت هایت شیو شده و افترشیو زده و ل اس بی 
عیب و نقص اسررپورت. موهایت بلند شررده بود. ولی هنوز در حدی ن ود که 

 بتوان به آن حالت داد. صاف به سمت پایین شانه شده بود.
 

 _سالم!
 

 ل دند زد و دستت را از روی شانه هایم برداشت و کمی از من فاصله گرفت.
 

_فکر کردم رفتی پیت امیرهوشررنگ و بانو. صرردای آب رو که شررنیدم فهمیدم 
 حمامی.

 
 روی تدت نشست و پلیورا را بیرون آورد. آهی کشید و گفت:

 
 _برای یک مرد خسته و گرسنه ریزی داری که بدوره؟

 
 _آره االن برات حاضر میکنم.

 
به حمام برگشررتم و ل اس پوشرریدم و به ط قه پایین رفتم تا ریزی برای شررام 
درست کنم. به آشپزخانه آمد و از یدچال آب خورد. برنگشتم تا نگاهت کنم. 
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برگردد و او را نگاه  حس خوبی نداشتم. حسی که نیمی از آن دوست داشت که
صدمه  ضربه خورده بود و  سالها  شت آن نازلی که  ست ندا کند و نیمه دیگر دو
دیده بودب دوباره شرکسرته شرود و صردمه ب یند. می دانسرتم اگر بشرکنم دیگر 

 ترمیم ندواهم شد.
 

شک کرد. بی تواه به او برنج را  ستم و خ ش ستانم را  سرم قرار گرفت. د شت  پ
اق ت دستانت به دور کمرم حلقه شد و به روی شکمم قرار در پلوپز ریدتم. ع

سر بیچارگی و راحتی. خنده دار بود. من ُپر بودم  شیدم. آهی از  گرفت. آهی ک
 از حس های رند گانه. حس های گیج کننده.

 
سرررا را پایین آورد و رانه اا را به روی شررانه ام گذاشررت. نفس هایت به 

ا ررخاندم تا ل دندی عصرر ی که بر لب گردنم می خورد و آتت میزد. سرررم ر
شته ام به او بفهماند  سرگ شاید رهره  شتم تحویلت دهم. تا مگر رهایم کند.  دا
که در ره برزخ احساسی دست و پا میزنم. اما او پیت دستی کرد و مرا به آتت 
کشید. نفسم بند رفت و سرم گیچ رفت. رشمانم باز مانده بود. برخالف او که 

ه بود و ریزی را نمی دید. بوی آدامس نعنایی در بینی و دهانم رشمانت را بست
پیچید و حالم را دگرگون کرد. ریزی نمانده بود که بیهوا شوم. این حسب این 
شود تا ب یند که با  شمانت را نمی گ شید. ررا او ر حس نو و تازهب مرا به آتت ک

 من ره کرده است.
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سرا را عقب شدند و  شمانت را باز کرد.  عاق ت ل هایت نیمه باز  شید و ر ک
سرباالیی گیر کرده  شین که در  شتی؟ مثل یک ما شت. ولی ره برگ سم برگ نف
سعی میکردم تا بر هجوم آن همه حس  شده بودم. نفس نفس میزدم و  ستب  ا

 های ضد و نقیی فایک آیم. ولی مگر شدنی بود؟ او ره کرده بود با من؟
 

 شدت بیشتری برگشت. نگاهت نگران شد. اخم میان دو ابرویت با
 

 _نازنین
 

مرا ررخاند و سعی کرد تا مرا در آغوا بکشد. پست زدم. با صدایی که سعی 
 میکردم نرمال و عادی باشد ولی ن ودب گفتم:

 
 _تنهام بزار.

 
شتم. ررا این کار  شپزخانه بیرون زدم و تلو تلو خوران به اتاق خواب برگ از در آ

یم؟ ررا همه ریز را خراب کرد؟ همه ریز را کرد؟ ررا؟ ما که مشررکلی نداشررت
 خوب بود. من دلتنگت بودم. ولی حاال....

 
فکر کردم که حاال هم از دیدنت خوشحال شده ام. ولی دوست نداشتم ریزی 

 بین ما عو  شود. حتی اگر او ماهی را دوست نداشت.
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من بودم که مشکل داشتم. من بودم که ناقص بودم. دوست نداشتم که تغییری 
ایجاد شررود. مگر آن شررب های بی نظیری که کنار هم در اردبیل داشررتم ره 

 ایرادی داشت که او خرابت کرده بود؟
 

به خواسررته ام احترام گذاشررت و تنهایم گذاشررت و به سررراغم نیامد. یک آرام 
شده بود که به  بدت خوردم. ولی هنوز گیج و درمانده بودم. هوا کامال تاریک 

و کنارم روی تدت نشررسررت. خجالت کشرریدم که  ط قه باال برگشررت. آمد
نگاهت کنم و نگاهم را به بیرون دوختم. دسررتت را زیر رانه ام گذاشررت و 
صررورتم را به طرف خودا ررخاند. نگاهت کردم. رشررمانت مثل همیشرره 
صال  شته بود و من ا سه ایی که کنار تدت گذا شک بود. از رند کی ادی و خ

 رکتر بیرون آورد و به طرفم گرفت.متواه شان نشده بودمب یک کیسه کو
 

شکر کردم. او هیچ وقت  شکالت های دلدواهم بود. ل دند کم رنگی زدم و ت
هیچ ریزی را فراموا نمیکرد. در کیسررره های دیگر کتاب بود و کلی خورده 
ریزهای دیگر. حتی برایم یک گیره سررر عروسررکی هم خریده بود. گیره ایی که 

سه ها یک ل اس  یک میکی موس با نمک به رویت س یده بود. در یکی از کی ر
شلوارهای راحتی و  شمی و  ضدیم و پ فوق العاده بود. ریزی نه مثل پلیورهای 
بلند. ریزی شرریک و مجلسرری. ل اسرری که مناسررب مهمانی بود. خیلی زی ا و 

 آشکارا گران قیمت و ال ته باز و بی قید و بند.
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یک واب باالی زانو بود. از زیر کامال دکولته بود و قد ل اس ریزی در حدود 
سررینه کلوا شررده بود. دامن ل اس حریر پر از رین بود و رنگ تند آل الویی 

 داشت. با حیرت نگاهت کردم.
 

 _این .....
 

نگاهم به رهره بی تفاوت و سررردا افتاد. نگاهی که میگفت اگر بپوشرری یا 
شان میداد. ت شاید این طور ن ست. یا  شی برایم بی اهمیت ا یل جزیه و تحلنپو

 رهره این مرد کار آسانی ن ود.
 
 
 
 
 

شاره  شتت ا ستون بدنت کرد و روی تدت خوابید. با انگ سرد آرنجت را  خون
 کرد و گفت:

 
 _بپوا ب ینم اندازه است؟
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سرم را  شپزخانه بر من رفته بود را فراموا کنم.  سعی کردم تا لحظاتی که در آ
نه نفی تکان دادم. سررریع تر از آن چه فکر میکردم از آن حالت نیمه به نشرررا

 خوابیده برخاست و به طرف در اتاق رفت و با تمسدر گفت:
 

 _بپوا ب ین اندازه است یا نه؟ من نمیام باال.
 

ستم و پیراهن را پرو کردم. الوی آیینه این طرف و آن  ست و رفت. برخا در را ب
عاده ب یا بتوانم آن را ب ینم. فوق ال مه زوا تا از ه به نظرم طرف شررردم . ود. ولی 

 هب*و*سررمسرردره بود. این پیراهن قرار بود که کجا پوشرریده شررود؟ دوباره آن 
شدم  شت من تازه متواه می  الوی نظرم آمد. مثل اینکه هر رقدر که می گذ
که ره اتفاقی افتاده است. آن حالت بهت و حیرت از بین می رفت و به اایت 

حسی که خوب ن ود. روی تدت حسی بد و مشمئز کننده واودم را پر میکرد. 
صدایم کرد. بیچاره  ستم گرفتم. از ط قه پایین  سرم را بین هر دو د ستم و  ش ن
خسته و گرسنه مج ور شد که خودا غذا را حاضر کند. به ط قه پایین برگشتم. 
کنار سینک ظرف شویی ایستاده بود و از مرباهای پوست پرتقال من می خورد. 

وشرریده بود و خالکوبی اژدهای بی نظیرا که یک تیشرررت آسررتین حلقه ایی پ
 من شیفته اا بودم را به نمایت گذاشته بود. از پشت سر نگاهت کردم.

 
شررراید اولین مرت ه بود که به طور ادی به او به عنوان یک مرد نگاه میکردم. 
سی که  شه برایم او بابک بود. ک شته بودم. همی هیچ وقت رنین دیدی به او ندا
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و مردانگی کرده بود و مرا پناه داده بود. ولی حاال از نظرم یک شوهر ماهی بود 
 مرد شده بود. ریزی که دوست نداشتم حتی به آن فکر کنم.

 
قدا بلند بود. بلند تر از محمد و حتی عمران. ولی کشرریده بود و عضررالنی. 
سرررشررانه هایتب بازوانت و سرراعدا همه قوی و مقتدرانه بود. نتیجه سررالها 

باز به بسررکت ال  ی کردن. ررخید و مرا غافلگیر کرد. دهانت پر از مربا بود. 
 ظرف اشاره کرد و گفت:

 
 _عالیه! بانو یادت داده؟

 
 سرم را تکان دادم. اصال فرصت نکرده بودم که خودم آن را تست کنم.

 
 _آره

 
صرردایم هنوز لرزان بود. فهمید ولی عکس العملی نشرران نداد. سررعی کردم تا 

گذا نار ب با او زندگی کنم و اگر می ترس را ک ها  حاال  حاال  که  رم. قرار بود 
خواسررتم این طور بلرزم و بترسررم زندگیم به فنا میرفت. دعا دعا میکردم که 

سیک  ه*و*س ستانت ب*و* ه دیگر را نکند. رون امکان اینکه همان اا زیر د
شک مرباخوری  ستادم و یک قا صله ای شوم خیلی زیاد بود. کنارا با فا بیهوا 

 داشتم و به سمتت گرفتم و با اخم گفتم:بر
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 _این اختراع شده برای مربا خوردن. اسمت هم مربا خوریه.

 
 ل دند کجی زد و انگشتت را در مربا فرو برد و گفت:

 
 _ق ل از اون آدمها با این می خوردن.

 
باره انگشررتت را در مربا فرو برد و به طرف دهان من  در دهانت فرو کرد و دو

یرت نگاهت کردم. توقع داشت که انگشتت را در دهانم فرو ب رم؟ گرفت. با ح
شتت را روی  شیدم.  ل*ب*مانگ شت. نارار دهانم را باز کردم و مربا را ر گذا

ولی حرارت گونه ام را احسرراس میکردم. این اصررال منصررفانه ن ود. او مرا در 
را او فشار قرار می داد. مربا خوب شده بود. ولی حس من اصال خوب ن ود. ر
 این کارها را میکرد؟ سعی کردم تا هم خودم را و هم او را حساس تر نکنم.

 
 _سپهر نیومد؟

 
 به کانتر تکیه داد و گفت:

 
_نه نتونست. کار داشت. سال زنت نزدیک بود. باید می موند تهران. اگر کلوخ 
سررنگی هم تو این زمان از آسررمون تهران پایین بیاد سررپهر از تهران تکون نمی 

 ره تا بتونه بره سر خاک زنت.خو
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شد. مردی که فکر  سال زنت؟ باورم نمی  شد.  شک  ستم میان هوا و زمین خ د

 میکردم بدون مشکل ترین آدم روی زمین است یک مرد داغدیده بود.
 

 _مگه زنت...
 

 نتوانستم ادامه بدهم. سرا را تکان داد.
 

سپهر داغ شد.  صادف کرد. در اا فوت  سال پیت ت  ون بود. تا یک_رهار پنج 
سال اصل گیج بود. رسما رو هوا بود. در حدی که می خواستیم تو آسایشگاهی 

 که خودا کار میکرد بستریت کنیم. زمان برد تا بهتر شد.
 

 روی صندلی نشستم. باالی سرم آمد و دستت را روی شانه ام گذاشت.
 

 _فکر میکردم تو صح ت هاتون بهت گفته
 

 اکه._نه! نه نگفت. خیلی وحشتن
 

 کنارم نشست با انگشت اشاره اا گونه ام را نوازا کرد.
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_نازی من داغونم. غذا رو بکت. درسرررت که نکردی. حداقل بده بدورم برم 
 بدوابم.

 
با خجالت غذا را کشیدم و در کنار هم و در سکوت صرف کردیم. بعد از شام 

ت. کمی نشررسررت و بعد به باال رفت. صرردای آب نشرران می داد که حمام اسرر
آشررپزخانه را مرتب کردم و به باال رفتم. سررعی کردم تا الوی لرزا زانوانم را 
بگیرم. از حمام بیرون آمد. باال تنه اا را با حوله خشک کرد و از درون آیینه به 
سه  سرا را با تا شکم زده بود نگاه کرد.  ستاده بودم و خ من که کنار تدت ای

 تکان داد و گفت:
 

 بدواب دختر. _الاالهه اال.... بگیر
 

لحاف را کنار زدم و خوابیدم. موهایت را خشرررک کرد و آمد و کنارم خوابید. 
ناخوداگاه کمی خودم را کنار کشرریدم. متواه شررد ولی حرفی نزد. ریزی نمی 
گفت. فقی ساعدا را روی پیشانی اا گذاشته بود و به سقه خیره شده بود 

ه خواب رفتن داد و من و رند لحظه بعد صرردای نفس های آرامت نشرران از ب
 یک نفس راحت کشیدم. آرام بدت من هم اثر کرد و به خواب رفتم.

 
 ب*و*سهمیشررگی ن ود. یعنی در ابتدا اصررال کا ب*و*سدر خواب بودم. کا

سته بودم و  ش شقت بودم ن شنگ بودم. در زیر زمین که عا ن ود. در خانه امیرهو
شنگ و بانو را نگاه میکردم سرد ن ود. بهاری و عکس های قدیمی امیرهو . هوا 
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عالی بود. با حلقه شرردن دسررتانت به دور کمرم رشررمانم را با لذت بسررتم و 
ستانم را به دور گردنت  شکت نگاه کردم. د شمان ادی و خ ررخیدم و در ر

سپردم. با اولین  سحلقه کردم و خودم را به او  صله گرفتم تا به ب*و* ه از او فا
 مران بود.رشمانت نگاه کنم. ولی او ن ود. ع

 
ستت بود و تکان  شده بود و بازویم در د سان از خواب پریدم. به رویم خم  هرا
میداد. محکم به سینه اا زدم تا او را کنار بزنم. نفسم تنگ شده بود. از شدت 
ضربه ام اا خورد و کنار رفت. ل ه تدت نشستم و نفس نفس زنان سعی کردم 

 نجات پیدا کنم. تا اکسیژن را ب لعم تا از این حالت خفگی
 

 _نازنین
 

صرردایت از پشررت سرررم تکانم داد. به طرفت ررخیدم و با تهدید و صرردایی 
 لرزان گفتم:

 
 _به من دست نزن. به خدا اگر دست بزنی.....

 
نداد که بقیه کلمه ها از دهانم بیرون  حرفم ق ع شرررد. هک هک گریه ام امان 

ستم را الوی دهانم گرفتم و هک هک کنان  شت بغل بیاید. د ناله کردم. مرا از پ
کرد. دسررت و پا زدم. ایخ کشرریدم. ولی او بی تواه کار خودا را کرد. رهایم 
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نکرد و مرا ررخاند و در آغوا خودا نگه داشت و سرم را به سینه اا فشرد. 
شیدم. موهایم رانوازا کرد و  سینه اا کوبیدم و گریه کنان ایخ ک شت به  با م

شان  سینه برهنه اا می هیچ عکس العمل دیگری ن شک هایم به روی  نداد. ا
ریدت و گونه و صررورتم را خیس و رسرر ناک میکرد. ولی او بی تفاوت مرا 
ست و  نوازا میکرد. درسرت مثل بچه ی کورکی که زخم خورده و غمگین ا

 پدرا با آرامت نوازشت میکند تا ترس ها و غم هایت فرو برزید.
 

آهسررته شررد و باالخره ق ع شررد. ولی  نمی دانم رقدر گذشررته بود که گریه ام
شم میکرد و  ستان بزرگتب قوی و مردانه نواز شده بود. د نوازا های او ق ع ن
پایین آورد و  بدنم تزریک میکرد. سرررا را  به  یادی آرامت را  قدار خیلی ز م

 ه های ریز و پشت سر هم به پیشانی ام گذاشت.ب*و*س
 

 _بهتر شدی؟
 

سرم را تکان سرم را باال بردم و نگاهت کردم سته بود.  سرخ و خ شمانت  . ر
 دادم.

 
 همیشگی؟ ب*و*س_همون کا

 
سرم پایین بود و او  شکر کردم که  شدم و خدا را  سرخ  سرم را پاین انداختم. 

 نتوانست در روشنایی نور آباژور صورتم را ب یند.
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 _نازنین؟.....

 
 منتظر اواب بود.

 
 _نه

 
اخود اگاه خودم را بیشررتر در صرردایم خشررک شررده بود. سرررفه ایی کردم و ن

اه شرررد و مرا در  کامال غیر ارادی بود. متو که  آغوشررت فرو کردم. حرکتی 
صورتم را باال داد. رند لحظه با  ستت رانه ام را گرفت و  شرد. با د شت ف آغو
شد و  شید و خم  صورتم را کاوید. از به از. عاق ت آهی ک نگاه ادیت تمام 

کنار کشرریدم و با لحنی التماس گونه  ید. خودم راب*و*سرررا  ل*ب*مکنار 
 گفتم:

 
 _خواهت میکنم دیگه این کار رو نکن.

 
 رند ثانیه نگاهم کرد. خشک و تا حدودی سرد.

 
 _ره خوابی دیدی؟
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سینه  شت و دوباره گونه ام را به  ستت را روی موهایم گذا سرم را تکان دادم. د
 اا فشرد

 
 _نمی خوام ریزی بگم.

 
باال و پایین میشررد و سررر مرا با حرکتی موزون تکان  آهسررته خندید. سررینه اا

یار  ندرت می خندید. ولی خنده هایت بسرر به  تکان می داد. او خیلی کم و 
شت ادا کرد و خوابید. بازویت  صدایی بم و کلفت بود. مرا از آغو مالیم و با 
را به سررمتم دراز کرد و اشررراره کرد تا بدوابم. با حیرت نگاهت کردم. ل دند 

 د.کجی ز
 

 _سرت رو بزار رو بازوم
 
 
 
 
 

 شک و دو دلیم را که دید با لحنی نس تا خشن گفت:
 

شم. بذار آرومت کنم. تا تو  _بدواب نازی من داغونم. نمی تونم دوباره بیدار ب
 هم راحت بدوابی
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آهسته و با احتیاط سرم را روی بازویت گذاشتم. تجربه ادیدی بود. بازویت 

سدت  صورتی که وقتی نرم ن ود. حجمی نه  شت. به  ضالنی دا و نه نرمب و ع
سرم را حرکت می دادم می توانستم حرکت بافت ماهیچه کشیده ی بازویت را 
ست دیگرا را به دورم حلقه کرد و کمی مرا  ساس کنم. د سرم اح زیر گوا و 
به خودا نزدیک کرد. ولی فقی کمی. احساس میکردم که تمام تالشت را می 

ساند ست با احتیاط و قدم به قدم الو برود. کند که مرا نتر . مثل اینکه می خوا
تا عاشررک شرروم. در  به خاطر آوردم. اینکه تالا کنم  حرف های سررپهر را 

شک  ل*ب*مق شک. ولی این ع شک ااازه ی ورود بدهم. ع را باز بگذارم و به ع
بود؟ نه! ق عا نه! بابک نمی توانست به من احساسی داشته باشد. مگر من ره 

شتم سی مریی و معلول ریز دیگری دا سا ؟ مگر من به غیر از یک دختر با اح
شد  شته با صد دختر بهتر از من را دا ست  شاره می توان هم بودم؟ او که با یک ا
سندیده بودب ره دلیلی  سی که ماهی را نپ ررا باید از من حتی خوشت بیاید. ک

 داشت که مرا بپسندد.
 

ادی. کسرری مثل او به نظرم حتی نکته دیگر این بود که بابک خشررک بود و 
نمی توانست کمی احساسات رمانتیک داشته باشد. عشک که دیگر اای خود 
شک و ادی بود. حتی  شقی کردن خیلی خ شک و عا شت. به نظرم برای ع را دا
با اینکه من هیچ تصوری از عشک و اذبه اا نداشتم. این کارهای او فقی می 

یزی . ره*و*سن و با توصیه سپهر و یا توانست دو علت داشته باشد. مداوای م

http://www.roman4u.ir/


 771 ناگفته ها

که شاید بار دیگر در دامت گرفتار شده بود. نمی دانم شاید هم افکارم مسموم 
شیدب گاهی کنترل افکار  شار با شده بود. وقتی که مدت زمان زیادی را تحت ف
منفی آسرران نمی شررود. من هم ل ریز از همین افکار مسررموم و مریی بودم. 

لی نمی توانستم درک کنم که کسی مثل او از من خوشت مح تت را می دیدم و
 بیاید.

 
 _بدواب

 
لحنت آمرانه بود. سرررم را باال بردم و نگاهت کردم. بارشررمانی که از شرردت 
شمانت را  شمی نگاهم کرد. نگاه مرا که دید ر شده بودب زیر ر خواب خمار 

 بست و با غرولند گفت:
 

یدم کج خلقی کردی  که رسرر که بگم _اونقدر از وقتی  یادم رفت  که اصررال 
 شناسنامه ات اومد

 
 تقری ا از اا پریدم. او ریز به این مهمی را فراموا کرده بود؟

 
 _االن میگی؟

 
لحنم تند و تا حدودی خشن بود. رشمانت را باز کرد و با حیرت نگاهم کرد. 

 اخم هایت یک باره در هم فرو رفت.
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سپورت که تا یک ق ستی؟ بدون پا دمی مرز هم نمی تونی بری _مگه رمدون ب

 خانم.
 

برخاست و با عص انیت نشست. با دستت صورتت را ماساژداد. خم شد و از 
سنامه را از داخل آن بیرون آورد و  شنا شت و  ستیت را بردا کنار تدت کیه د

 خونسرد به طرفم گرفت.
 

 _بفرما اینم شناسنامه. ب ینم ری کار میدوای بکنی باهاا.
 

ه اولت را باز کردم. الوی نام پدر ریزی نوشته نشده بود. با اخم گرفتم. صفح
شده بود. به تاج تدت تکیه  شته  شم بردا شیدم. باری از روی دو نفس راحتی ک
داد و سرریگاری آتت زد و بی تواه به من کشررید. می دانسررت نگاهم به رویت 
شم دوخته بود.  ساکت به تاریکی بیرون ر سرد و  ست ولی تواه نمی کرد.  ا

احت بودم ولی او بی تفاوت و سرد هیچ تواهی به من نداشت. حاال که من نار
نیازمند تواهت بودم ررا دریخ میکرد. من تواه بی منظورا را می خواسررتم. 

سنه  ستم. ناراحت ب*و* شتیم را می خوا ش های بی نظیری که دا ه اا را. من 
 هکنارا نشررسررتم و به تاج تکیه دادم. حرفی نمی زد. کامال مشرردص بود ک

ستت را گرفتم. نگاهم کرد. اخم  ست. ولی با لج ازی نمی خوابید. د سته ا خ
 میان دو ابرویت از همیشه بیشتر بود.
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 _بدواب

 
سینه  شید و به روی  ست من را هم ک شید ولی د رند لحظه نگاهم کرد. دراز ک

 ید.ب*و*ساا خواباند. اعتراضی نکردم. روی موهایم را 
 

 کمک کنی؟_ررا نمی خوای خودت به خودت 
 

 _من خوبم.
 

شید. دوباره یک  ست ک سبه نرمی روی بازویم د ه دیگر به روی موهایم ب*و*
 نشاند.

 
یدمت دیگه خوب ن ودی سررم را ب*و*سر_نه خوب نیسرتی. از لحظه ایی که 

 باال گرفتم و نگاهت کردم.
 

 _حس خوبی نیست. یعنی حس خیلی خیلی بدیه.
 

 _ر وری بده؟ ره اوریه؟
 

 و خشن شده بود. دوباره سرم را به اای ق ل برگرداندم. صدایت گرفته
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 _کثیفه!

 
 آهی کشید و حرکت دستانت را به کمرم منتقل کرد.

 
 _ره ریزا کثیفه؟ نازنین برگشتی به پله اولت؟

 
 این بار من آه کشیدم.

 
ست میزنی همون حس بدی رو پیدا میکنم که اون  سم. وقتی که بهم د _می تر

 شتم.روز تو هزار تو دا
 

 _االن همون حس رو داری؟
 

سی که رند لحظه  شتم فقی آرامت بود. ح سی که آن لحظه دا شتم. ح نه ندا
ق ل داشررتم بد بود. حسرری که فکر میکردم دیگر تواهی از اانب او ندواهم 
دید. حسی که می گفت دیگر برایت مهم نیستم. این حس بد بود. نه حسی که 

 حاال در آغوشت داشتم.
 

 _نه
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 دستانت را متوقه کرد. نوازا

 
 _نه؟

 
 سرم را به نشانه نفی تکان دادم.

 
 ه؟ب*و*س_فقی 

 
 سرم را تکان دادم.

 
_روز اول یادته که بهم ااازه نمی دادی که حتی دسررتت رو برای یک لحظه 
بگیرم؟ ولی حاال که تو بغلم هستی و دارم لمست میکنم مشکلی نداری. نازی 

ست بزنم. بزار کم کم الو بریم. اون  خودت به خودت کمک کن. بزار بهت د
 وقت کم کم همه ریز برات عادی میشه.

 
کم کم الو برویم؟ منظورا از این حرف ره بود؟ الو برویم. تا کجا؟ تا ره 
حد؟ تا ره مرزی؟ او فکر کرده بود که من از فوالد هسررتم؟ من نمی توانسررتم 

ر کارا بدون عشررک تحمل کنم. ررا او این را نمی فهمید؟ می دانسررتم که ه
است. همین برایم سدت تر بود. شاید اگر کمی عالقه در میان بود. تحمل این 
وضررعیت برای من هم آسرران تر می شررد. نه زمانی که میدانسررتم که او اگر هر 



wWw.Roman4u.iR  776 

 

کاری که میکند فقی و فقی برای به ود حال من اسررت یا شرراید خاموا کردن 
ردم. دیگر نمی توانسررتم خودا. غلت زدم و به سرراعت نگاه ک ه*و*سآتت 

ستم را  شد. د شت بیرون آمدم. با تعجب نگاهم کرد. نیم خیز  بدوابم. از آغو
 سر شانه اا گذاشتم و به سمت رختدواب فشار دادم.

 
نار آتیت  پایین ک گه نمیتونم بدوابم. اگر خوابم برد همون  _تو بدواب. من دی

 می خوابم. تو بدواب رشمات قرمز شده
 

ظر اوابت بمانم به پایین آمدم. کتاب ادیدی را که شروع کرده بدون اینکه منت
بودم برداشتم. مرگ کسب و کار من است. کامال مناسب روحیه فعلی من بود! 
ولی همین که می توانسررتم با آن کمی از افکارم فرار کنم کافی بود. ولی حتی 

 ه به الویب*و*سررکتاب هم نتوانسررت فکرم را ثابت کند. تمام لحظات آن 
سردرگم و کالفه بودم. ای  شدنی بود.  ستم ولی نا شمانم می آمد. نمی خوا ر
کاا سپهر آمده بود. دوست داشتم با کسی صح ت کنم. از کار بابک به کسی 
بگویم. کسی که با او راحت باشم. سپهر آن آدم بود. کسی که از تمام ازییات 

ستم اگر ریز سی که میدان شت و محرم بود. ک یم ی به او بگوزندگی من خ ر دا
در اایی نقل ندواهد شررد. کسرری که می دانسررتم من برایت مهم تر از حتی 

 دوستت هستم.
 

****** 
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ستم  سراغم نیامده بود. حتی د شت. دیگر به  سه روز بود که از آمدن او می گذ
را هم نمی گرفت. تا حدودی سرد و بی تفاوت شده بود و همین مرا عذاب می 

ب با داد. او نمی دانسرررت که  یا حتی  ا آن مح ت ها و تواه های بی منظور و 
به خودا معتاد کرده اسرررت که رنین میکرد؟ دلم برای ذره ای  منظورا مرا 
تواه پر پر می زد ولی او حتی سررعی میکرد که کمتر در خانه باشررد. پیشررنهاد 
کردم که به اردبیل برویم ولی او نپذیرفت. کار را بهانه میکرد و صرر ی از خانه 

ند. دلم برای خودم می  بیرون گذرا نگ می  با امیرهوشرر مام روز را  می زد و ت
شه بی دریخ  سرت تواه اا بودم. تواهی که همی سوخت. تمام روز را در ح

 نثارم میکرد ولی حاال سرد شده بود و نامهربان.
 

شیو می زد. روی  صورتت افتر ستاده بود و به  نگاهت کردم. رو به روی آیینه ای
بی تواه به من ل است را پوشید. قرار بود که با امیرهوشنگ  تدت دراز کشیدم.

شید و  سفیدی پو سکی  ستارا بروند. این تنگ تیره و پلیور یقه ا برای کاری به آ
 پالتوی بلند مشکی اا را برداشت و نگاهی بی تفاوت به من کرد.

 
 _رته؟

 
 ررخیدم و به روی کمر دراز کشرریدم و او هم آمد و باالی سرررم کنار تدت

 ایستاد. گفتم:
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 _هیچی!
 

 دست به سینه مقابلم ایستاد و با دقت نگاهم کرد.
 

 _پس ررا اخمات تو همه
 

 _خوبم!
 

پالتویت را روی م ل کنار تدت پرت کرد و آسررتین های پلیورا را کمی باال 
داد و به طرفم خم شد. یکی از زانوانت را سمت رپ بدنم و زانوی دیگرا را 

شت  ست بدنم گذا سرم قرار سمت را و هر کدام از آرنج هایت را در دو طرف 
داد و کامال به روی من قرار گرفت و با آن رشمان نافذا خیره در صورتم شد. 

 از دهانم بیرون خواهد زد. ل*ب*ماحساس می کردم که هر لحظه ق
 

 _حاال بگو ری شده؟
 

نداشررتم.  گاه کنم را  مانت ن که در رشرر مل این گاه کردم. تح نه اا ن را به 
عت می کرد. ر طا به ا یار آدم را وادار  که بی اخت فذ بود  نا قدر  مانت آن  شرر

 _هیچی!
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شقیقه ام را  سرا را پایین آورد و  سصدایم آرام و لرزان بود.  ید. اولین ب*و*
تواه بعد از سررره روز بی تواهی کامل! نگاهت کردم. ل دندی محو به لب 

 داشت.
 

 _رته؟
 

 _ به من تواه نکردی!
 

را گاز گرفتم. ولی دیگر دیر شده بود. ن اید می گفتم. سرا را به سرعت زبانم 
ه باران کرد. نفسم به شماره افتاده بود. بی ب*و*سپایین آورد و گونه و گردنم را 

صله  شتم تا او را از خودم ادا کنم. کمی فا سینه اا گذا ستم را روی  اراده د
پشررت گردنم گرفت. نگاهت خیلی خونسرررد و آرام بود. یکی از دسررتانت را 

گذاشررت و دسررت دیگرا را به دور کمرم حلقه کرد و با یک حرکت مرا بلند 
کرد و خودا نشررسررت و مرا روی پاهایت نشرراند. پاهایمان حاال در اهت 

 عکس هم قرار گرفته بود.
 

 _خودت خواستی که سمتت نیام. حاال ررا ناراحتی؟
 

 سرم را به پیشانی اا تکیه دادم و آرام گفتم:
 

 رو ندواستم. _من این
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 _پس ری؟

 
سردی خارج  سرم را باال گرفت. نگاهت کمی از  نگاهت کردم و حرفی نزدم. 
شده بود. ولی هنوز گنگ و م هم بود. خم شد و به نرمی ل انم را لمس کرد. بله 

ه حسرراب ب*و*سرردقیقا لمس کردن واژه درسررتی بود. رون به هیچ واه یک 
 نمی شد.

 
 _این رو نمی خوای؟

 
 _آره!

 
آهی کشررید و دسررتانت را در موهایم کرد. سرررا را به گردنم رسرر اند. ولی 

 حرفی نزد. فقی به نظر می رسید که ع ر گردنم را می بویید.
 

 _فردا میرم.
 

هراسررران فاصررله گرفتم و نگاهت کردم. ررا این کار را با من میکرد؟ ریزی 
ب نه ن ود. فقی  یه بیفتم. این اصررال منصررفا به گر که  نده بود  ما ین ک ه خاطر 

 ه من باید مجازات می شدم؟ این ظالمانه بود!ب*و*س
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 _ررا؟
 

رند لحظه حرفی نزد. صررورتم را کاوید. به نظر حیرت زده می رسررید. عاق ت 
 پیشانی اا را به پیشانی ام تکیه داد.

 
_کار دارم. باید برم گرگان. بعدا هم باید برم کیت. از همه مهم تررپوزخندی 

سنامه ات  کج زد و ادامه شنا سپورتت.  دادت باید بگم علی بره دن ال کارهای پا
 که اومده. باالخره رفتنی هستی!

 
حرف هایت نیت دار و تلخ بود. دلم گرفت. ولی حرفی نزدم. سرررم را تکان 

 دادم و بغضم را فرو خوردم.
 

 _آره می فهمم. کار داری!
 

که دلم می خواسررت ولی حقیقت این بود که ریزی نفهمیده بودم. تنها ریزی 
 هب*و*ساین بود که او بماند و مرا غرق در تواه های بی منظورا کند. بدون 
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و بدون نوازا و نگاه های با منظور. من این را می خواستم. ریزی که احساس 
ست. کمرم را گرفت و مرا از روی پاهایت بلند کرد و  سیده ا میکردم به پایان ر

 گفت:
 

 رمه_باید برم. امیرهوشنگ منتظ
 

به  پالتویت را برداشرررت و رفت و فردای آن روز هم  بدون هیچ حرف دیگری 
تهران برگشت. بعد از رفتنت تمام روز را گریه کردم. خداحافظی به مراتب سرد 

 تر از روز ق ل داشتیم. تنها وسایلت را برداشت و خداحافظی کرد و رفت.
 

داد.  نهایی دیگری عذابم میتنها شده بودم و این تنهایی به مراتب بیشتر از هر ت
شه تنها بودم. ره در کودکی و ره نواوانی و اوانی. ولی حاال در این  من همی
مدت آن رنان تواه دایمی از او دیده بودم که وابسررته اا شررده بودم و دیگر 
نمی توانستم به تنهایی حتی فکر کنم. دوست داشتم که او کنارم می بود. تمام 

شده بود. به یاد آن آرامت و راحتی که ب شب و روزم  سرت  شتم حاال ح ا او دا
روزها و شررب های بی نظیری که داشررتیم می افتادم. آن همه تواه و مح ت. 
ست ن ود. من  شکل دار من از بین رفته بود. این در سات م سا همه به خاطر اح
مشرکل داشرتم ولی او نمی فهمید. ره می شرد اگر او بی منظور باز هم به من 

 ؟ مگر ریزی از او کم میشد؟تواه میکرد
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***** 
 

تمام روزهای من تکرار مکررات شرررده بود. ریزی به انونم نمانده بود. دیگر 
قدم زدن را دوسررت نداشررتم. دیگر برف برایم ااذبه نداشررت. دیگر برای تولد 
یکی از حیوانات روسرتا هیجان نشران نمی دادم. حتی به دیدن امیرهوشرنگ و 

ست بانو هم نمی رفتم. دیگ ست داده بود. دو ر همه ریز اذبه اا را برایم از د
ضور او را  شتم که برگردد و من ح ست دا شم. دو شته با شتم خ ری از او دا دا
حس کنم. دوست داشتم خ ری از ماهی و گلی و محمد داشته باشم. ولی نمی 
شده بود. گذر زمان در این اا کند  ستا زمان متوقه  شد. مثل اینکه در این رو

ص ستجوی ذره ای بود.  سید و من دیوانه وار در ا شب می ر  ی ها به کندی به 
 آرامت به در و دیوار خانه می زدم.

 
دوباره بی اشررتها شررده بودم. ولی به ل ه داروهایی که مصرررف می کردم غذا 
شتم غذا بدورم ولی گرسنه بودم.  ست ندا شتها ولی گرسنه. دو میدوردم. بی ا

شررده اسررت. شرر ها می خوابیدم. ولی ره حس می کردم که معده ام سرروراخ 
و نگرانی. حال و روزم اصررال خوب ن ود. نمی دانم  ب*و*سخوابی؟ پر از کا

ستم . حتی اگر قرار بود که باز هم مرا  شده بود. ولی من فقی او را می خوا ره 
سب ضور او ب*و* شی که در ح ضور او آرامم میکرد. من این آرام د. ولی تنها ح

 .داشتم را می خواستم
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شب را روز می کند.  شب و  سرت مواد روز را  شتم که در ح حس معتادی را دا
امیرهوشررنگ و بانو حس می کردند که من حال درسررتی ندارم. نگرانم بودند 
ولی حرفی نمی زدند. احسرراس میکردم که بابک به آنها گفته بود که کاری به 

 دلم برای گلی کارم نداشررته باشررند. سررپهر نیامده بود. از محمد خ ر نداشررتم.
شررور میزد و دلتنگ ماهی بودم ولی به نظر می رسررید آن قدر که عدم حضررور 
بابک و سررردیت در آخرین دیدارمان عذابم می داد هیچ کدام دیگر آن قدر مرا 

 عذاب نمی داد.
 

روز هفتم از رفتن او بود. در آشررپزخانه با بانو نشررسررته بودیم. بانو دار کورک 
ه بود و سعی داشت که به من آموزا دهد. ولی من در قالی را روی میز گذاشت

هپروت بودم. نیمی از حواسم به او بود و نیم دیگر در همه اا. با صدای ماشین 
که  حالی مد و در  نارم آ به ک بانو  گاه کردم.  به بیرون ن یدم و از پنجره  اا پر از 

 عینکت را از روی رشمانت برمی داشت گفت:
 

 _بابکه
 

 _نه باربده.
 

شت اه بگیرم. در  آنها شت که من او را با باربد ا ش یه به هم بودند ولی امکان ندا
 سرنشین الو باز شد و سپهر پیاده شد. با عجله به استق ال شان رفتم.
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 _سالم

 
 _سالم نازلی خانم. ر وری؟

 
با او و سررپهر دسررت دادم و به خانه دعوتشرران کردم. برایشرران رای ریدتم و با 

سالن بر ش اهتت با برادرا برایم آرامت شیرینی به  ستم.  ش دم. کنار باربد ن
 بدت بود.

 
 _ر وری؟

 
 ل دند زدم و سعی کردم تا همه ریز آرام و نرمال به نظر بیاید.

 
 _خوبم شما ر وری؟

 
ل دند زد و من متواه شدم که او فقی کمی ش اهت ظاهری به برادرا داشت. 

بک را او نداشررت. ولی آن اذبه فوق العاده رشررمان و آن شرردصرریت قوی با
یکسررری خصرروصرریات اخالقی دیگر داشررت که بابک فاقد آن بود. آرام بود و 
شت می آمد آن حالت  سی خو شان میداد. تو دار ن ود. اگر از ک مهربانیت را ن
عالقه و تواه را می شد در نگاهت خواند. نگاهت صاف بود وبی غل و غت. 
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اب گشرروده بود. اگر به من ل دند بابک تو دار بود و مرموز ولی او مثل یک کت
 می زد می دانستم که از روی تواه و عالقه است.

 
 _منم خوبم. این اا ر وره؟ بهت سدت که نمی گذره؟

 
 _نه خوبه!

 
ستا برایم اهنم  ستی ن ود. در این رند روز این رو سدت واژه در ره دروغی! 

 شده بود.
 

خورد و برادرا فقی  کمی از رایت را نوشررید. یک تفاوت دیگر. او رای می
 قهوه. آهسته صدایت کردم.

 
 _باربد!

 
صح ت میکرد. با تعجب و  شنگ و بانو  سپهر با امیرهو شت و نگاهم کرد.  برگ

 آهسته گفت:
 

 _بله؟
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رند لحظه در رشررمانت نگاه کردم ولی نتوانسررتم و سرررم را پایین انداختم. 
 دوست داشتم که احوال او را می پرسیدمب ولی نتوانستم .

 
 _هیچی. دیگه ر وری؟

 
 ل دند کجی زدب که او را بیشتر از همیشه ش یه به برادرا کرد.

 
به. درگیر بود یکم. فکر نکنم تا آخر هفته آینده بتونه برگرده. دن ال  _اون هم خو

 پاسپورتته. یکم هم با عمران برخورد داشت
 

 سرم رابا شدت باال بردم و با نگرانی گفتم:
 

 _ررا؟ ری شده؟
 

 ران آدم فرستاده بود که ...._عم
 

 حرفت را ق ع کرد. دستم را گرفت و با ادیت گفت:
 

 _نازی حالت خوبه.
 

 _ری شده؟
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 صدایم از استرس گرفته شده بود.

 
_کوبیده بودن تو ماشینت. یه تصادف ساختگی. بعد هم ریدتن سرا کتکت 

 زدن. ولی مشکی نیست ما هم تالفی کردیم
 

 _االن ر وره؟
 

 اال عالوه برگرفتگی مثل اینکه از ته راهی عمیک شنیده می شد.صدایم ح
 

 _گفتم که خوبه. مشکلی نیست. ماشین داغون شده فقی.
 

 _گرفتنشون؟
 

 _نه فرار کردن. ماشین اونها کامیونت بوده خسارت ندیده.
 

 سرم را تکان دادم.
 

 _پس ررا تو اومدی؟
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 نگاه خنده داری کرد.
 

 شه. بعد هم مشکلی که اومدم دیدن زن داداشم؟_اومدم که سپهر تنها ن ا
 

 زن داداا؟ من؟ یا ماهی؟ با تعجب نگاهت کردم. نگاهت را از من گرفت.
 

_بابک گفت که همه ریز رو بهت گفته. یعنی خودم تشررویقت کردم که بهت 
 بگه.

 
 _مرسی!

 
شن  شده بود. همان ور که گاهی خ دوباره نگاهم کرد. این بار نگاهت مثل او 

 شک میشد.و خ
 

 _از محمد خ ری نداری؟ دلم برای گلی شور میزنه.
 

 خم شد و فنجانت را روی میز گذاشت.
 

مل کردن رو  مادگی ع که آ قدر  نه اون یه تغییر ازیی کرده. ولی  که  ثل این _م
 داشته باشه. دراه هوشیاریت هنوز در اون حد نیست. ولی بهتره
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 اشاره ایی به سپهر کرد و سپهر گفت:
 

 خانم میای بریم یکم قدم بزنیم؟ _نازلی
 

ل اسهایم را پوشیدم و با هم از خانه بیرون زدیم و به طرف روستا به راه افتادیم. 
 هوا گرفته و ابری بود. ولی خیلی سرد ن ود و برفی هم نمی بارید.

 
 _خوب. ر وری؟

 
 نیم نگاهی کردم و گفتم:

 
 _برای فوت همسرتون متاسفم!

 
 کرد و آهی کشید و گفت: دستانت را در ایب کتت

 
_هر سررال که میگذره فکر میکنم که دیگه آرومم. دیگه یادم رفته. ولی باز هم 

 سر سالت که میشه همون حس بیچارگی که اون روز داشتم بهم دست میده.
 

 نگاهم کرد و ادامه داد.
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_ می بینی ما آدم ها هیچ کدوممون کامل نیستیم. با هم کامل می شیم. افت 
 . تکی مثل پازلی هستیم که ناقصه.می شیم

 
 _ررا نمی خواید دوباره کامل بشید؟

 
 خندید.

 
_نمی دونم رون دیگه نیازی به کامل بودن ندارم. با همین ناقص بودن حس 
کاملی دارم. همه ریز احساسیه. من هم بعد از فوت همسرم دیگه حس ناقص 

 بودن نداشتم که نیازی به تکامل داشته باشم.
 

 داشتید؟_دوستت 
 

 سرا را تکان داد.
 

_عاشررقت بودم. می دونی گاهی فکر میکنم من خوشرر دت بودم. رون خدا 
فرصررت عاشررک بودن رو بهم داد و اون رو از من گرفت. همه ی آدم ها تا این 

 اندازه شانس ندارن.
 

 قدم هایت را با قدم های کوتاه من هماهنگ کرد و گفت:
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 ریم. خودت ر وری؟_از همدردیت متشکرم ولی ازمن بگذ
 

 _خوبم.
 

 ایستاد و نگاهم کرد. عمیک و طوالنی.
 

 _م مئنی؟
 

شده  سرا خیره  شت  ستایی پ نگاهت نکردم. همان طور که به خانه های رو
 بودم تنها سرم را تکانی ازیی دادم.

 
 _ولی بابک که گفت خوب نیستی.

 
 نگاهت کردم. دیگر نتوانستم خودداری کنم. بغضم ترکید.

 
 ب نیستم!_نه خو

 
سرررم را پایین انداختم و گریسررتم. تلخ و طوالنی. تمام اشررک هایی که از روز 
شت و  شانه ام گذا ستت را روی  شمانم مانده بود پایین ریدت. د رفتنت در ر

 با مالیمت گفت:
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 _آهان این درسته! حاال بگو ب ینم ری شده؟

 
 بینی ام را گرفتم و نگاهت کردم.

 
 من خوب نیستم. علتت رو نگفته؟ _اونی که بهتون گفته که

 
 آرام خندید.

 
نه یکی هم میزنم پشرررت  مت میک ته. من هم دعواا کردم. اگر آرو _ررا گف

 دستت!
 

 لحنت خنده دار بود. در میان گریه خنده ام گرفت.
 

 _کار خوبی کردید.
 

 او هم خندید.
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 دوباره به راه افتاد.

 
 طرفت؟ _می دونی که این پیشنهاد من بود که بیاد

 
ایسررتادم. نه منب بلکه زمان هم. پس او بوده اسررت؟ او که می خواسررته به این 
ست. و آن  ستم که تواه اا یک تواه واقعی نی سیله مرا درمان کند. می دان و

نداشررتم. مگر رند مرت ه ب*و*سررر به ایی  که تجر ه. آن هم واقعی ن ود. من 
س شده بودم که بتوانم بین یک ب*و* سیده  سرا با  ه با عشکب*و* ایی  هب*و*

 ساختگی تفاوت بگذارم.
 

می دانسررتم. من ریزی ن ودم که او بدواهد. او کامل بود. بی عیب و نقص و 
صیت. من هنر دلربایی  شتم. یک زی ایی بی خا اذاب. من فقی یک زی ایی دا
نداشررتم. هنری که بتوانم از این زی ایی خدادادی اسررتفاده کنم. من یک دختر 

ای او که مدت زمان طوالنی مورد تواه زی ا ترین دخترها بوده نرمال ن ودم. بر
شم؟  شته با ستم دا ست. من ره ااذبه ایی می توان و از بهترین ها کام گرفته ا

 منی که حتی یک دل ری ساده دخترانه را هم بلد ن ودم.
 

 _کار خوبی نکردید.
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ه عت روبفاصررله گرفتم. ررخیدم تا از او دور شرروم. بازویم را گرفت و به سررر
 رویم قرار گرفت.

 
_من فقی گفتم که یکم بهت نزدیک بشررره که ب ینم رفلکس تو ریه؟ من ازت 
نا خواه اون اوری که یکی از مریی هام رو می تونم تو مالقات  دورم. خواه 
های دایم تحت نظر داشررته باشررم تو رو تحت نظر ندارم. من االن تو درمان تو 

بیاتم الو میرم. بهم حک بده که بابک رو دارم از روی حدس و احتمال و تجر
وادار کنم که حاالت تو رو برام تشررریی کنه. می خوام ب ینم تا کجا الو رفتم؟ 
درمانم رقدر اثر داشررته؟ قرص هاب دوزشررون و مقدارشررون کافیه یا نه؟ تو 
خودت تونسررتی رقدر به خودت کمک کنی؟ من که پیشررت نیسررتم که بتونم 

شررته باشررم. به همین خاطر بهت گفتم یکم بهت خودم مشرراهده مسررتقیم دا
 نزدیک بشه تا واکنت تو رو ب ینم. ولی من گفتم یکم. اون....

 
 حرفت را ق ع کرد. نگاهم کرد و خندید.

 
 _اون یکم سر خود عمل کرده.

 
 اخم کردم. او داشت درباره من حرف میزد؟ احساسات من؟

 
 _کار خوبی ن ود.
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شررتیم. حاال در راه ااده مال رویی بودیم که به دور زدیم و به طرف ااده برگ
 ااده اصلی منتهی می شد.

 
با هم  به حال  تا  که  بدترین دعوایی  باهاا بحث کردم.  بدی بود.  یده  _آره ا
حث می کنیم. از نظر  با هم ب بک خیلی  با یدونی من و  داشررتیم رو کردیم. م

به حال ما رو عقیده و اخالق زیاد با هم یکی نیسررتیم ولی نمی دونم ری تا 
شته. قلب مهروبون اون یا عالقه ایی که من مثل برادرم  ست نگه دا کنار هم دو
به اون دارم؟ حاال این ها بماند. بهت گفتم که ن اید تا این حد به تو نزدیک می 

 شد....
 

سینه زده بودم و نگاهم به رو به  ستانم را به  حرفت را ق ع کرد و نگاهم کرد. د
 ه رشم می دیدم که نگاهت به من بود. _حست ری بود؟رو بود ولی از گوش

 
 _مگه مهمه؟

 
 دستم را گرفت و مرا متوقه کرد.

 
 _معلومه که مهمه.

 
 رند ثانیه به رشمان نافذ و مهربانت نگاه کردم.
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_خوب نیسررتم. اگر اون ریزیه که به خاطرا منو موا آزمایشررگاهی کردیدب 

رو گرفته. گیجمب بدمب نابودم.  ل*ب*مخوب نیسررتم. داغونم. حس بد تموم ق
 حس کثیه بودن دارم. ولی از یه طرف ....

 
ستم بگویم که با  ستم ادامه بدهم. نمی خوا حرفم را ق ع کردم. دیگر نمی خوا
همه این حال بد اگر او االن این اا بود من خوب می شررردم. نمی خواسررتم 

ا او دلم فقی ببگویم که دیوانه وار دلتنگت شررده ام. نمی خواسررتم بگویم که 
 آرام می شود. این ها گفتنی ن ود.

 
 _از یه طرف ری؟

 
 سرم را تکان تکان دادم و حرفی نزدم.

 
 _دلتنگت شدی؟

 
 نگاهم را از روی برف ها به او دادم.

 
یک ریزی این وسرری  که  یده بود  یدا کرده بود. فهم قای دکتر نق ه درد را پ آ

خی کشرریده بود. نق ه ی  درسرررت نیسرررت. غلی را پیدا کرده بود. به زیرا
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سرررطانی پیدا شررده بود. حاال فقی باید منتظر نسررده اا می شرردم. شرریمی 
 درمانی یا اراحی و بریدن و دور انداختن.

 
 حرفی نزدم.

 
 _ره حسی داری؟ بهم بگو. بذار کمکت کنم.

 
 دوباره حرفی نزدم. آهی کشید و دستم را گرفت تا به طرف خانه برگردیم.

 
 _عاشقت شدی؟

 
 نه!_
 

 یک نه سریع و تا آن اا که می شد قاطع.
 

 _خیلی م مئنی!
 

 _آره!
 

 خندید.
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_روز اول که عاشررک زنم شررردم من هم همین حرف رو می زدم. می گفتم نه 
ست انونه که  شک نی ستم. یک نه قاطع. ولی بعد فهمیدم که این ع شقت نی عا

ب ها ی بعضی شبهت م تال شدم. دیوانه وار دن الت بودم. شاید باورت نشه ول
با ازدواج ما  پدرا یکم  یدم.  تاقت تو ماشررین می خواب پای پنجره ا می رفتم 
مداله بود. دوسررت داشررت که اون به پسررر عموا بله بگه. شررده بودم مثل 
شتم که  شوق. فقی یه گیتار کم دا شقهای ایتالیایی که می رن پای پنجره مع عا

ت همون موقع هم نمی پای پنجره اا بزنم زیر آواز! می دونی االب کجاسرر
گفتم که عاشقشم. می گفتم خوب این هم عالقه است دیگه! خیلی پر رو بودم! 
ولی او خیلی خانمانه بهم گفت که عاشررقمه. همین! همین یک کلمه منو هم 
خانم و من قی بود.  قه کردم. خیلی  هار عال نه وار بهت اظ منفجر کرد. دیوا

. دوسررت نداریم ابراز عالقه بعضرری از ما مردها مواودات مغروری هسررتیم
شدیم. ما همه  شک طرف مقابلمون م مئن ن صا تا زمانی که از ع صو کنیم. مد
ید اون امله  با که  اایی  مه تواهی نشررون می دیم. ولی  کاری می کنیم. ه
اادویی رو به کار ب ریم و بگیم دوست دارم. دهنمون قفل میشه. ال ته همه این 

ستن. خیلی از مردها هم ه سات طوری نی سا ستن که خیلی خوب می تونن اح
 رمانتیک شون رو بروز بدن. ولی م مئن باا که بابک از اون دسته نیست.

 
نگاهت کردم. منظورا از این حرف ها ره بود؟ اینکه بابک مرا دوسررت دارد 
 ولی آن قدر مغرور است که ریزی نگوید. خنده دار بود. با اخم نگاهت کردم.

 



wWw.Roman4u.iR  800 

 

 دن حالم این حرف رو بگید_الزم نیست برای بهتر ش
 

 ابروانت را باال داد و خندید.
 

 _یعنی می خوای بگی من دروک میگم؟
 

 کمی سرخ شدم. حرفم دقیقا همین معنی را می داد.
 

 _نه. منظورم اینکه احتیاای نیست که منو آروم کنید.
 

 آهی کشید و گفت:
 

 _بریم تو بقیه صح ت هامون رو بکنیم؟ من سردمه!
 

 م. در خودا فرو رفته بود و یقه کتت را باال داده بود. خندیدم.نگاهت کرد
 

 _خوب ررا زودتر نگفتید؟
 

نه  به خا ند و  گذاشررت ها  ما را تن بانو  بد و امیرهوشررنگ و  بار به داخل رفتیم. 
شستیم تا خودمان را گرم کنیم. بی اختیار به یاد  امیرهوشنگ رفتند. کنار آتت ن
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نشررسررتیم و با هم ادول حل می کردیم.  شررب هایی افتادم که کنار آتت می
رقدر دلتنگ آن لحظه ها بودم و اگر می خواسررتم با خودم صررادق باشررم باید 
می گفتم که خیلی زیاد دلتنگ خودا شررده بودم. دلتنگ لحظه به لحظه ایی 
نه بود ولی  قا نگ آغوا گرم و امنت. احم نده بودیم. حتی دلت گذرا با هم  که 

شتم که در آ ست دا شت در واقعا دو شت فرو بروم و تمام ترس هایم را در پ غو
بسررته آغوشررت بگذارم و به آنها بدندم. ترسررهایی که در حضررور او رنگ می 

 باخت و در ن ودا هیوالیی وهم انگیز می شد.
 

_بابک پسررر خشررکیه. همون زمانی که اهل بزن و بکوب و دختر بازی هم بود 
 ر طرفت می اومدن نه اون. ذاتاشاید باورت نشه ولی این دخترها بودن که بیشت

شاید تو بگی که بابک مردونگی کرده و کمک کرده بهت پناه داده.  این طوریه. 
ولی من می گم بابک یه اورهایی از تو خوشررت میاد. نمیگم رقدرب نمیگم 
عاشقتهب رون میزانت رو نمی دونم. بابک آدم توداریه و تا خودا ندواد کسی 

حاالت و حرکاتت یک ریز ق عی درباره اا بگه. من نمی تونه از روی قیافه و 
هم احتماالت رو میگم. اینکه بابک اگر حتی یه کورولو به تو نظر پیدا نکرده 
بود محال ممکن بود که خودا رو برای یه غری ه تو دهن شیر بندازه. می دونی 
که کتک خورده از نا پدریت و ماشررینت داغون شررده؟ می دونی که دایما داره 

ید می شرره؟ می بینی؟ نمیگم بابک به غری ه ها کمک نمیکنه. نه اصررال . تهد
به. حاال کاری ندارم که یک ااهایی هرز رفته  بابک ذاتا این طوریه. ذاتت خو
و کج شررده ولی رون ذاتا خوبه برگشررته . شرراید اگر حتی یک غری ه کامل هم 

کرد براا و تا بود اون بهت کمک میکرد ولی نه در این حد. از پول دریخ نمی 
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اندازه ایی که می تونسررت ازا حمایت می کرد. ولی اینکه از کار و زندگیت 
سر بندازه نه! خاطر تو براا خیلی عزیزه که این کارها  بزنه و خودا رو تو درد

 رو می کنه.
 

 نگاهم را از روی شعله های آتت به او دادم.
 

 _حس تو ریه؟
 

 د؟_ررا براتون مهمه؟ که برید به اون بگی
 

 اخمی مصنوعی کرد.
 

شکم نازلی. من نه از نظر اخالقی  شنیده می گیرم. من یک روانپز _حرفت رو ن
و نه از نظر کاری و حرفه ایی نمی تونم راز و حرف های بیمارهام رو به کسرری 
بگم. حتی به نزدیک ترین کسررانشررون. مگه اینکه حالشررون اونقدر به وخامت 

شن  شم با بگذاره که از این دنیا فارک ب شن که من مج ور ب و دیگه تو هپروت با
 خانوداه هاشون رااع به مشکلشون صح ت کنم.
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که خودم از  های آتت دادم و حرفی نزدم. وقتی  له  به شررع گاهم را  باره ن دو
احساس خودم ریزی نمی دانستم ر ور می توانستم برای او تشریی کنم. من 

 ره باید می گفتم؟ گیج بودم. میان رند حس متضاد گیر افتاده بودم.
 

 _دوست نداری حرف بزنی؟
 

 _ررا از اون نمی پرسید؟
 

_ما مردها معموال درباره احسرراسررمون به انس مداله با هم دیگه صررح ت 
نمی کنیم. بابک که دیگه اای خود داره! اون خیلی روی حریم خصرروصرریه 
ساس. حرفی از راب ه نزدم. تو  سه. دقت کن میگم اح سا خودا و افکارا ح

دختری بودی که بابک برای یه شررب می خواسررت شرراید فرداا می اومد  اگر
شه اون  ساس در میون با همه ریز رو برای من تعریه میکردب ولی اگر پای اح
وقت مردها دیگه ریزی حتی به نزدیک ترین کسرررانشررون هم نمی گن. یک 

 اورهایی حس مالکیته. حسی که شدصیه و ن اید گفته بشه.
 

ان برقرار شرررد. بی آنکه حرفی بزنم برخاسررتم و به رند لحظه سررکوت بینم
 آشپزخانه رفتم و رای آوردم. تشکر کرد و گفت:

 
_اگر دوسررت نداری حرف نمی زنیم. دوسررت ندارم که مج ورت کنم . رون 
میدونم که نتیجه عکس میده. دوسررت دارم اگر صررح تی هم میشرره به دلدواه 
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شه. پس می ذارم زمانت. احتماال هفته  دیگه بابک میاد. تا اون موقع خودت با
شتی با من حرف بزنی به امیرهوشنگ بگو  ست دا خوب فکر هاتو بکن. اگر دو
با هم حرف بزنیم. من همیشررره در  قت می تونیم  یل اون و یارتت اردب اون م

 دسترس هستم.
 

شه آرامم  شتم که حرف بزنم. حرف زدن با او همی ست دا سرم را تکان دادم. دو
 کشیدم و گفتم:می کرد. نفس عمیقی 

 
با انس مداله  _من واقعا نمی دونم ره حسرری بهت دارم. من هیچ وقت 
شون. بابک هم که دیگه اای خود داره.  سم شنا صال نمی  شتم. ا راب ه ایی ندا
صورتت و  شما اونقدر تو دار و مرموزه که آدم نمی تونه از نگاه کردن به  به قول 

 رفتارا بگه االن حست ریه....
 

 رید و عذر خواهی کرد و گفت:میان حرفم پ
 

_ب دشررید میون کالمت اومدم. من اصررال کاری به بابک ندارم. تو خودت 
 حست ریه؟ بی رودربایستیب بی خجالتب بی ترسب بهم بگو.

 
 کمی مکث کردم.
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یاد. اون  عا نمی دونم. من دلتنگت شررردم خیلی ز _حس من؟ نمی دونم. واق
دگیم فقی از یک نفر دیده بودم. مادر بهم مح تی رو ابراز کرد که شررراید در زن

بزرگم. حتی محمد و ماهی و گلی هم تا این حد به من نزدیک نشرررده بودند. 
ولی بابک اونقدر به من نزدیک شررد که من از درد هام و رنج هام بهت گفتم. 
ریزی که به هیچ کسی نگفتم. حتی مادر بزرگم. همین منو بهت نزدیک کرده. 

 ا و تواه دایمت منو وابسته به خودا کرده.عالوه بر اینهاب حضور
 

_پس نتیجه می گیریم که تو احسرراس میکنی که بابک نزدیک ترین فرد بهت 
 شده؟ حتی نزدیک تر از مادر بزرگت؟

 
 سرم را به نشانه مث ت تکان دادم.

 
 _همه این ها هست ولی تو نمی تونی حست رو بهت تشدیص بدیب آره؟

 
 _بله

 
ب وقتی هست باهاا آرومی. دیگه از ریزی نمی ترسی _وقتی نیست دلتنگشی

 و به نظرت همه ریز درسته. آره؟
 

 _آره
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 خندید و گفت:
 

_خوب اینکه خیلی خوبه. حس بدی نیست. این نشون میده که تو دل سته اا 
 شدی.

 
 _بدیت اینکه من ....

 
نتوانسررتم ادامه دهم و بگویم بدی این موضرروع این اا اسررت که من تحمل 

 ه ها و نزدیکی او را ندارم.سب*و*
 

_دوست نداری بهت نزدیک بشه؟ علی رغم اینکه باهاا آرومی ولی نزدیکی 
رو هم نمی خوای آره؟ دوسررت داری بهت مح ت کنهب تواهت رو ازت دریخ 

 نکنهب ولی بی منظور؟ اصال کاری به کارت نداشته باشه؟
 

 _آره.
 

 د.اوهومی گفت و سرا را رند مرت ه تکان تکان دا
 

_نازلی اون برادرت یا پدرت نیسررت. این عشررک و حمایت بین دو تا خواهر و 
برادر این طوریه. یک برادر یا یک پدر می تونه بدون هیچ نظری به خواهرا یا 
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س تی با تو نداره.  سی که ن شک بدهب تواه کنه. ولی نه ک دخترا مح ت کنهب ع
سات و غریزه مردانه. اون مرد عال سا قه رو تو نزدیکی می بینه. نه یک مرد با اح

با اون نزدیکی احساس تکامل و قدرت میکنه. همون طور که یک زن این حس 
شک بین انس  ستی که یکی از ارکان و پایه هایی ع رو داره. فرقی نداره. می دون
مداله همین نزدیکی ها و راب ه هاسررت؟ دقت کن میگم بین دو تا عاشررک. 

ا میشه که ااتناب ناپذیره و این راب هب پید ج*ن*س*یخواه نا خواه یک کشت 
راب ه ایی که عاشقانه و در عین حال مشروع باشه و حاللب یکی از کارهایی که 
شتیم ازدواج. ازدواج میکنیم و راب ه  سمت رو گذا ست. ما آدمها ا سندیده ا پ
مون رو مشررروعیت می دیم. این طوری اون راب ه هم پایدار میشرره. ال ته من 

ستث شون مهم کاری به ا صول و قواعد برا صال این ا ستن که ا سانی ه نا ندارم. ک
شاخه می پرن. من دارم درباره یک  شاخه به اون  ست. خیلی راحت از این  نی
ست  سندیده ا رهارروب کلی حرف میزنم. ریزی که تو همه اوامع و ادیان پ
ه و ُنرم اامعه اسررت. تو آمریکا رااع به بنیاد خانواده ره حسرری دارن و دربار

راب ه ایی که خارج از این رهارروب ایجاد میشرره ره حسرری؟ حتی تو اروپا 
صال کاری  شه تاکیید دارن. حاال من ا سالم با هم روی این خی که راب ه باید 
شک همب ولی  صال نمی گم عا شما به هم حاللید و حاال ا به این ریزها ندارم. 

 ید.یه نیمچه عالقه که ایجاد شده نشده؟ روی همون تمرکز کن
 

 حرفت را ق ع کرد و با لحنی حسرت بار گفت:
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_می دونی ما آدم ها نمی دونیم ره اتفاقی قرار برامون بیفته. اگر می دونسررتیم 
شک بدیم. تو لحظه زندگی می  ستفاده می کردیم که به هم ع از هر لحظه مون ا

به نظر من  ک یره  گ*ن*ا*هکردیم. حتی یک لحظه رو هم از عاشررقی نگفتن 
من اگر می دونسررتم قراره همسرررم به این زودی از پیشررم بره لحظه به اسررت. 

لحظه رو باهاا میگذروندم. بذار تا دیر نشرررده یه کم الو برید. من اصررال 
نمیگم همین فردا راب ه ایی بینتون ایجاد بشرره. دارم میگم به خودت فرصررت 

ن ای بده. اصررال به بابک به رشررم یک دارو نگاه کنب هان ر وره؟ فکر کن که
بذار بهت  یه زندگی نرمال برگردونه.  به  که تو رو  آدم فقی تو زندگیت اومده 

 نزدیک بشه. من م مئنم که عاق ت بدی ندارید.
 

شده  صورتم رگونه  شکل همین نزدیکی بود. نمی دانم حالت  شیدم. م آهی ک
 بود که او را به خنده انداخت.

 
در زندگی آرامشرره.  _نازلی دختر خوب. آروم باا. یکی از اصررول پیشرررفت

سهای بد رو دور بریز.  سا شد اح ریلکس باا. هر وقت که بابک بهت نزدیک 
به خودا فکر کن. فقی به خودا. شرردص بابک. به این فکر کن که این مرد 
تا به حال ره کارهایی برات کرده. خوبی ها و کارهایی که برات کرده رو لیست 

فکر کن که رقدر در کنارا آروم  کن. ب ین به ره نتیجه ایی می رسرری. به این
هسررتیب امنیت داری . اینکه رقدر دوسررتت داری. وقتی که به این ریزها فکر 
کردی و به افکار بد ااازه ورود ندادیب اون وقت می تونی آروم آروم الو بری. 
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خود ت رو بسررپار به دسررتت. به غریزه ات اطمینان کن. بذار برای یک بار هم 
 زندگیت تو رو الو ب ره.که شده غریزه ات تو 

 
 _اگر اون منو دوست نداشته باشه ری؟

 
شقی کردی. تو از اون  شه. تو عا شته با صال گیرم که ندا _داره . میدونم. ولی ا
و دل مایه گذاشررتی. این حداقل خودت رو آروم میکنه. حس عاشررقی حس 

سهای درگیرت رو آزاد کنه. بذار از این زند سا زاد ان آخوبیه که می تونه تمام اح
 بشی. عاشقی کن. فقی عاشقی کن. همین!

 
_نمی دونم می تونم یا نه؟ سرردته. شررما که بهتر از هر کسرری حس منو می 

 دونید.
 

بابکه. کسرری که از همه ریز  به این فکر کن که این مرد  _آره می دونم. ولی 
 برات مایه گذاشته. می دونستی بیستم همین ماه تولدشه؟

 
 _نه!

 
یه _اگر تو هفته آی غافلگیرا کن.  یاد. احتماال تولدا رو اینجاسرررت.  نده ب

ست داره بپوا. آرایت کن. یکم ناز و  سی که دو ست کن. ل ا غذای خوب در
یه. من ری بگم آخه بهت دختر خوب!رخندید و  لوندی دخترونه خوب ریز
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مرا هم به خنده انداخت.ت ولی همون طور که گفتم خودت رو بسررپار به غریزه 
 ات.

 
شت سعی کرده بودم که دیده  حک دا سالها  صال دل ری بلد ن ودم. در این  من ا

سعی کرده بودم که درگیر هیچ راب ه و  شت بیاید.  شوم نکند مردی از من خو ن
عاطفه ایی نشرروم. آن قدر زیاد که هیچ از ناز و دل ری دخترانه نمی دانسررتم. آن 

 ج*ن*س*یاب ه ره هم که در ذات و غریزه ام بود سرکوب شده بود. ترس از ر
تمام زندگی مرا به فنا برده بود. حرفی نزدم و فقی سرررم را به نشررانه تایید تکان 
سانی بود ولی وقتی پای عمل به میان می آمد  دادم. حرف زدن درباره این کار آ

 من قفل میکردم.
 

کمی دیگر باربد برگشررت و من درباره تهدید هایی که سررپهر از آنها گفته بود 
و هم مثل برادرا از زیر بار سرروال شررانه خالی کرد و ماهرانه پرسرریدم ولی ا

مه ریز را برایم تعریه  بک ه با که خود  فت  ها گ حث را عو  کرد و در انت ب
که  که قسررم می خورد  ند گفت  حت ک یال مرا را که خ هد کرد و برای این خوا
حالت خوب اسررت و مشررکلی ندارد. دل نگرانت بودم ولی می دانسررتم که از 

 ی ندواهم شنید.باربد ریز
 

 آنها یک شب بیشتر نماندند و فردای آن روز به تهران برگشتند.
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بد می  بار مدن و رفتن سررپهر و  ته از آ یک هف ته بود و  که رف سرریزده روز بود 
گذشررت. روی تدت دراز کشرریده بودم و کتاب میدواندم. با شررنیدن صرردای 

به بیرون نگاه نکر یدم. حتی از پنجره  پایین ماشررین از اا پر به  با عجله  دم. 
دویدم. در را باز کردم و همان طور با تیشرت گشاد و بلند بابک که به تن داشتم 

 و با یکی از شلوار راحتی و پشمی در آن برف بیرون زدم.
 

سمتم آمد. در پررین را باز کردم و  شد و یک قدم به  شین پیاده  با حیرت از ما
و حیرت کامل در حالیکه هنوز یک  خودم را در آغوشررت انداختم. با دهان باز

دسررتت به در ماشررین بود با دسرررت دیگرا مرا بغل کرد. رند ثانیه بعد به 
خودا آمد. ل ه های پالتوی بلندا را از هم باز کرد و مرا در آن پیچید. کنار 

 گوشم زمزمه کرد.
 

 _این اا آمریکا نیست دختر خانم.
 

ربان بود و پر از تواه. همان سرررم را باال گرفتم و نگاهت کردم. نگاهت مه
ست و با هم به خانه رفتیم.  شین را ب طور که مرا زیر پالتویت پیچیده بود در ما
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با پایت در را بسررت و مرا در آغوا کشررید. یک دسررتت را به درون موهایم 
 فرستاد و دست دیگرا را دور کمرم حلقه کرد.

 
 _ره استق ال گرمی! می دونستم زودتر برمی گشتم.

 
شرد. خجا شتر مرا به خودا ف سرم را پایین انداختم. بی لت زده از رفتار خودمب 

شد و پالتویت را در آورد  صله گرفت و نگاهم کرد. عاق ت از من ادا  کمی فا
به طرف آتت برد.  قه کرد و مرا  روی م ل پرت کرد. دسررتت را دور کمرم حل

نگاهم  روی زمین کنار آتت نشررسررتیم. حرف نمی زد . بیشررتر از حرف زدن
میکرد. دقیک و موشکافانه. وقتی که خوب گرم شد. پلیورا را در آورد و کوسن 
سر  سن ها تکیه داد و  شینم. به کو شاره کرد تا کنارا بن ها را روی هم رید و ا
مرا روی سررینه اا خواباند. بر خالف دفعه ق ل که خیلی ضررربتی وارد عمل 

 رد. کامال آرام و با تواه.شده بود. حاال کامال محتاط بود. فقی لمس می ک
 

 _دلتنگ شده بودی؟
 

ساس کامل.  شتر مرا نوازا کرد. با اح ریزی نگفتم. او هم حرفی نزد. فقی بی
سی بود که در تمام عمرم  شتم. بهترین ح شت دا سی که آن لحظه و در آغو ح
داشررتم. آرامت محیب امنیت. حس میکردم که دیگر هیچ خ ری نمی تواند 
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ز آغوشررت ادا کرد. با اکراه خودم را کنار کشرریدم که متواه تهدیدم کند. مرا ا
 شد و آرام خندید.

 
 _خوب دیگه ره خ ر؟

 
 _خوبم. تو ر وری؟

 
 برخاست تا به اتاق خواب برود.

 
 _منم خوبم.

 
سته بود. می  ست. رهره اا خ ش به دن الت به اتاق خواب رفتم. روی تدت ن

 ید گاهی از خواب و اسررتراحتت میدانسررتم که برای اینکه بتواند به این اا بیا
 زد.

 
 _خیلی خسته ام

 
به من که باالی سرررا ایسررتاده بودم نگاه کرد و با دسررتت به روی تدتب کنار 

 خودا زد که یعنی کنارا بنشینم و گفت:
 

 _میدونی ری خستگی یه مرد رو رفع میکنه؟
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 کنارا نشستم. بی مقدمه مرا در آغوا گرفت و کنار گوشم زمزمه کرد.

 
 ه!ب*و*س_یه 

 
 ید.ب*و*ساخم کردم. ل دندی زد و اخم بین دو ابرویم را 

 
ست که یه  سی نی س_و اونهایی که ک سته می ب*و* شون بده همین ور خ ه به

 مونن؟
 

ه ایی بود که به روی ل هایم نشست و مرا غرق در حسی نو کرد. ب*و*ساوابم 
. احسرراس می حسرری که هم بد بود و هم خوب. هیجان انگیز بود و وهم آور

سمت ق شتری را به  شده و خون بی شیده  ی پمپاژ م ل*ب*مکردم که رگهایم ک
شود  شمانت را گ شیدم. ر کند. تحت تاثیر رند حس مدتله خودم را کنار ک
سرم را پایین انداختم. گونه ام را نوازا کرد.  شدم و  سرخ  و دقیک نگاهم کرد. 

ره مرا بترسرراند. آهی ه ایی کوتاه بود. مثل اینکه نمی خواسررت دوباب*و*سرر
 کشید و برخاست.

 
شت کمرا بود  شتناکی که در پ شت را در آورد و من متواه ک ودی وح زیرپو
شدم. تقری ا نزدیک به کلیه. به اندازه یک که دست کورک ک ود و خون مرده 
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شررده بود. ال ته رو به به ود بود ولی هنوز بد منظر و دل خراا بود. به طرفت 
انده بود. باربد گفت که حالت خوب است. این تعریه او از رفتم. دهانم باز م

شیدم. ررخید و با تعجب  سته روی ک ودیت ک شتم آه حال خوب بود؟ با انگ
 نگاهم کرد.

 
 _ری کارت کرده؟

 
ها.  نده  به د یک  نه رپت بود نزد به به ود هم ریز سرری یک ک ودی و زخم رو 

ند رفت.  یدم و آهسررته را گ ل*ب*مخفیه تر از ک ودی پشررتت. نفسررم ب ز
زخمت را نوازا کردم. خم شدم و نگاهت کردم. مچ دستم را گرفت. نگاهت 

 کردم. اخم داشت و رشمان خسته اا خمار رو خواب آلود بود.
 

 _بسه! خوبه.
 

 معصومانه گفتم:
 

 _دردت گرفت؟
 

 پوزخندی زد و با لحنی ادی ولی کمی شوخ و طناز و گفت:
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سی بهت نگفته که به تن یک مرد ست  _ک ست د ضا خیلی هم گرسنه ا که از ق
 نزنی؟!

 
آن رنان با حیرت نگاهت کردم که خندید. بلندترین خنده ایی که تا به حال از 

 او دیده بودم. بینی ام را فشرد و من هم برای معمولی الوه دادن اوضاع گفتم:
 

 _ررا باربد بهم ریزی نگفت. درد داره اذییتت میکنه هنوز؟
 

 تت را روی موهایم گذاشت و آرام نوازا کردل دند کجی زد. دس
 

 _نه خوبم.
 

سعی کردم تا  شپزخانه رفتم و به کانتر تکیه دادم.  سرعت به حمام رفت. به آ به 
آرام باشم. در تمام هفته ق ل که با خودم تنها بودم حرف های سپهر را مرور می 

ی یا فقکردم. هنوز انس حسم را به بابک نمی دانستم. عشک است یا عادت؟ 
یک عالقه محی که به علت اینکه بی دریخ مهربانی خرام کرده بود به واود 
شادی لحظاتم را با  سعی کردم  شده بودم که  شاد  آمده بود. آن قدر از دیدنت 

 ه یا لمس خراب نکنم.ب*و*سناراحتی درباره یک 
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هنوز حس خوبی ن ود. ولی مثل بار اول آنقدر شرروکه و نارحت نشررده بودم. 
شه بار  شاید شم. همی شته با سی را دا ستم باید انتظار ره ح رون دیگر می دان

اول مشکل است. من هم که مشکل دار بودم و این خودا مزید بر علت بود. 
ریزی برای شررام درسررت کردم. تا وقتی از حمام می آید بدورد و بدوابد. هوا 

م د. رشمانتاریک شده بود. صدای قدم هایت را شیندم که از پله پایین می آم
شم. از این می  سعی کردم آرام با سراغم می آید.  ستم که به  ستم. می دان را ب

ه شود. ناخواگاه متواه شدم که ب*و*سترسیدم که طالب ریزی بیشتر از یک 
راقو را محکم تر به روی گواه فرنگی درون دسررتم می زنم. دوباره یک نفس 

شم سرم و کنار گو شت  صدایت را که از پ ستم  عمیک دیگر.  شنیدمب راقو از د
 رها شد.

 
 _آروم تر دستت می ره.

 
سینه به کانتر  ست به  نگاهت کردم. نه حرفی زد و نه حرکتی کرد. همان طور د
تکیه داد و اشرراره کرد تا به کارم ادامه دهم. گواه ها را خورد کردم و روی میز 

ش ستا یا امیرهو سکوت خوردیم. گاهی از اهالی رو شام را در  شتم.  نگ و گذا
بانو می پرسررید و من هم اواب می دادم. بعد از شررام اشرراره کرد تا کنار آتت 
بشررینیم. برایت قهوه بردم. کوسررن ها رو روی هم رید و تکیه داد. دسررتم را 
باره با احسررراس کامل شررروع به لمس  گرفت و مرا کنار خودا نشررراند. دو

 بازوهایم کرد.
 



wWw.Roman4u.iR  818 

 

 _نازی؟
 

نگاهت کردم. خم شرد و نوک بینی ام را  سررم را از روی سرینه اا برداشرتم و
ید. کمی خودم را عقب کشیدم. باید هر دفعه با یک حرکت عاشقانه و ب*و*س

 احساسی از طرف او کنار می آمدم.
 

 _بله؟
 

 _باید حرف بزنیم.
 

شد قلب مرا از اا کند. حس میکردم  صی بیان  همین یک کلمه که با لحن خا
شد. حتما اتفا سی که زیر پاهایم خالی  ستم. _ک قی برای گلی افتاده بود. میدان

 ریزیت شده؟
 

نتوانستم اسم ب رم. ولی می دانستم که او خودا متواه خواهد شد. سرا را 
 تکان داد و دوباره بازو و شانه ام را نوازا کرد.

 
 _نه گلی خوبه. یعنی آن رنان تغییری نکرده.

 
 _پس ری؟

http://www.roman4u.ir/


 819 ناگفته ها

 
 تیغه بینی اا را مالید و گفت:

 
 عمرانه._رااع به 

 
 _خوب!

 
پاسررپورتت رفته بود. پلیس گذرنامه  _ممنوع الدروات کرده. علی که برای 

 گفته بود که این خانم ممنوع الدرواه.
 

شوکه شده بودم. آخر برای ره؟ اصال مگر رنین ریزی امکان داشت؟ من که 
دختر او ن ودم. دخترا هم می توانسررت پاسررپورت ادا داشررته باشررد. من که 

 هم ن ودم. حتی دخترا
 

 _مگه می تونه؟ من که دخترا نیستم.
 

ستانت را تنگ تر کرد و  شم می لرزید. حلقه د شدت هیجان و خ صدایم از 
 بیشتر مرا به خودا فشرد.

 
 _هیت هیت .... آروم عزیزم آروم.
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 همین گرمای تنگاتنگ آغوشت و آرامت صدایت مرا هم کمی آرام کرد.
 

 _برای ری؟
 

شکایت کرده. و شی می تونه ممنوع _ازت  شته با صی دا صو شاکی خ قتی که 
الدروات کنه. ازت شررکایت کرده که به عنوان دختر خونده اا از خونه اا 
هل راب ه  تا یک مرد م به عنوان  با من هم  قت کردی.  طال و اواهر سررر

داشتی و من اا ارا صیغه ات کردم. برای اریان سرقتت از  ن*ا*م*ا*ر*و*ع
پرونده اون قدر کلفت هسررت که تونسررته باهاا خونه اا هم شرراهد داره. 

 ممنوع الدروات بکنه.
 

دهانم از شررردت حیرت باز مانده بود. عمران مرا به سرررقت متهم کرده بود؟ 
 شاهد هم داشت؟

 
 _شاهدا کیه؟

 
شده آرامم  ست به هر طریقی که  شید و گونه ام را نوازا کرد. می خوا آهی ک

 کند.
 

 _خانم صدری و خ یری راننده اا
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ررا؟ اولین ریزی که میان آن همه هیجان و ناراحتی و خشررم به ذهنم رسرریدب 
ررا بود. واقعا نمی توانسررتم درک کنم. من که به او کاری نداشررته بودم. در آ ن 
رند وقت حتی سررعی میکردم که با او مثل یک دوسررت رفتار کنم نکند یک 

ندادم و ریزی را زمانی احساس بدی به او دست بدهد. هیچ وقت به او فرمان 
ستم برایم کاری را انجام دهد از او خواهت می  شه اگر می خوا ستم. همی ندوا
کردم و دقت میکردم که حتما کلمه ل فا گفته شررود. دوسررت نداشررتم حس 
حقارت کند از اینکه دختری که از او کورکتر است به او فرمان می دهد. حاال 

 ایم قابل هضم ن ود.ررا باید رنین کاری را با من بکند؟ اصال بر
 

 _آخه ررا خانم صدری باید این کار رو بکنه؟
 

 با انگشت اشاه اا گونه ام را نوازا کرد.
 

 _آخه ررا باید این کار رو بکنه؟
 

 با انگشت اشاه اا گونه ام را نوازا کرد.
 

_احتماال به خاطر عمران. بعضرری وقتها زنها برای کسرری که دوسررتشررون دارن 
 همه کاری میکنن.
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 با حیرت گفتم:
 

 _خانم صدری عمران رو دوست داره؟
 

 برایم عجیب بود. آن قدر لحنم حیرت زده بود که بابک را به خنده انداخت.
 

_عمران مرد اذابیه. اصررال کاری به ذاتت ندارم. ط یعیه خانم صرردری که از 
 ازدواج ق لت خاطره خوبی نداشته رو به خودا الب کنه.

 
 یرتت؟ این اوری دست از سر من بر می داره؟_یعنی عمران می خواد بگ

 
 رند لحظه نگاهم کرد.

 
 _اگر بدوایم خوا بینانه به قضیه نگاه کنیمب آره.

 
 _بدبینانه اا ری می شه؟

 
 _این که عمران فقی داره از خانم صدری استفاده میکنهب همین.

 
 _وای!
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 _آروم باا!

 
 ناخوداگاه به روی سینه اا لم دادم .

 
 دیدیت؟_تو خودت 

 
 _آره

 
 _کجا؟

 
 _تو کالنتری

 
 نیم خیز شدم.

 
 _کالنتری برای ری؟ باربد که گفت اونها که کتکت زدن فرار کردن.

 
 _آره. ولی من که عمران رو زدم.

 
 رشمانم گرد شد. او با عمران دست به یقه شده بود؟ به خاطر من؟
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 _تو عمران رو کتک زدی؟
 

یاد تر از دهنت حرف زدب منم هاا  _آره! ز ندون یدم تو دهنت. یکی از د کوب
 شکست. دیه دادم.

 
 _بابک ری کار کردی؟

 
 اخم کرد و گفت:

 
_مرتیکه بی شرررف وقتی نمی تونه الوی دهنت رو بگیره یکی پیدا میشرره که 

 می زنه تو دهنت!
 

 _مگه ری گفت؟
 

 _ررند و پرند! خزع الت!
 

 _بابک ری گفت؟
 

 کرد.مرا در بر گرفت. سرا را میان موهایم 
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 _مهم نیست. آدم بی شرف همیشه بی شرف می مونه.
 

 _درباره من بود؟
 

 _آره
 

 ررخیدم و نگاهت کردم.
 

 _خواهت میکنم بگو ری میگفت؟
 

 _پیشنهاد داد. یه پیشنهاد کلون. اگر رقم رو بهت بگم شاخ درمیاری!
 

 _برای ری؟
 

یا بدم کاله بی غیرتی بکشررم سرررم ب که من زنم رو طالق  م م بشرر_برای این
 ساقدوا آقاب شما رو براا عقد کنم.

 
 حیرت زده نگاهت کردم. اخم کرد.

 
 _منم بهت گفتم برو بمیر!
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 آهی کشیدم و ریزی نگفتم. تکیه مرا به خودا داد.
 

_باهاا بحثم شرررد. بهت گفتم این پولها برام اهمیت نداره. بهت گفتم همه 
ستن. گفت منکه می دونم نازی ن شرف ه ست مگه مثل تو بی  شته بهت د ذا

 بزنی. از این ررت و پرت ها. بیا مردونگی کن من می خوامت.
 

شد و با اخم بلندم کرد و  شکم خوابیدم ولی او مانع  شدم و به روی  از او ادا 
به کمرم اشرراره کرد و به روی پایت زد و اشرراره کرد که سرررم را آن اا بگذارم. 

یت گذاشررت. در حالیکه با خجالت زده امتناع کردم ولی او سرررم را روی پاها
 موهایم بازی می کرد گفت:

 
یک ریز می خواد. منم  که فقی  حت کردم. می دونم  یالت رو را _منم خ
امیدا رو ناامید کردم که دیگه پی تو ن اشه. اون هم که اولت مشت رو خورده 
بود ولی به خاطر تو بی خیالت شررده بود . رفت کالنتری شررکایت کرد. منهم 

رو دادم. راضرری نمی شررد. می گفت من دیه نمی خوام. منم کم رفتم دیه اا 
آشنا ندارم. ریس کالنتری پدر یکی از دوستای راهنماییم بود. باالخره راضیت 
هدیدا کردم. گفتم پولم رو از پروژه کیت  بده. من هم ت یت  که رضرررا کرد. 
میکشررم بیرون ب ینم کی می خواد تمومت کنه. مدیر پروژه هم که تو هسررتی 

 تو رو می شناسن. اون وقت باید بری آ ب خنک بدوری همه
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 _ری بهت گفتی که لج کرد؟
 

هم هستی! گفتم داره نوه دار  ر*ا*م*ل*ه_گفتم بهت دست که زدم هیچی. ازم 
 میشه به فکر سیسمونی باشه!

 
 آن رنان با حیرت نگاهت کردم که ابروانت را باال داد و آرام خندید.

 
 . بامزه میشی!_رشمات رو این طوری نکن

 
_ررا این طوری گفتی؟ اگر بدتر کنه ری؟ اگر بالیی سرررت بیاره من ری کار 

 کنم؟
 

_بال؟ نترس! من بال سررر عمران نیارم اون عددی نیسررت که بتونه بال سررر من 
بیاره. بعد هم من میدونسررتم که عمران دن ال ریه؟ برای همین این حرف رو 

طوری آتیت گرفت. یک سری تهدید زدم. دیدی که حدسم درست بود که اون 
 هم کرد که میرم به قادر می گم و به فالنی میگم و این حرف ها...

 
می دانسرتم که منظورا از فالنی ماهی اسرت. رشرمانم را روی هم فشرردم. 
ولی حرفی نزدم. حس می کردم که حاال زمانت نیست. من کاری نکرده بودم. 

شدم ک سرعت متواه  ست. من در این مهم بود. ولی به  ه این خود گول زدن ا
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سعی کردم تا ذهنم را  شمم به دن ال بابک بود.  ظاهر کاری نکرده بودم. ولی ر
 متفرق کنم. پرسیدم:

 
 _دن ال ریه؟

 
 موهایم را کنار زد و گونه ام را نوازا کرد.

 
سالها حس یک  ست بیاره. تموم این  سته بد _بکارت. ریزی که با مادرت نتون

ست خورده  شک ست خورده رو با هزار مرد  سی که یک دختر د شته. ح رو دا
امید و آرزو تصرراحب کرده. ولی ره فایده؟ دختری که ق ال تصرراحب شررده به 
ست  ساب یک خانمی که طالق می گیره یا بیوه ا ره درد یک مرد می خوره. ح
و بعد ازدواج میکنه از این مقوله اداسررت. اون طوری مرد حس تحمیک بهت 

قعیت خانم رو می دونسررته و خودا خواسررته ولی یک دسررت نمی ده . مو
به  که  بدی رو همراه داره. حسرری  ثل عمران برای هر مردی حس  موقعیتی م

 شعورا توهین شده و یک دختر دست خورده بهت غالب شده.
 

 _حاال باید ری کار کنم؟
 

 _ری رو ری کار کنی؟
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 _این که ممنوع االخروج شدم.
 

 د و خشک شد. برخاست و گفت:نگاهم کرد. دوباره نگاهت سر
 

_اگر برات اون قدر مهمه که نمی تونی یک لحظه هم صرر ر کنی یکی رو پیدا 
 می کنم قاراقی ردت کنه بری. خ ر داره ولی با خودت.

 
به ط قه باال رفت. برخاسررتم و به دن الت رفتم. بی تواه به من دندان هایت را 

. مسررواک زدم و کنارا دراز مسررواک کرد و ل اس هایت را در آورد و خوابید
 کشیدم. پشتت را به من کرد و خوابید.

 
 _من منظورم این ن ود.

 
ستم را  شیده اا کردم. د شانه ک سر  شدم. نگاهی به  صه دار  اوابم را نداد. غ

 الو بردم تا لمست کنم ولی دوباره عقب کشیدم.
 

 _بابک؟
 

 _خسته ام نازی. فردا ص ی.
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گذاشتم. ولی واکنشی نشان نداد. آرام خودم را به این بار دستم را سر شانه اا 
طرفت کشیدم و از پشت کمرا در آغوا کشیدم. آن رنان با سرعت برگشت 

 که مرا غافلگیر کرد. مرا بغل کرد.
 

_من منظورم این بود حاال که از من شکایت کرده باید ری کار کنم؟ اگر تحت 
شه ری؟ من ع سر ب شم ری؟ اگر برای تو درد جله ای ندارم. این اا تعقیب با

 رو دوست دارم.
 

 با اخم نگاهم کرد.
 

_نمی دونم علی دن ال کارهاته. ولی شاید واود خودت هم الزم بشه. فعال که 
همین اا هسررتی تا ب ینم ری می شرره. تحت تعقیب هم نیسررتی. اانی و آدم 
کت که نیسررتی. اون شررکایت کرده و ممنوع الدروات کرده. زمان دادگاه که 

شررما یا وکیلت میری از خودت دفاع میکنی. تازه امروز صرر ی که من  برسرره
رسرریدم اردبیل علی زنگ زد گفت احظاریه برات اومده . اصررال از کجا معلوم 

 که دادگاه شهادت خدمه رو ق ول کنه
 

شت. هر  شت دیگر هیچ حس بدی برایم ندا شت فرو رفتم. آغو شتر در آغو بی
شتم. ره بود امنیت بود و آرامت. حاال خ شت بود که حس بدی دا ارج از آغو
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سی که به محی بودن در کنارا از بین می  شدنی بود. ح صه نا سی که و ح
 رفت. آهی کشید و گفت:

 
 _بگذریم ری کار کردی تو این مدت؟ خوا گذشت؟

 
 نگاهت کردم خواب از سرا پریده بود! از دهانم در رفت و گفتم:

 
 _نه افتضار بود!

 
 ل دندی کج زد.

 
 _ررا؟

 
 _یکم بی حوصله بودم.

 
 ل دندا ت دیل به پوزخندی پر رنگ شد.

 
 _برای ری بی حوصله بودی؟

 
 اخم کردم. او هم با اخمی مصنوعی اوابم را داد.
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 _درباره این هم نمی خوای حرف بزنی؟
 

 سرم را به نشانه مث ت تکان دادم.
 

 _با سپهر حرف زدی؟ آرومت کرد؟
 

 مکثی کرد و گفت:
 

ت. یک سری قرص ادید داده. بلند شو برو آب بیار. از امشب باید _اه یادم رف
سر  شب در میون یکی بدوری. یه ریزی هم برات خریدم . کیفم رو هم  یک 

 راهت بیار باال
 

 _ری هست؟
 

 سرسری اواب داد.
 

 _نمی دونم آرام بدشه البد.
 

 _نه اون ریزی که برام خریدی ریه؟
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 خندید.
 

 _برو بیار تا نشونت بدم.
 

سعی کردم تا فکر ماهی را از ذهنم بیرون کنم. اگر عمران به او می  ستم و  برخا
گفت ره؟ درسررت بود که برای پول به عقد بابک در آمده بود. درسررت بود که 
بابک هیچ حسی به او نداشت ولی او بابک را می خواست. این مهم بود. شاید 

با آن بتواند خودا  این عقد مسردره دلیلی برای خودا بوده اسرت. دلیلی که
 را به بابک نزدیک کند. و این ریزی بود که نمی خواستم به آن حتی فکر کنم.

 
 
 
 
 

به پایین رفتم و لیوان آبی ریدتم و کیه دستیت را برداشتم و باال رفتم. به روی 
شاره کرد. یک ح ه  شده بود. به پاتدتی ا سقه خیره  شیده بود و به  کمر دراز ک

شتم و  قرص بدون کاور روی شته بود. با تعجب بردا ستمال کاغذی گذا یک د
 گفتم:

 
 _تو از کاور درا آوردی؟
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 _آره بدور
 

کیه را به طرفت گرفتم و قرص را خوردم. نیم خیز شررد و در کیه را باز کرد. 
یک کیسررره از آن بیرون آورد و به طرفم گرفتم. یک پیراهن دیگر. این یکی آبی 

شیده تر بود. خیل شتب بنفتی بود. پو ساده ولی زی ا. یقیه گرد و کمی باز دا ا ی 
آستین حلقه ایی . قدا بلند تر از آن دیگری بود و یک کمر ررمی نازک سفید 

 روی کمرا می خورد. ریزی دخترانه و زی ا.
 

 _خیلی خوشگله.
 

 ابرویی باال انداخت و گفت:
 

 _خوبه حداقل از این یکی خوشت اومده.
 

ود. اشرراره اا به آن پیراهن آل الویی بود که در لحنت کمی سرررد و نیت دار ب
کمد خاک می خورد. خندیدم ولی او بی تواه به خنده ام ررخید و پشررتت را 
نارا دراز  یاط ک با احت ید. من هم  خاموا کرد و خواب به من کرد رراک را 

 کشیدم و خوابیدم.
 

**** 
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تم من ع این دوباره همان آرامت و شررادی به سررراغم آمده بود. دیگر می دانسرر

آرامت مرد قد بلندی است که ابتدا از او خوشم نمی آمد و از اذبه و رشمان 
خشرک و نافذا می ترسریدم. ولی حاال به نظر می رسرید که همین رشرمان 
خشرررک و همین اخم میان ابروانتب ادیدت درون رفتار و حرکاتتب آرامت 

دم پناه آورده بوبدت من اسررت. برای من که مثل یک پرنده بال شررکسررته به او 
 مامن بود و آغوشت النه ایی گرم و امن محسوب می شد.

 
دوباره ساعت ها و لحظه های خوشم برگشته بود. با هم قدم می زدیمب به دیدن 
شتم که از لحظه به لحظه ای که کنارم  ست دا شنگ و بانو می رفتیم. دو امیرهو

ک ره می نشستیم و در یاست نهایت استفاده را بکنم. کنار هم در بالکن رو به د
حلب آهنی آتت روشن می کردیم و به خواست من بر روی آتت سیب زمینی 
تنوری می کردیم. مرا در آغوا می گرفت و آن لحظه من احسرراس می کردم 
که حتی دیگر به آن آتت هم نیازی نیست. واودا مرا گرم می کرد. تکیه ام را 

سافرتی را به د سینه اا می داد و پتوی م شتبه  ر ور هر دو نفرمان می پیچید. بی
شتر  شد. بی سکوت می کردیم ولی گاهی هم حرفی بینمان رد و بدل می  مواقع 
در مورد مسایل عادی و پیت پا افتاده. در مورد موضوعات روزمره روستا. هیچ 
ناراحتی  گاهی من اظهار  ماهی و محمد و عمران حرفی نمی زدیم .  کدام از 

ید می کرد. خودا هم نگران گلی بود برای گلی میکردم و او ه تای م حرفم را 
در میان حرف هایت متواه شرررده بودمب احترامی که برای گلی قایل بود برای 
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شه می گفت "گلی دختر عاقل  ضای آن خانواده قایل ن ود. همی هیچ کدام از اع
 و مهربونیه."

 
صح ت کردن من درباره ماهی و محمد او را از من دور می کرد و  می دیدم که 

شی  صح ت های اندکمان در آرامت و در گو ستم.  من این دوری را نمی خوا
صح ت کنیم .  شت که در گوشی و زمزمه وار  ست دا شتم و دو ست دا بود. دو
همان طور که در آغوشت بودم. سرا را کنار گوشم می آورد و زمزمه می کرد. 

شد و من ا ین حالت را صدایت بم وکلفت بود و به همین خاطر بم تر هم می 
شتم. دیگر  ست دا سدو ه ایی رخ نداده بود. برخورد های ما از نوازا و ب*و*

 در آغوا گرفتن فراتر نمی رفت.
 

روز تولدا بود و از صرر ی از امیرهوشررنگ خواسررته بودم که او را با خودا به 
یا بود و ظاهرا  به نظرم سرردت ترین کار دن بیرون ب رد. برایت کیک پدتم. 

شده بو شتناک  د. خدا مزه اا را به خیر می کرد. کیک را که با خامه تزیین وح
شده بود و در  ضی ااها خامه زیاد  کرده بودم. خودم هم خنده ام گرفته بود. بع
بعضی قسمت ها کم شده بود و خود کیک مشدص بود. خود کیک هم کمی 
ته گرفته بود و زیادی قهوه ایی شررده بود. در یدچال گذاشررتم و به ط قه باال 
ستند  سته بودم که بیایند ولی آنها می خوا شنگ و بانو هم خوا رفتم. از امیر هو

 به اردبیل بروند.
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الوی کمد ایستادم. نمی دانستم ره بپوشم. از ص ی درگیر این موضوع بودم. 
صد بار رشمانم به روی ل اس آل الویی رفت و دوباره برگشت. مردد بودم. این 

ودم گاهی که بابک سررر کمد می رفت تا ل اس ل اس فوق العاده بود و دیده ب
سئله این بود که من با اینکه در  بردارد نگاهی هم به آن می انداخت ولی آخر م
شه  شتم. همی شدین ل اس های باز ندا شده بودم ولی عادت به پو خارج بزرگ 
این و تی شرت های ساده می پوشیدم. و حاال این ل اس به نظرم زیادی باز و 

بود. پوشرریدن آن ریسررک بزرگی بود. آن هم مقابل کسرری که می بی قید بند 
دانسررتم نظری هم به من دارد. پیراهن آبی نفتی که برایم آورده بود را در آوردم و 
شانه می کردم  شیدم. ولی رند لحظه بعد زمانی که در مقابل آینه موهایم را  پو

نم. حرف های آن را در آوردم و بالتکلیه ایسررتادم. نمی دانسررتم ره باید بک
سررپهر را به خاطر می آوردم. اینکه کمی ناز و لوندی دخترانه داشررته باشررم و 

 برایت ل اسی خوب بپوشم ولی نمی توانستم. می ترسیدم.
 

حس می کردم که در این رند روزه ریزی بین ما تغییر کرده است. نمی دانستم 
ست. ولی حس می کردم که آن تغییر از اانب خودم  ست. دیدم آن ره ریز ا ا

به او عو  شده بود. نمی توانستم تعریه درستی از احساسم داشته باشم ولی 
شته برایم مهم ن ود که او ره  شده بود. در گذ دیدم به او دید یک زن به یک مرد 

 بپوشد و ره تیپی داشته باشد. ولی حاال مهم بود.
 

خوا هیکل و مثل اینکه ان ه های مردانه واودا را تازه می دیدم. اینکه او 
عضالنی است و خوا تیپ است و عنصری کامال مردانه در واودا است. 
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قد بلندا. عاشررک این  حاال همه ریز او برایم اذابیت پیدا کرده بود. حتی 
شمانت نگاه کنم. منی که روزی از مردان قد  سرم را باال بگیرم و در ر بودم که 

شده بو شیفته مرد قد بلندم  شده بود؟ ره اتفبلند متنفر بودم حاال  اقی دم. ره 
در سیستم بدن من رخ داده بود؟ منی که هیچ حسی نداشتم حاال پر شده بودم 
از احسرراس های خوبی که مرا سرریراب می کرد و مثل ابری پر باران به خاک 
شک بود یا ریز  شکوه ع سی بی نهایت دل انگیز.  شک واودم می بارید. ح خ

 دیگر؟ نمی دانم هر ره بود زی ا بود.
 

دیگر به ریزی به از او فکر نمی کردم. ولی گاهی هم ترس هایی به سررراغم 
می آمد. آن زمان فقی آغوا او آرامم می کرد. برایم مهم ن ود که ره ساعت از 
ش انه روز است. حتی اگر نیمه شب هم می بود باز هم مثل یک گربه خودم را 

غل می کرد. زیر در آغوشررت اا می کردم. از خواب می پرید و مرا محکم ب
گوشررم نجوا می کرد که ترسرریده ام؟ و من هم می گفتم که بله. آن زمان تا مرا 
آرام نمی کرد نمی خوابید. با موهایم بازی می کرد. کاری که خیلی دوسرررت 
داشرتم و مرا به خلسره ایی آرام بدت می برد. و نوازشرم میکرد. نوازا هایت 

می کرد. از اوج ترس مرا به اوج آرامت مثل مددر بود. مرا از این رو به آن رو 
 می رساند. یک عروج واقعی احساسی.

 
ظه  که هر لح کان این نداختم. ام دت ا مد بیرون آوردم و روی ت پیراهن را از ک
برسررد زیاد بود و من هنوز دودل بودم. ل اس را پوشرریدم. ولی در آخرین لحظه 
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را پوشرریدم. صرردای  نظرم عو  شررد و آن ر ا بیرون آوردم و دوباره ل اس آبی
شد و به طرف خانه آمد. گیج  شین پیاده  شین آمد. از پنجره نگاه کردم. از ما ما
سر  سان و با عجله پیراهن آل الویی را  سر درگم دور خودم می ررخیدم. هرا و 

 روب ل اسی زدم.
 

 _نازنین
 

 رشمانم را روی هم فشردم.
 

 _بله؟
 

ده شررمردم تا بلکه آرام شرروم.  صرردای قدم هایت را شررنیدم که باال می آمد. تا
ست کرده بودم که  ست د شیدم. آن قدر د سم گرفته بود. رند نفس عمیک ک نف
حتی فرصت نکرده بودم که در آیینه نگاهی به خودم بیاندازم. به الوی در اتاق 
شده بود. ررخیدم و در آینه  صی  رفتم. با حیرت نگاهم کرد. نگاهت اور خا

شاید نه به زی ایی آن پیراهن آل الوییب ولی به خودم نگاه کردم. خیلی زی  ا بود. 
شلوار های پشمی و راحتی به پا کرده  ضدیم و  برای من که همیشه پلیور های 

 بودمب نق ه ع فی بود.
 

خیلی خوب روی اندامم نشررسررته بود و براسررتگی ها و پسررتی و بلندی های 
. دم به عقب برداشتماندامم را به نمایت گذاشته بود. الو آمد. ناخوداگاه یک ق
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سراایت ایستاد و دستت را به طرفم دراز کرد و ل دند مهربانی زد. می دانست 
که دستم را در دستت خواهم گذاشت. دستم را گرفت و مرا به سمت خودا 

د. سرا یب*و*سکشید. حرکتی نکرد. فقی با دقت مرا نگاه کرد. پیشانی ام را 
 را پایین آورد و کنار گوشم نجوا کرد.

 
 _بهت میاد!

 
 سرم را کنار گوشت بردم و مثل خودا نجوا کردم.

 
 _تولدت م ارک!

 
سرم را  شم. تولد بابک بود. این مهم بود.  سعی کردم آرام با صدایم لرزان بود. 

م. ولی حرکتم را حدس زد و گونه اا ب*و*سررکمی ررخاندم تا گونه اا را ب
دم. با خجالت سرررم را یب*و*سرررا ررخاند و من به اای گونه اا ل انت را 

شت و عمیک ترین و طوالنی ترین  شیدم ولی نگذا سعقب ک ا ه ایی که تب*و*
به حال تجربه کرده بودیم را گرفت. نفسم بند رفته بود. سرا را کنار کشید و با 

 رشمانی خمار آهسته با انگشت اشاره اا به نوک بینی ام زد و گفت:
 

 خانم!ه نفس بگیری خوشگل ب*و*س_باید ق ل از 
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ساس می کردم  شتم. اح سرم را باال ن ردم تا نگاهت کنم. ارات این کار را ندا
که نگاهت مثل دو میخ در تنم فرو می رود. سررعی کردم تا به خودم مسررلی 
باشررم. ولی تسررلی داشررتن به خودم تنها کاری بود که در آن لحظه قادر به 

 انجامت ن ودم.
 

 _من کیک درست کردم.
 

 مرم حلقه کرد و گفت:دستانت را دور ک
 

 _ کیک هم می خوریم.
 

 ید.ب*و*سخودم را به نرمی کنار کشیدم. نگذاشت و موهایم را 
 

 _آروم باا. قرص هات رو امروز خوردی؟
 

 سرم را تکان دادم.
 

 _خوب پس آروم باا. اون قرص ادیدت رو ری؟
 

 _آره
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 سرم را باال بردم و اعتراف کردم.
 

 _ می ترسم!
 

تراف من به خود او بود. روی تدت نشررسررت و مرا روی پاهایت این اولین اع
 نشاند. موهایم را کنار زد و با دقت به صورتم نگاه کرد.

 
 _از من؟

 
 _آره!

 
نگاهت آرام بود. با رند دقیقه ق ل تفاوت داشت. نگاه همیشگی خودا شده 

 بود. آهی کشید و موهایم را نوازا کرد.
 

 _دلیلی برای ترس نیست نازنین
 

 نیم خیز شدم.
 

 _میشه بلند شم؟
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رند ثانیه دیگر هم کمرم را نگه داشررت و بعد رهایم کرد. برخاسررتم و به ط قه 
پایین برگشتم. در آشپزخانه رند لحظه روی صندلی نشستم تا آرام شوم. کیک 
شت. هنوز ل اس های بیرونت را عو  نکرده  شپزخانه برگ را بیرون آوردم. به آ

 وه مقابلت گذاشتم.بود. برشی کیک با قه
 

 _خیلی بد شده.
 

 ل دند زد و تکیه ایی به دهان گذاشت.
 

 _خوب شده . فقی یکم شیرینیت زیاده.
 

 _تولدت م ارک
 

 تکیه ایی کیک مقابل صورتم گرفت. خوردم و کنارا نشستم.
 

 _عکس بگیریم؟
 

 _آره دوست دارم.
 

 سرراند دوباره ازبا هم رند عکس گرفتیم. احسرراس می کردم برای آنکه مرا نتر
 من کمی فاصله گرفته و با احتیاط بیشتری رفتار می کند.



wWw.Roman4u.iR  844 

 

 
 _دوست داری بریم اردبیل؟ بانو و امیرهوشنگ هم می خوان برن

 
 _نه همین اا خوبه

 
 گونه ام را نوازا کرد.

 
 _م مئنی؟

 
 سرم را تکان دادم و گفتم:

 
 _آره بریم تو بالکن؟ آتیت روشن کنیم؟

 
 _بریم.

 
ستا به هزار زحمت به بالکن  ساندویج هایی که با نان معولی رو سریع  رفت. 

شتم و به بالکن رفتم.  سینی گذا پیچیده بودم را از یدچال بیرون آوردم در یک 
آتت را روشن کرده بود. اشاره کرد تا کنارا بنشینم. سینی را گرفت و با اشاره 

 پرسید.
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 _این ریه؟
 

 !_ساندویچ ابتکاری با نون محلی. کتلته
 

 یکی برداشت و خورد.
 

 _خوبه. عالی شده
 

 کنار هم نشستیم.
 

 _آروم شدی؟
 

 سرم را تکان دادم.
 

 _خوب پس بیا تو بغلم.
 

روی پاهایت نشررسررتم. نگاهی به پلیورم که با ل اس فوق العاده رند دقیقه ق ل 
 عو  شده بود کرد و گفت:

 
 _وقتی که برگشتیم تو دوباره بپوشت
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 باشی نت گفتم:
 

 لد دیگه تموم شد._تو
 

 اخمی مصنوعی کرد و آهسته کنار گوشم گفت:
 

 _تولد منه هر وقت که من بگم تمومه.
 

 نگاهی به آسمان کردم. سرخ رنگ بود. احتمال یک برف دیگر خیلی زیاد بود.
 
 
 
 
 

 _بابک؟
 

 ید.ب*و*س_موهایم را کنار زد و گردنم را 
 

 _بله؟
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 موندی؟_مامانت ناراحت نشد که تولدت تهران ن
 

 _نه.
 

 آرام اعتراف کردم.
 

 _من خوشحالم که اومدی
 

رانه ام را گرفت و سرم را به طرف صورت خودا ررخاند. در رشمانت نگاه 
کردم. رشررمان سرریاهت که دیگر مرا نمی ترسرراند. مایه آرامشررم شررده بود و 

 سیاهی اا مثل یک سفیدی خالص و ناب لذت بدت بود.
 

 بود. _از اون استق ال گرم معلوم
 

 ه ایی به روی موهایم بود.ب*و*سبا مشت آهسته به شانه اا زدم. اوابم 
 

 _هنوز از من می ترسی؟
 

 _حاال نه
 

 با شی نتی که تا به حال در نگاهت ندیده بودم گفت:
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 _پس می تونیم بریم تو؟

 
 با اعترا  نامت را گفتم. آرام خندید و حلقه دستانت را محکم تر کرد.

 
 رس نیست. اا اری هم نیست._دلیلی برای ت

 
 نگاهت کردم و سرم را روی شانه اا گذاشتم.

 
 _مرسی

 
 آهی کشید.

 
 _دوست داری بریم یه اای گرم؟ مثال کیت ر وره؟

 
 سرم را با شدت از روی گردنت برداشتم.

 
 _میشه ؟
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_آره تو االن دیگه شناسنامه داری. می تونی سوار هواپیما بشی. بلیی یک سره 
 . شهربه شهر عو  می کنیم. ر وره؟ دوست داری؟نمی گیریم

 
حتی فکر یک اای گرم هم لذت بدت بود. کیت. تا به حال نرفته بودم. ولی 

 باید تجربه خوبی می شد. با بابک همه ریز لذت بدت بود.
 

 _آره دوست دارم. تو کار نداری؟
 

 _می تونم یه رند روز رو زیر سی یلی رد کنم.
 

 آغوشت فرو کردم. خودم را در بیشتر در
 

 _خیلی دوست دارم.
 

 موهایم را از روی صورتم کنار زد و گفت:
 

 _یک شرط داره
 

 اخم کردم و گفتم:
 

 _ری؟
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_االن می ریم داخل و شررما یکی دیگه از اون قرص های آرام بدت ادیدت 

 می خوری و بعد اون پیراهن آل الویی رو می پوشی!
 

تمام تر گرو کشی کرد. فهمیده بود که تا  نگاهت کردم. دوباره با زرنگی هر ره
ره حد خواهان این مسررافرت هسررتم. برای همین مرا در فشررار می گذاشررت. 
حاال ل اس را می توانسررتم کاری کنم ولی قرص.... نمی دانم ررا این قرصررها 
باعث می شد که بیت از اندازه آرام شوم و احساسم را به او هزار برابر می کرد. 

شم  به طوریکه بعد شم کند و در آغو شتم که نواز ست دا صرف فقی دو از هر م
 بگیرد. این قرص ها زیادی سیستم اعصابم را آرام کرده بود.

 
خوب بود ولی نمی دانم ررا حسرری که با آن پیدا می کردم خوب ن ود. حسرری 
غیر قابل توصرریه. ریزی هیجانی و شررور انگیز. ریزی که برایم هم هراس 

کشررت و هیجان. ولی قسررمت هیجان انگیزا برای من  انگیز بود و هم دارای
 که از هر کشت احساسی دوری می کردم سدت و طاقت فرسا بود.

 
 _خوب ری میگی؟
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با زرنگی هر ره تمام تر حالت صررورتت را  به زمین من فرسررتاد و  توپ را 
سرد و حتی بی تفاوت نشان داد. اما می توانستم در آن عمیک ترین زوایای  خون

 جان و خواهت را بدوانم.نگاهت هی
 

 _باشه. ولی میشه قرص ها رو بی خیال بشیم؟
 

 ید.ب*و*سگونه ام را نرم و نوازا گونه 
 

 _نه اونها دواهاته باید بدوری.
 

 مرا از روی پاهایت بلند کرد و گفت :
 

 _تو برو تو من یه سیگار میکشم بعد میام.
 

سررریع. اگر می خواسررتم  به داخل رفتم. ابتدا یک قرص خوردم. با اکراه ولی
شان را در توالت خالی  شوم و همه  صرف  ست کنم ممکن بود که من ست د د
پانزده  حدود  مام رفتم. ریزی در  به ح مد بیرون آوردم و  کنم. پیراهن را از ک

 دقیقه روی ل ه وان نشسته بودم و به پیراهن که درون دستم بود خیره شده بودم.
 

حس عجیب دوباره برگشررته بود. با پاهایم حالم کمی بهتر شررده بود. ولی آن 
روی سرامیک ها حمام ضرب گرفته بودم. صدای در بالکن را که شنیدم از اا 
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پریدم و به طرف در حمام رفتم. به اتاق خواب آمد ولی رند لحظه بعد صدای 
پاهایت را شنیدم که به پایین برگشت. دوباره سر اایم برگشتم. حاال با استرس 

ان تکان می دادم. پیراهن را کنارم روی ل ه وان گذاشتم و برخاستم پاهایم را تک
و با خشم ل اسهایم را در آوردم و که حمام انداختم. پیراهن را پوشیدم. الوی 
آینه نگاهی به صورتم کردم. رنگم پریده بود. ولی هیچ لوازم آرایشی نداشتم که 

 بدواهم کمی این رنگ پریدگی را ا ران کنم.
 

عمیک پشررت سررر هم کشرریدم. موهایم را روی شررانه هایم ریدتم تا رند نفس 
برهنگی شانه هایم را بپوشاند. این پیراهن خیلی خیلی زی ا بود ولی نه برای من 
شدم که دوباره  سکته کردنم نمانده بود. پاهایم می لرزیدب مج ور  که ریزی به 

 ین ما همهروی تدت بنشینم. نمی دانم ررا ولی احساس می کردم که امشب ب
نه نمی دانسررتم. نیمی از  یا  هان این تغییر بودم  هد کرد. خوا ریز تغییر خوا

ه را تجربه کند و نیم دیگر ب*و*ساحساسم دوست داشت که ریزی بیشتر از 
 از احساسم به شدت از این اتفاق وحشت داشت.

 
ستم تا ابد در این اتاق و حمام پن سلم بود این بود که نمی توان ان هولی آن ره م

شرروم. برخاسررتم و پایین رفتم. صرردای آهنگ آرام و مالیمی از سررالن می آمد. 
کنار شومینه ایستاده بود. فنجان قهوه اا در دست رپت بود و دست راستت 
را در ایب شررلوار اینت فرو برده بود و به آتت خیره شرررده بود. با صررردای 
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ایم را در آغوا قدمهایم سررر ررخاند و نگاهت به من افتاد. با دسررتانم بازوه
 گرفتم. معذب بودم.

 
نان کن.  به غریزه ات اطمی باا  خاطر آوردم. " آروم  به  های سررپهر را  حرف 
بگذار برای یک بار هم که شررده غریزه ات تو زندگیت تو رو الو ب ره. " کامال 
ررخید. حالت نگاهت عو  شررده بود. حیرت ن ود. ریزی مثل تحسررین و 

س یده بودم. ریزی نمانده بود که برگردم و شیفتگی بود. الو آمد. به پل ه ها ر
فرار کنم. نرم بازویم را گرفت. رشررمانت خمار و آرام بود. دسررتت را آرام دور 

نه ام را  به نرمی موهایم را کنار زد و شرررا ید. ب*و*سررکمرم حلقه کرد. بعد 
 ه اا را خاتمه داد.ب*و*سلرزیدم. یک حرکت عاشقانه دیگر. متواه شد و 

 
ید و با نگاهت از به از صورتم را از نظر گذراند. نا خوداگاه دستانم آهی کش

را دور گردنت حلقه کردم. خدا شاهد است که یک حرکت کامال نا خوداگاه و 
بی اراده بود. یک حرکت کامال غریزی و هیجان انگیز. حاال دیگر ترسررم کمتر 

رده ی پیدا کشده بود. نمی دانم ره بود. ولی حس می کردم که اسارت بیشتر
 ام.
 

شونت مرا  شد و با حرارت و کمی خ ستانم به دور گردنت خم  شدن د با حلقه 
س ست با حالتی زاویه ب*و* شد و او توان ید. آن قدر عمیک که کمرم کمی خم 

دار به رویم خم شود و تسلی بیشتری داشته باشد و بال  ع تنها نق ه اتکای من 
 به او رنگ بزنم و بچس م. فشاری او شد. همین باعث شد تا با شدت بیشتری
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به کمرم وارد کرد و بیشررتر مرا به خودا فشرررد. ریزی نمانده بود که از هوا 
مال  که در ک یاد بود. ولی ریزی بود  جان و کشررت برای من ز بروم. این هی
تعجب متواه شدم که خودم هم خواهانت هستم. پیشانی اا را به سرم تکیه 

لت می کشیدم که نگاهت کنم. نگاهم را به داد و یک نفس عمیک کشید. خجا
شانی ام  سنگینی نگاهت را کامال حس میکردم. پی زیر گلویت داده بودم ولی 

 ید.ب*و*سرا 
 

 _خوبی؟
 

شانه مث ت تکان دادم.  سرم را به ن شده بود.  صدایت خشن و تا حدودی لرزان 
باال ب رد. و تا صررورتم را  نه ام را گرفت  ن لی منمی توانسررتم حرف بزنم. را

ممانعت کردم و سرررم را در سررینه اا مدفی کردم. آرام خندید. حاال ترانه گل 
یم. تعجب ر*ق*صررگلدون پدت می شررد. دسررتم را گرفت و نشرران داد که ب

شد که با ماهی ب ضر ن صکردم. در روز نامزدیت حتی یک ثانیه هم حا . در*ق*
صولی حاال با مهارت مرا می  ردم. این مرد اند. به حرکت پاهایت نگاه کر*ق*

سته  سپردم. نرم و آه ستت  مثل اینکه ذاتا رقاص به دنیا آمده بود. خودم را به د
 ید.ر*ق*صمی 

 
 _قرصت رو خوردی؟
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 _اوهوم
 

 _دوست داری بریم باال؟
 

نگاهت کردم. حاال.... حاال می توانسررتم به ارات بگویم که خواهان ریزی 
احساس میکردم که همین  باال رفت. ل*ب*مه بود. ضربان قب*و*سبیشتر از 

حاال از گلویم بیرون خواهد زد. نمی دانم حالت صررورتم رگونه شررده بود که 
 مرا بیشتر در آغوشت فشرد و با حرکتی نوازشگرانه کمرم را نوازا کرد.

 
 _هیت هیت ....آروم باا نازنین.

 
آرامت؟ خنده دار بود. تنها ریزی که ان لحظه حتی فکرا هم خنده دار بود 

بود که من آرام باشررم. در حالیکه از شررردت هیجان زیاد ریزی به ق ی  این
 روحم باقی نمانده بود. ر ور می توانستم به آرامت حتی فکر کنم.

 
 
 
 
 

 سرا را میان موهایم کرد و کنار گوشم زمزمه کرد.
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 _آروم عزیزم.
 

ست مثل یک کتاب  شناخت. در ست. او مرا می  صاف ن ود. او می دان این ان
برایت خوانده بودم. می دانسررت که رگونه مرا آرام کند و این اصررال  گشرروده

شتم. حتی حس او  شناختی نس ت به او ندا صفانه ن ود. در حالیکه من هیچ  من
را نسر ت به خودم نمی دانسرتم. او می دانسرت که باید در گوشرم زمزمه کند. 

 ده میدسررتم را گرفت و با خودا به اتاق خواب برد. پاهایم روی زمین کشرری
شررد. کنار تدت ایسررتاد و رند لحظه نگاهم کرد. دسررت برد و تی شرررتت را 

 بیرون آورد. دستت را دراز کرد و مرا در آغوا فشرد.
 

 _بابک
 

 صدایم از ته راهی عمیک شنیده می شد. گونه ام را نوازا کرد.
 

 _بله؟
 

 _می ترسم
 

 دقیک نگاهم کرد. دوباره سرا را پایین آورد و زمزمه کرد.
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 _منو نمی خوای؟
 

باز هم یک اعتراف دیگر. این مرد باید در کسوت کشیشی در می آمد و اعتراف 
 می گرفت. نگاهی به اخم میان دو ابرویت کردم.

 
سر در بیاوری ولی  ساس من  "ررا بابک پژمان می خواهی از تمام زیر و بم اح

که من بر اازه نمی دی  بل نفوذ مدفی شررردی و ا قا ای خودت در الکی غیر 
 لحظه سر از احساسات تو در بیاورم."

 
 _موضوع این نیست.

 
 _پس ریه؟

 
 آهی کشیدم.

 
 _بابک من زخم خوردم. می ترسم. بهم حک بده.

 
_تا هر اا که تونستی الو می ریم. اگر قرار باشه همیشه بترسی هیچ وقت بار 

 اولی ندواهد بود.
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میکرد. نرم و آرامت  در حین اینکه حرف می زد. با دسررتت بازوانم را نوازا
بدت. ریزی نمانده بود که به گریه بیفتم. نکته خنده دار و عجیب ماارا این 

تد از کار بیف ل*ب*ماا بود که با اینکه می ترسرریدم و ریزی نمانده بود که ق
ه. ب*و*سررولی قسررمتی از واودم خواهان او بود. خواهان ریزی بیشررتر از 

مردی که ابتد از او می ترسریدم و بدم  خواهان یکی شردن. یکی شردن با او. با
می آمد و بعد باالا ار به او پناه بردم و حاال تمام واود و تنها کسرری شررده بود 

 که در دنیا داشتم.
 

شده بود و  شده بود. دنیای نامهربان با من مهربان  دارایی های من در دنیا زیاد 
ضافه کرده دارایی هایم را افزایت داده بود. او را به امع محمد و گ لی و ماهی ا

بود. با یک تفاوت عمده. اینکه او مهمترین آنها بود. دیرترین عضررو ولی مهم 
ترین. شرراید می توانسررتم دوری هر کدام از آنها را تحمل کنم ولی دوری از او 
به هم ریدته بود.  برایم ممکن ن ود. یک غیب دو هفته ایی از او حال روزم را 

ستم به دوری ت حتی فکر کنم. ولی وقتی به آخر این ماارا فکر رگونه می توان
می کردم ترس تمام واودم را می گرفت. اگر می رفت. اگر مرا نمی خواسررت. 
اگر فقی برایت راب ه مهم بود. من ره کار باید می کردم. سررپهر گفته بود که 
حتی اگر او تو را ندواهد هم مهم نیست. تو عاشقی کردی. ولی در انتها اگر ته 

ماارا خوب نمی شررد من باید با یک عاشررقی بی سرررانجام ره می کردم؟  این
شدم. از این دیگر اان  شدم. می دانم که دیگر قابل ترمیم نمی  من بیچاره می 
به در نمی بردم. ولی ره می توانسررتم به او بگویم؟ مرا دوسررت بدار. عاشررقم 

http://www.roman4u.ir/


 859 ناگفته ها

سی بتواند به کس دیگری دیکته کند. ا ر او مرا نمی گباا. این ریزی ن ود که ک
 خواست فقی خدا باید به دادم می رسید.

 
 مرا در آغوشت فشرد.

 
 _نترس! هر اا دیدیم کم اوردی تموم می کنیم

 
 یدم.....ب*و*سمرا به روی تدت انداخت و به رویم خم شد و عمیک و طوالنی 

 
می لرزیدم. مثل کسرری که تب و لرز دارد. آن رنان زیاد که دندان هایم به هم 

ورد. نمی دانم رقدر گذشته بود. معاشقه او زمان را از من گرفته بود با او می خ
 بی زمان می شدم. بی زمان و بی مکان.

 
 _نمی تونم. خواهت میکنم.

 
صدایم زمزمه ای ضعیه بود. دست از من کشید. لحاف را روی بدن برهنه ام 

ز تدت کشررید. نیم خیز شررد و در نور مالیم آباژور نگاهم کرد. به سرررعت ا
بیرون پرید و به پایین دوید. با دسررتم فکم را گرفتم تا شرراید بتوانم این لرزا 
لعنتی را مهار کنم. ولی ناشدنی بود. رند لحظه بعد باال آمد. در یک لیوان آب 
ریزی را به هم می زد. دستت را زیر سرم گذاشت و سرم را بلند کرد. خجالت 

 رامی گفت:زده لحاف را روی بدنم کشیدم. با لحن آ
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_پاشررو. نمی خواد خودت رو بپوشررونی. این اا غری ه نیسررت. پاشررو این رو 

 بدور.
 

وادارم کرد تا یک نفس آب قند راسر بکشم. کنارم نشست و سرم را روی سینه 
اا گذاشررت. موهایم را نوازا کرد. به هک هک افتادم. من بیچاره ایی بودم که 

 باشم.حتی نمی توانستم یک راب ه عادی داشته 
 

 _آروم! تموم شد.
 

ست. اگر دیگر مرا  شده ا شد. حس می کردم که او ناامید  ولی گریه من تمام ن
ندواهد ره؟ اگر نوازشررها و و اودا را از من دریخ کند ره؟ تا صرر ی در 
آغوشررت گریه کردم و اشررک ریدتم و او هم ندوابید و آرامم کرد. با سررر زدن 

 و نا آرام. و*سب*سپیده خوابم برد. خوابی پر از کا
 

سرراعت نه از خواب پریدم. او ن ود. موهایم را کنار زدم. ل اس هایم روی زمین 
شده بود ولی از او  ص حانه ریده  شیدم و پایین رفتم. میز  ریدته بود. ل اس پو
به بیرون نگاه کردم. ماشررینت ن ود. دلم فرو ریدت. او  خ ری ن ود. از پنجره 

و  تم و گریه کردم. نزدیک ظهر بود که برگشترفته بود. پشت میز ص حانه نشس
 من نفس راحتی کشیدم.
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 به خانه آمد. صورتت کمی گرفته بود. با تعجب به من نگاه کرد.

 
 _گریه کردی؟

 
ساس می کردم  الو آمد و مرا در آغوا گرفت و آرام موهایم را نوازا کرد. اح

گرفته است. که دوباره همه ریز درست شده است و در سر اای خودا قرار 
باره آرام شرررده بودم. او  آن دلتنگی و حال بد رند لحظه ق ل رفته بود و من دو

 برگشته بود. تنها این مهم بود و بس.
 

 _ب ینمت واسه ری این طوری گریه کردی؟
 

 با انگشتت رشمانم را لمس کرد. از گریه زیاد پلک هایم متورم شده بود.
 

 _فکر کردم رفتی.
 

 ید.ب*و*سو پیشانی ام را ل دند مهربانی زد 
 

_رفته بودم سررر ااده با سررپهر حرف بزنم. برای ری باید می رفتم؟ امع کن 
 برای امشب اردبیل تهران بلیی گرفتم.

 



wWw.Roman4u.iR  862 

 

 _می ریم؟
 

 _ررا نریم؟
 

 _آخه....
 

 مرا محکم در آغوشت فشرد.
 

 _برای دی شب نگران ن اا. خوب پیت رفتی.
 

 _تو از دستم ناراحتی؟
 

 :با تعجب گفت
 

شناختی؟ نمی  شم؟ برای راب ه؟ منو این اوری  _نه برای ری باید ناراحت با
شدم.  شیدم. کار آزموده  ضت ک ساله که ریا ست ولی من رند  گم برام مهم نی
مهم اینکه تو شررب ق ل خوب الو رفتی. حاال هم میریم تهران. شررب میریم 

 ؟خونه سپهر. یکم با هم حرف بزنید. فردا میریم کیت. ر وره هان
 

 _خوبه.
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 بازویم را گرفت و به طرف اتاق خواب برد.

 
_بیا بریم وسرررایل امع کنیم. هر رند ل اس های این اا به درد اون اا نمی 

 خوره. ریزهای نازک تر و بردار. کیت برات ل اس میگیرم.
 

ده هایم عمران را دی ب*و*سبازویت را گرفتم و متوقفت کردم. شب ق ل در کا
 بودم.

 
 رو تو کیت ب ینم ری؟ _اگر عمران

 
_من که بدون تحقیک نمی برمت تو دل خ ر. اون ایران نیسرررت. اربیل عراقه. 
شرکت ترک همکاره رفته اربیل. اون اور  شرکت که با یه  برای یکی از کارهای 

 که باربد تو تهران که بودم میگفت احتماال دو روزه که رفته
 

قدرت انجام هر کاری را ازمن  به اتاق رفتم ولی آن قدر سرررم درد می کرد که
گرفته بود. تمام لحظه به لحظه شررب ق ل در پیت رشررمم آمد. ارزا بابک 
حاال برایم صد برابر شده بود. او با من مثل یک شی شکستنی رفتار کرده بود. 
کاری کرده بود که اعتمادم به او هزار برابر شرررده بود. خودداری و صرر ری که 

د. روی تدت نشررسررتم و سرررم را میان دسررتانم نشرران می دادب آرامت بدت بو
گرفتم. نمی توانسررتم . حس میکردم که رشررمانم هر لحظه از کاسرره بیرون 
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خواهد زد. ناله ایی کردم و دستم را روی سرم گذاشتم. ابتدا صدای پاهایت را 
شنیدم و بعد حضورا را کنارم حس کردم. دستت را با مالیمت روی موهایم 

 گذاشت.
 

 کنه؟_سرت درد می
 

 سرم را باال بردم و نگاهت کردم.
 

 _آره دارم می میرم.
 

_با اون همه اشررکی که از دی شررب ریدتی باید هم سررردرد بگیری. االن یه 
مسررکن برات میارم بدور بدواب. من ریزها رو امع میکنم. وقت رفتن که 

 شد صدات میکنم.
 

سکن و آرام بدت ها ترکیب سکن را خوردم و خوابیدم. ترکیب م شد و م  قوی 
صدای بابک هم  سر و  سنگین که حتی  سنگین فرو برد. آن قدر  مرا به خوابی 
اذیتم نمی کرد. می شررنیدم ولی حس اینکه برخیزم و عکس و المعل نشررران 
سردرد آرام  شوم.  شتم. عاق ت بابک بیدارم کرد تا برای رفتن آماده  بدهم را ندا

شتم. تمام راه  ستی دا س ضعه و  سمت شده بود . ولی حس  تا اردبیل و از آن 
در هواپیما تا تهران را خوابیدم. در تهران سپهر به سراغمان آمد. ساعت نه شب 
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بود که به تهران رسرریدیم. موشررکافانه به من نگاه کرد. نگاهم را از او دزدیدم. 
ولی تمام مدتی که رانندگی می کرد از آیینه به من نگاه میکرد. نگاهت نگران 

رسریدیم. یک آپارتمان مدرن و شریک و خیلی خیلی تمیز و بود. به خانه شران 
به طوری که در اولین نگاه فکر می کردید که زنی در آن خانه زندگی  مرتب. 

 می کند. راهنمایی کرد و وسایلمان را در اتاق خواب گذاشتیم.
 

 _بابک تو میری یه سیگاری بکشی من یکم با نازلی صح ت کنم؟
 

اهی به من کرد. نگاهی که می گفت مقاومت نکنم بابک سرا را تکان داد. نگ
 و اگر مشکلی هست به او بگویم.

 
 _خب ر وری؟

 
 کنارم روی تدت نشست.

 
 _خوبم.

 
 آهی کشید و گفت:

 
شتی برات  شک خانم دا شاوره و روانپز _ب ین نازلی من م مئنم که اگر تو یه م

با یک هم انس خودت بهت باالخره تو   ر و راحتخیلی خیلی بهتر بود. رون 
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نار بزار.  لت و شرررم و ک جا تری. ولی خوب نشرررد. ولی خواهت میکنم خ
 بزارکمک کنیم با هم این گره باز بشه. باشه؟

 
 سرم را به نشانه مث ت تکان دادم.

 
_بابک همه ریز رو برام تعریه کرده بنابراین من اصال وارد ازییات نمی شم. 

 میگم. االن حالت ر وره؟ حست ر وره؟ حست به بابک رو
 

 همان طور که به انگشتانم نگاه می کردم آرام گفتم:
 

 _حس تشکر!
 

 _همین؟
 

 نگاهت کردم.
 

 _بابک شب ق ل می تونست خیلی کارها بکنه ولی نکرد.
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ست. حس میکنم که االن و در این برهه از زمان  سر نامردی نی صال پ _بابک ا
. حتی سررر راب ه براا مهم شررده ولی اصررال دوسررت نداره تو عذاب بکشرری

 سوزنی.
 

 _می دونم
 

 به گریه افتادم.
 

 _ِاِاِا.... ب ینم دختر خوب. گریه دیگه برای ریه؟
 

ستم را گرفت و  صورتم کنار زدم. آرام مچ د شن موهایم را از روی  با حرکتی خ
 با حالتی شماتت بار گفت:

 
 _نازلی برگشتی به پله اولت دختر خوب؟ این خود آزاری برای ریه االن؟

 
 را رها نکرد. با هک هک گفتم: مچم

 
 _اگر اون از دستم خسته بشه ری؟ اگر من کنار بزاره؟

 
 _کی بابک؟ به خاطر یک راب ه؟
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 _آره.
 

_ اگر این طوریه پس باید از رفتن و کنار گذاشته شدنت خوشحال هم باشی. 
مردی که این قدر درگیر راب ه باشرره که نتونه زنت و پارتنرا رو درک کنه باید 

ره و بدرد نمی خوره. م من باا که بابک یه همیچین آدمی نیسررت. نمی گم ب
براا مهم نیست ولی یه همچین آدمی نیست. نمی دونی ص ی با ره حالی به 
شت انداخت. فکر کردم  من زنگ زد. اون قدر بهم ریدته بود که منو هم به وح

تو بود. می که اوضررراع بینتون خیلی وخیم تر از این ها باشررره. اون هم نگران 
ترسررید که زیادی الو رفته باشرره. همت میگفت احسرراس میکنم که نازلی رو 

 تحت فشار گذاشتم. می بینی افتتون به فکر هم دیگه هستید.
 

_اون یه مرد سالمه برای ری باید پا سوزه من بشه. وقتی که می تونه یه همسری 
 مثل ماهی داشته باشه.

 
 رند لحظه سکوت کرد و گفت:

 
سوال خوبیه. واقعا پیت خودت فکر کردی ررا اون به قول تو ماه نوا خانم  _ 

سر  رو ول کرد و داره این طور با تو راه میاد در حالیکه می تونه بهترین و بی درد
ترین راب ه ها رو داشته باشه. نه از راه غیر قانونی. خیلی شرعی و حالل میتونه 
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یه زناشرروییت برس. م من به همسرررا تماس بگیره و بگه بیا ایران به وظا
 هستم که ماه نوا خانم هم نه نمی یاره و با کله میاد. نه؟

 
 _آره ماهی بابک رو میدواد.

 
_خوب پس بابک ررا این کار رو نمیکنه. تمام کار و زندگیت رو گذاشررته رو 
هوا شرریت دانگ حواسررت رو داده به تو. بذار یه ریزی رو بهت بگم. زندگی 

شرعی و قانونی یک مرد هم کردن کنار یک دختر خ سر  ضا هم شکل که از ق و
هسررت خیلی سرردته. اون هم مرده. غریزه داره. ولی داره روی همشررون پا می 
ذاره برای اینکه تو ناراحت نشرری. ال ته می شرره گفت که بابک زرنگه. می دونه 
که اگر یکم صرر ر کنه تو رو برای همیشررره داره ولی اگر عجله کنه تو رو برای 

دسررت میده. حاال اصررال کاری به این کار ها ندارم. حرف من سررر  همیشرره از
 اینکه بابک تو رو می خواد که داره این طوری برات از اون و دل مایه میذاره.

 
 _من نمی تونم.

 
 آهی کشید.

 
 _ری رو نمی تونی؟

 
 سرخ شدم و آهسته گفتم:
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 _یک راب ه.

 
 پوف کرد و گفت:

 
 _لعنت بر شی ون. به من نگاه کن.

 
نگاهت کردم. رشررمان قهوه اییت آن قدر مهربان بود که ناخوداگاه آدم حس 

 امن و خوبی را در رشمانت تجربه می کرد.
 

_خواهر من پزشررک زنانه. خونه اا هم همین بغله. میدوای االن بهت زنگ 
می زنم بگم بیاد یه مکالمه اانانه با هم داشررته باشررید. ر وره؟ یا فردا بیا برو 

ه رکاپ کامل بشرری. یک آزمایت کامل هورمونی. بزار ب ینم اون م  ت بزار ی
ری میگه هان؟ من م منم که تو مشررکل اسررمانی نداری. تموم مشررکل تو 
اینکه تو دوران حساس نو اوانی و بلوک ریزهایی رو دیدی که از درون نابودت 
کرده و از هر ری که مربوط به یک راب ه اسررت متنفر شرردی. مشررکل تو ترس 

 هیجانات مدربی که گرفتارشی. مفرط و
 

برخاست و گفت که با خواهرا تماس می گیرد که اگر شد کار ما را سریع تر 
راه بیاندازد. از اتاق بیرون رفت. صرردای آهسررته صررح ت کردنت با بابک از 
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سررالن می آمد. در اتاق را باز کردم. کنار پنجره ایسررتاده بودند و سرریگار می 
و بابک با ناراحتی ریزی را برای او تعریه می  کشرریدند و سررپهر شررنونده بود

تاد. حرفت را ق ع کرد و  به من اف گاهت  جان و کمی عصرر ی. ن با هی کرد. 
شتم. به اتاق  ستم و به اتاق برگ سیگارا را خاموا کرد و به طرفم آمد. در را ب

 آمد و کنارم نشست.
 

 _پیشنهاد سپهر رو شنیدی؟
 

 _آره
 

سر پیت  _ری میگی؟ من میتونم بلیی رو شیم برو یه  عو  کنم. فردا تهران با
 خواهرا. هر رند من هم م منم که تو مشکل اسمی نداری.

 
 نگاهت کردم.

 
 _فقی آزمایت؟

 
 موهایم را از روی صورتم کنار زد.

 
 _قول فقی آزمایت.
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 نگاهت کردم. رشمانت مثل همیشه ادی بود.
 

 _باشه. می رم.
 

 _خوبه.
 

 موهایم را نوازا کرد.
 

 اشو بیا یه ریزی بدور بدواب رشمات هنوز خواب آلوده است._پ
 

 _نمی خورم.
 

 _تو هواپیما هم که ریزی ندوردی.
 

سرم را به نشانه نفی تکان دادم. برخاست و از رمدان برایم ل اس راحتی بیرون 
شتی  سرویس بهدا آورد و خودا بیرون رفت. ل اس هایم را عو  کردم و در 

 واک کردم و خوابیدم.اتاق دندان هایم را مس
 

ثل خودا بود. هم از نظر رهره و هم از نظر اخالق. خوا  خواهر سررپهر م
اخالق و خوا برخورد. با هم صح ت کردیم. یک دختر بامزه سه ساله داشت 
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که عکسررت را روی میز کارا گذاشررته بود. برایم از ترس های خودا گفت. 
لم و از لحاظ ذهنی یک فرد برایم االب بود که می شنیدمب او که یک دختر سا

نرمال بوده است هم با زفاف مشکل داشته است. می گفت روزی می ترسیده 
سرا  سید که او و هم شه نزد خودا اعتراف میکرده آیا زمانی خواهد ر و همی
یک راب ه نرمال را تجربه کنند و حاال آن ترس ها برایت رقدر خنده دار است. 

خونم را گرفت. گفت که کمی از مشررکلم آرامم کرد. و در همان حال فشررار 
برایت تعریه کنم. تا آن اایی که می توانسررتم ریزهایی را سررر بسررته برایت 
گفتم. هنوز صح ت کردن در این باره سدت بود. هنوز هم نمی توانستم بدون 
لرزا و ترس و هیجان خیلی راحت این موضرروع را برای کسرری تعریه کنم. 

 امال نا خواسته و نا اگاهانه.هنوز خود سانسوری میکردم. ک
 

ریزی نگفت. با اینکه می توانسررتم ناراحتی را در رشررمانت ب ینم ولی حرفی 
نزد. برایم آزمایت نوشرررت و توصرریه کرد که اوابت اورژانسرری باشرررد. به 
آزمایشگاهی که گفته بود رفتیم و کارهایمان را انجام دادیم. سپهر گفت که اگر 

به سررفر مان ادامه دهیم. او خودا اواب آزمایت را می بدواهیم می توانیم 
 گیرد و اگر دارویی احتیاج باشد می گوید که بگیرم و بدورم.

 
سده کرد و گفت  شود را ن شت الزمم  به طور احتیاطی داروهایی که امکان دا
اگر احتیاج شررد خودا تماس می گیرد و می گوید که ره زمانی کدام دارو را 

 مصرف کنم.
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 _نازلی.
 

 ه ایی بین او و بابک ردو بدل شد که متواه اا شدم.اشار
 

 _بله؟
 

صح ت کردم نظر اون هم مث ت بود که ما دروه درمان رو  _ب ین من با خواهرم 
ها  هایی محرک شررروع کنیم. خودت ری میگی؟ ب ین این قرص  با قرص  را 

 آرومت میکنه. و.....
 

 خندید و گفت:
 

 _بقیه اا رو شوهرت بهت میگه.
 

ک نگاه کردم. سپهر از اتاق بیرون رفت. آمد و کنارم نشست. دستم را در به باب
 دست خودا گرفت و با مالیمت نوازا کرد.

 
 ت رو به من بیشتر میکنه.ج*ن*س*ی_یکم کشت 
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با حیرت نگاهت کردم. ناگهان بعضرری ریز ها در ذهنم کنار هم ریده شررد. 
شت سی که  حالم با خوردن آن قرص ها را به یاد آوردم. آن ک نا خوداگاه. آن ح

 نمی توانستم آن را توصیه کنم.
 

 _اون قرص ها ...
 

حرفم را ق ع کردم و به رشررمانت نگاه کردم. رشررمانت علی رغم اینکه می 
خواسررت خودا را خونسرررد و ادی نگه دارد ولی کامال مشرردص بود که 

 معذب و ناراحت است.
 

 نانه داشت._سپهر اون ها رو تجویز کرده بود. کمی هورمون ز
 

 برخاستم و با ناراحتی گفتم:
 

_پس دیگه ررا نظر منو میدواین؟ من که موا آزمایشررگاهی تون شرردم. بیا 
 همین حاال کارت رو تموم کن راحتم کن. من که هیچ حسی بهت ندارم.

 
رشررمانت برقی زد. از خشررم و ناراحتی. ولی خودا را کنترل کرد و با لحن 

 سردی گفت:
 

 _هیچ حسی؟
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 گریه افتادم. از خودم متنفر شده بودم. از این همه ضعه و گریه.به 
 

_نه این طور که معلومه اون همه کشت فقی به خاطر قرصها بوده. من ناقصم. 
 من نرمال نیستم.

 
 گریه ام او را از آن حالت سردی بیرون آورد و آرام کرد. مرا در آغوا گرفت.

 
سالمیب نرمالیب فقی  صفره. _نازی آروم باا. تو  ست  ضعیفی. اعتماد به نف

یاد میکنه. کشررت  . داره بهت کمک ج*ن*س*یاین قرص ها کشررت رو ز
میکنه. بذار یه ریزی رو همین حاال مشرردص کنیم. تو االن بشررین با خودت 
که قرص  نه  لب این راب ه نیسررتی هیچ کس وادارت نمی ک طا فکر کن. اگر 

سررپهر برات نوشررت. من هم بدوری. نه اون قدیمی ها و نه این هایی که االن 
نامردم اگر دیگه بهت حتی دسررت بزنم ولی اگر اون ته دلت این راب ه رو می 
ستی که  سی ه شیم. خودت اولین ک ست داری که به هم نزدیک ب خوای و دو

 می تونی به خودت کمک کنی.
 

 نگاهت کردم. نگاهم کرد. طوالنی و عمیک.
 

 _ری میگی؟
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 _می ترسم.

 
 گذاشتم. موهایم را نوازا کرد. سرم را روی سینه اا

 
_از ری؟ من که دیگه کاریت ندارم. این قرص ها رو بدور. ب ین خودت اون 
وقت ره حسرری داری؟ می ریم کیت. فقی برای اینکه آروم بشرری. یکم تنوع 

 برای روحیه ات خوبه. ری میگی؟
 

ت  هنگاهت کردم. وقتی آن قدر من قی و آرام الو می رفتب وقتی که خودم از 
با خوردن این  باید مقاومت میکردم؟ من  قلب و روحم خواهان او بودمب ررا 
ست  ستم آرامت را بد شاید می توان ست نمی دادم. ولی  صها ریزی را از د قر
ندگیم برمی  به واود و ز فت آرامت  که این ترس از بین می ر یاورم. وقتی  ب

 گشت. آرامشی که سالها بود از آن محروم بودم.
 

 _باشه!
 

 ه._خوب
 

همان روز به کیت رفتیم. سررفری بی نهایت دل انگیز و به یاد ماندنی. به خانه 
ی خود قادر خان رفتیم. خانواده پژمان در آن اا خانه ایی داشررتند برای زمان 
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سفر کاری بودب در آن  سفر می کردند. که غال ا هم  هایی که هر کدام به کیت 
ک و امع و اور. حتی یک اا اقامت می کردند. یک خانه ویالیی ولی کور

استدر هم در زیر زمین خانه داشت. من عاشک شنا کردن بودم. ولی بلد ن ودم. 
یادم می آید در دانشررگاه و شرر انه روزی؛ بعد از آن اتفاق همه کاری میکردم و 
شانه خالی کنم.  شنا کردن  سام بیماریها می زدم تا از زیر  خودم را به انواع و اق

و در میان دخترها باشم. ولی این اا کسی ن ود. شاید بابک نمی توانستم با مای
می توانسررت به من شررنا یاد بدهد. دیگر خجالت و ترسررم درباره دیدن اندامم 
سپهر  شروع کردم. قرص های ادید را با دوزی که  سی او کمی ریدته بود.  تو

ده یگفته بودب خوردم. روز اول که می خواستم یکی از آنها را بدورم آن قدر ترس
بودم که دستانم می لرزید و نمی توانستم قرص را از کاورا بیرون بیاورم. یک 
قرص نس تا بزرگ کپسول مانند که گیاهی بود. و عاق ت هم در گلویم گیر کرد. 
آن قدر آب خوردم تا پایین رفت. بابک گفته بود که این قرص های ادید از آن 

م خیلی االب بودب این بود قدیمی ها کمی قوی تر اسررت. ولی ریزی که برای
شیده بود. مهربانی می کرد. تواه اا را از من دریخ  که بابک خودا را کنار ک

باشررد از  ج*ن*س*ینمی کرد ولی هیچ حرکتی که حاکی از میل و کشررت 
خوذا نشرران نمی داد. حتی مقابل من ل اس هم عو  نمی کرد. همان طور 

 بود تا خودم آرام آرام الو بروم.که خودا گفته بود مرا به حال خودم گذاشته 
 

شان نمی داد. رقدر آرام بودمب خدا می  شور و هیجانی از خودا ن دیگر هیچ 
دانسررت. آن قدر غرق در لذت و شررادی بودم که می ترسرریدم خدای نکرده 
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روزهای بدی در راه باشررد. از بهترین روز های عمرم را در این ازیره سررپری 
. بهترین هوای کیت بود. هوایی نه گرم و نه کردم. عاشررقانه و گرم و دلچسررب

 سرد. هوای عالی بهاری.
 

سرراعت ها و بیشررتر مواقع شرر ها در کنار دریا قدم می زدیم. عاشررقانه دسررت 
بدون هیچ حرفی حس می دادیم و حس میگرفتیم.  مدیگر را می گرفتیم و  ه

خرید  کفشرهایم را بیرون می آوردم و روی ماسره های گرم قدم میزدم. با هم به
در مراکز خرید می رفتیم. حتی اگر ریزی نمی خواستیم و قصد خرید نداشتیم 
فقی قدم می زدیم و مغازه ها را نگاه می کردیم. برای من همین که در کنار او 
باشم کافی بود . برایم اهمیت نداشت که کجای دنیا باشم. همین که با او باشم 

مان روز لذت بدت و آرامت زا. ه یک  کافی بود.  ید  مایو خر یک  اول برایم 
نگ ال الوی  به ر قه ایی  ره عال که آل الوی! نمی دانم این مرد  یک ت مایوی 

 داشت.
 

شب دیر وقت برای  ستفاده از آن نکرد. خودا هم گاهی  صراری برای ا ولی ا
شررنا میرفت. سررعی می کرد تا برخورد های ما به حداقل برسررد. احسرراس می 

به سررراغت بروم. می خواسررت که به من ثابت  کردم که می خواهد این بار من
شررود که دختری سررالم و نرمال هسررتم و من رقدر ممنونت بودم. ممنون از 
شته بود. این مرد مرا به زندگی بر  فرصتی که برای زندگی دوباره در اختیارم گذا
یت بدشرریده بود و عشررک داده بود.  به من هو نده بود. مرا پناه داده بودب  گردا

 ای زندگیه خشک و راکد من مثل دم مسیحا شده بود.عشقی که بر
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با او که بودم بهترین حس دنیا را داشررتم. حسرری که با هیچ کس دیگری و در 
که بودم  با او  یا محمد.  ماهی  نه حتی  به نکرده بودم.  هیچ برهه از زمان تجر
حس می کردم که همه ریز سر اای خودا قرار گرفته است. هیچ ریزی ساز 

د. دیگر عمران اهمیت نداشررت. نه حتی تهدید هایت و نه عشررک ناکوک ن و
بر مردی را کنارم داشتم که به او ایمان کامل داشتم.  احمقانه ااب وقتی که من ا 
ایمان به اینکه پشتم را خالی ندواهد کرد. دوست داشتم که ساعت ها کنارا 

رمای ه بودب در گبنشینم و او را نگاه کنم. عشقی که در روستای میرآباد اوانه زد
سی خودا رسید. آن عشک ناپدته رشد  سا کیت رشد کرد و به بلوک کامل اح
کرد و متعالی شررد. حاال برای هر دو نفرمان دیگر خودمان مهم ن ودیم. ریزی 
که از خودمان هم مهم تر شرررده بودب طرف مقابلمان بود. برای من مهم تر از 

بدترین  خودم واود او شرررده بود. حاضررر بودم که متحمل سرردت ترین و 
شد.  شته با سردرد ازیی ندا شوم ولی او حتی یک  سمی و روحی  دردهای ا

شتم تنت را لمس کنم. این بار خودم برای  ست دا سدو شدم ب*و* ه پیت قدم 
ه ایی که بعد از رند روز دوری بود و رقدر ب*و*سررو رقدر لذت بدت بود 

روی تدت دراز  ه. بعد از شررامب*و*سررمتعجب شررده بود رشررمان او از این 
ست کمی پیت  شنا برود ولی می خوا ست که برای  شیده بودیم . او می خوا ک

ه ای کوتاه و کامال ب*و*سرررمن بماند و بعد که من خوابیدم برود. وقتی که 
ناشرریانه به روی ل هایت زدمب آن قدر تعجب کرد که رشررمانت گرد شرردند. 

شاره اا ل هایم را نوا شت ا شاره کرد که می ل دند آرامی زد و با انگ زا کرد. ا
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خواهد برای شررنا برود. همین. کمی این پا و آن پا کردم و عاق ت گفتم که من 
ست به  شاید می توان ستم. نگاهم کرد. او  شنا کنم ولی بلد نی ست دارم  هم دو
بهترین نحو ممکن خودداری کند و تمایالتت را نشان ندهد ولی نمی توانست 

 فی کند.برق درون رشمانت را از من مد
 
 
 
 
 

مایو را پوشرریده بودم ولی به اای رفتن به اسررتدر روی تدت نشررسررته بودم و 
به خودم و آرام کردن خودم بودم. ریزی در حدود نیم  مشررغول دلداری دادن 
ساس میکردم زیادی  سدت بود. اح ستدر رفتم. خیلی  ساعت بعد از او به ا

ثابت می کردم که من دختر لدتم. ولی باید این کار را می کردم. باید به خودم 
قوی هستم. دیگر نمی خواستم بترسم. دیگر برایم کافی بود. این حس بد باید 
شه اا  ست می گرفتم و به ری شد. باید ت ر را محکم تر در د شه ق ع می  از ری
می کوبیدم. دیگر نمی خواسررتم یک دختر ترسرریده و تو سررری خورده باشررم. 

بالی برای پرواز داده  به من  بود ررا ن اید از آن اسررتفاده می کردم. ررا بابک 
 ن اید این ترس ها را یک بار و برای همیشه دور می ریدتم.

 
با حالتی معذب به استدر رفتم. قرص ها کمک کرده بود ولی نه آن قدر. خودم 
باید به خودم کمک می کردم. آن هم زمانی که می دانسررتم که بی برو برگرد 
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شن شدم. در آب بود.  شقت  ستدر به دیوار تکیه داده بود و عا ا نمی کرد. کنار ا
با  گذاشرررت و  که دید لیوانت را روی ل ه اسررتدر  آب پرتقال می خورد. مرا 
شاره کرد تا به او بپیوندم. ولی من الو نرفتم. در حالیکه نگاه  شتت به من ا انگ
او را به روی خودم حس می کردم و تا بنا گوا سرخ شده بودمب همان اا روی 

ه استدر نشستم و فقی پاهایم را در آب فرو بردم. ل دند کجی زد و خونسرد ل 
سراغم نیامد. فقی از همان  شد و به  شغول  شت و م لیوان آب پرتقالت را بردا

 اا به نظر بازی پرداخت. خندیدم. این مرد اراده و خود داری عجی ی داشت.
 

س ی کردم و یک پ سرم ُدم ا له دیگر پاین آمدم. موهایم را با کت محکم باالی 
ستم. یک پله  شنا بلد نی ست که من  سر اایت تکان ندورد. می دان باز هم از 
دیگر. حاال آب به میان کمرم آمده بود. می خواسررتم ب ینم تا کجا می خواهد 

 این بازی موا و گربه را در بیاورد.
 

ن ایک پله دیگر. به که استدر رسیدم. آب به ل ه رانه ام رسید. رشمانت نگر
شتم و  شد. یک قدم به الو بردا شتب ولی متوقه  شد و کمی به الو خیز بردا
سرررم به زیر آب رفت و خودم را در آب رها کردم. رقدر لذت بدت اسرررت 
سی  ست. ک شتر نگرانتان ا ست که از خودا هم بی شید که یک نفر ه م من با

ن آ که نمی گذارد خاری به دسررت شررما فرو برود. حتی اگر به قیمت فرو رفتن
 خار در دست خودا باشد.
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دسررتت دور کمر حلقه شررد و مرا از آب بیرون کشررید. اخم کرده بودب ولی من 
ست. کمرم را رها کرد  ست خورده ا خندیدم. خنده ام را که دید فهمید که رو د
ولی من سررریع دسررت در گردنت حلقه کردم و خودم را باال کشرریدم. نگاهت 

شید و یک دفع سه به ل انم رنگ عو  کرد و آهی ک سه زد. ب*و* ه ای ب*و*
 طوالنی و عمیک. خندید و گفت:

 
 _توبه گرگ مرگه.

 
 من هم خندیدم. با انگشتت به بینی ام زد.

 
سم خورده رو هم از راه  شیت ق شی ونید. اگر بدواید می تونید یه ک شما زنها  _

 به در می کنید.
 

شاند و ب ا خودا ررخی زد و رهایت کردم ولی او رهایم نکرد مرا به زیر آب ک
 به روی س ی آب آمد.

 
 _بابک

 
 _اانم؟

 



wWw.Roman4u.iR  884 

 

این اولین بار بود که او این کلمه را اسررتفاده می کرد. کلمه ایی اادویی. کلمه 
ایی که باعث شررد تمام حس های خوب دنیا مثل یک رنگین کمان در روحم 
قوس بیاندازد. ره کسرری گفته که اادو خرافات اسررت؟ وقتی که ما می توانیم 

ساعت و ثانیه با کلماتمان اادو کنیم ررا بگوییم که اادو واود ه ر روز و هر 
ندارد. وقتی که می شررود تنها با یک کلمه یک حس خوب یا بد در واود یک 

 نفر ایجاد کردب پس ما همه از ازل اادو گر بوده ایم.
 

ست در گردنت حلقه کردم و او را  سبی اراده د سیدم. ب*و* ه ایی پر از ب*و*
 یاق و احساس. مرا باال کشید و کنار گوشم زمزمه کرد.اشت

 
 _منو بیچاره کردی دختر

 
مرا ازآب بیرون آورد. می توانسررتم آن حس را در رشررمانت ب ینم حسرری که با 
تمام واود سررعی در مدفی کردنت داشررت. برای لحظه ای لرزیدم. ولی باید 

هد زد و پیت قدم کار را تمام می کردم. می دانسررتم که او به من دسررت ندوا
ندواهد شد. این بار نوبت من بود که یک بار و برای همیشه این ترس لعنتی را 

 خفه کنم و از بین ب رم. با خجالت و صدای زمزمه مانند گفتم:
 

 _بریم باال
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 نگاهم کرد. خیلی ادی و آرام.
 

 _نازنین.....
 

 حرفت را ق ع کردم.
 

 _هیچی نگو
 

ست مرا محکم بغل کرد. آن قدر م ستدوانهایم درد گرفت. دردی دو حکم که ا
داشتنی. دردی پر از حمایت و امنیت. دردی که می دانستم که تا زمانی که این 

 آغوا هست این امنیت و آرامت هم هست. بهترین حس دنیا.
 

************ 
 

شت  سینه به تاریکی پ ست به  ستاده بود. د شدم او کنار پنجره ای وقتی که بیدار 
شه نگاه شد که  شی می کرد. هیچ حرکتی نکردمب ولی نمی دانم از کجا متواه 

بیدار شررده ام. ررخید و نگاهم کرد. رشررمانم را بسررتم. آمد و کنارم خوابید. 
 سرم را بلند کرد و روی بازوی خودا گذاشت.

 
 _خوبی؟
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 _آره
 

سموهایم را  سم زیاد خوب ن ود. ولی حرفی نزدم. ب*و* ید ولی حرفی نزد. ح
گاهت را به روی خودم حس می کردم. نگران بود. می دانسررتم. ولی نمی  ن

 توانستم او را از آن نگرانی بیرون بیاورم. دوست داشتم کمی آرام شوم.
 

 _نازنین
 

شه  ستنی تر از همی سرم را باال بردم و نگاهت کردم. اخم بین دو ابرویت خوا
 سر اای خوداب اا خوا کرده بود.

 
 ؟ می خوای برگردیم تهران؟_مشکلی داری؟ اسمی یا روحی

 
 سرم را به نشانه نفی تکان دادم.

 
 _خوبم. ساعت رنده؟

 
 دست برد و ساعتت را از روی پا تدتی برداشت و نگاه کرد.

 
 _ شیت

http://www.roman4u.ir/


 887 ناگفته ها

 
 از آغوشت بیرون آمدم. دیگر نمی توانستم بدوابم.

 
 _می شه دوا بگیرم؟

 
. برخاسررتم و به رند لحظه نگاهم کرد. موشررکافانه و با دقت هر ره تمام تر

کواریمی حمام نگاه کردم.  حمام رفتم. در وان نشررسررتم و به سرررامیک های آ
احساس خوبی نداشتم و این حس از آن اا نشات می گرفت که احساس می 
کردم که یک راب ه کامل ن ود. احسرراس می کردم که خوب ن وده ام. او زیادی 

شررویی نداشررتم. ولی ق عا مراعاتم را کرده بود. هیچ ذهنیتی از یک راب ه زنا
شد. اینکه او  شب ق ل ما بوده با سالم ریزی مثل  ن اید این راب ه بین دو زوج 
شمت و نیمی از  شی که انجام می دهد یک ر هر کاری که می کند و هر واکن
حواس و احسرراسررت به من باشررد که کاری نکند و حرکتی انجام ندهد که مرا 

ست ن ود. حتی من ک ستم حس ناراحت کند. این در شی بودم هم می توان ه نا
 کنم که این راب ه ریزی راضی کننده برای طرف مقابلم ندواهد بود.

 
"این درست ن ود." بارها و بارها این امله را در ذهنم تکرار کردم. خجالت می 
شتم. آن قدر در  صال و ابدا حس خوبی ندا سم. ولی ا شیدم ریزی از او بپر ک

 مد. در را باز کرد و نگاهم کرد.حمام ماندم که او به سراغم آ
 

 _خوبی؟
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 _آره

 
 _بیا بیرون.

 
شتها فقی  شده بود. بی ا شن  ص حانه را ریده بود و هوا کامال رو بیرون آمدم. 
شتهایی مرا  شروع کرد. ولی وقتی بی ا شتها  ست و با ا ش قهوه ریدتم. کنارم ن

 دید دست از خوردن کشید و گفت:
 

بی؟ اگر مشرکلی داری همین حاال بگو. اگر _نازلی یه بار دیگه می پرسرم خو
 اسمیه که بریم دکتر. اگر روحیه برگردیم تهران.

 
 _خوبم!

 
 نانی که کنده بود را روی میز گذاشت.

 
 _صحیی!!!

 
به صررندلی تکیه دادم و نگاهت کردم. بدون اینکه حرفی بزند برخاسرررت و 

 گوشی اا را برداشت و با اایی تماس گرفت.
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 ی؟_ کجا زنگ می زن

 
 _شرکت هواپیمایی

 
تلفن را از دسررتت قاپیدم و تماس را ق ع کردم. دوسررت نداشررتم به این زودی 

 برگردیم. حداقل نه به خاطر من. دست به سینه نگاهم کرد.
 

 _ررا این اوری میکنی؟ من خوبم.
 

 پوزخند تمسدر آمیزی زد. پوزخندی که مدتها بود بر لب نیاورده بود.
 

رای همین باید برگردیم. رون تو هر وقت که میگی خوبی _بله خوبی. اتفاقا ب
 باید ترسید.

 
سرررد شررده بود و من این سررردی و دوری را نمی خواسررتم. برخاسررتم و روی 
پاهایت نشستم. آهی کشید و یدت شکست. دستت را دور کمرم حلقه کرد و 

 ید.ب*و*سموهایم را 
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ختر سررالم هم سرردته. ره _آخه نازنینم. ورود به این مرحله و زفاف برای یه د
برسرره به تو. رته؟ مشررکلت ریه؟ تا تو نگی من نمی دونم ری تو این سررر 

 کورولوت میگذره. ری شده؟ درد داری؟ عص ی هستی؟ رته؟
 

نگاهت کردم. رشررمانت نگران بود. سرررم را پایین انداختم. نمی توانسررتم در 
 رشمانت نگاه کنم.

 
بود؟ من کامل ن ودم. می دونم که _دی شررب..... رآهی کشرریدم.ت برای تو بد 

..... 
 

 ه ای طوالنی بود.ب*و*سحرفم را ق ع کرد. سرم را باال داد و اوابم 
 

_حرفت رو نزن. تو خوبیب کاملیب عالیب خوشررگلیب نجی ی. همه ریز های 
به  نازی خواهت می کنم. یکم  یک زن می خواد رو داری.  یک مرد از  که 

 خودت اعتماد داشته باا.
 

زنگ خورد. برای لحظه ایی کوتاه احساس کردم که اسم محمد را روی  تلفنت
سرعت ریجکت کرد و مرا از روی پاهایت بلند  صفحه نمایت دیدم ولی او به 

ه ایی کوتاه و سررریع به لب هایم زد و تکه نانی را که کنده بود در ب*و*سررکرد 
گاهت کردم. زیر درخت ند یاط رفت. از پنجره ن به ح گذاشرررت و  هان  ل د
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ایستاده بود و با تلفن صح ت می کرد. هر که بود اصال مکالمه خوبی نداشت. 
پر از خشررم و تهدید و خی و نشرران کشرریدن بود. شرراید هم محمد ن ود. هرگز 

 ندیده بودم که با محمد رنین رفتاری داشته باشد. به داخل برگشت.
 
 
 
 
 

 _کی بود؟
 

 سکوت گیر کرده بود.رند لحظه نگاهم کرد. دودل بود. بین حرف زدن و 
 

به هوا اومده عملت کردن. می گفت اگر روند به ودا  _محمد بود. گلی 
 خوب پیت بره احتماال تا یکی دو هفته دیگه بیشتر و کمتر بر می گردن.

 
مده بود. این بهترین  به هوا آ خدا را شررکر کردم. گلی  یه دادم.  به دیوار تک

لی ریزی این میان درست ن ود. خ ری بود که کسی می توانست به من بدهد. و
ریزی که حس خوبی را که از به هوا آمدن گلی پیدا کرده بودمب تحت شعاع 
ست.  ضعیتی ا ستم راب ه بین او و ماهی در ره و قرار داده بود. این که نمی دان
او را طالق داده است یا نه؟ اگر قادر خان یا هر کس دیگری او را وادار می کرد 

 د من ره باید می کردم؟که با او زندگی کن
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 _کی به هوا اومده و که عملت کردن که یکی دو هفته دیگه بر می گردن؟

 
 به اای اواب به سوال من پرسید :

 
 _ریزی خوردی؟

 
به سر میز برگشت و اشاره کرد تا کنارا بنشینم و ص حانه ام را کامل کنم. نمی 

 کردم. خواست اوابم را بدهد. کنارا نشستم و سوالم را تکرار
 

 _کی به هوا اومده؟
 

 لقمه ایی گرفت و الوی دهانم نگه داشت.
 

 _بدور.
 

 لقمه را از دستت گرفتم.
 

 _بابک؟
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دت و  ند. خیلی خونسرررد برای خودا قهوه دیگری ری گاهم ک که ن بدون آن
 ظرف مربا را برداشت و رند قاشک مربای خالی خورد.

 
 _یک هفته است.

 
شد. یک هفته بود  که گلی به هوا آمده بود ولی او به من حرفی رشمانم گرد 

 نزده بود. ررا ؟ با اینکه می دانست که من رقدر نگرانت هستم.
 

 _پس ررا ریزی به من نگفتی؟
 

 ظرف مربا را کنار گذاشت و با خونسردی هر ره تمام تر گفت:
 

_برای اینکه تو اون هفته اوضرراع روحیت یکم آشررفته بود. همه اا تو هول و 
 ی بودی به همین خاطر نگفتم.ناراحت

 
 اخم کردم. او هم اخم کرد.

 
 _باید می گفتی. من نگران گلی بودم.

 
 بی هیچ حرفی برخاست و گفت:
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 _شما بهتره نگران خودت باشی فقی
 

 _خواهت می کنم دیگه ریزی که به من مربوطه رو از من مدفی نکن
 

ر آشررپزخانه بیرون رند لحظه نگاهم کرد و بعد بدون اواب به حرف من از د
 رفت و گفت :

 
 _می خوام برم بیرون. ریزی نمی خوای؟

 
 به دن الت به اتاق خواب رفتم.

 
 _بیرون برای ری؟

 
 سعی کردم که لحنم دلدور ن اشد.

 
 _برم داروخانه.

 
 روی تدت نشستم.

 
 _من که خوبم.
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 ل اس هایت را در آورد و آمد کنارم نشست و اوراب هایت را به پا کرد.

 
با داروهایی که داری می  _باید قرص الوگیری بگیرم بدوری. سررپهر گفت 

 بشی. عوار  داروها زیاده روی بچه. ر*ا*م*ل*هخوری به هیچ واه ن اید 
 

سرررم را با خجالت پایین انداختم. هنوز برایم مشررکل بود که رااع به رنین 
 مسایلی با او صح ت کنم.

 
 _ماهی هم میاد؟

 
والی که از ابتدا ذهنم را به خودا مشررغول کرده بود را باالخره نتوانسررتم و سرر

پرسرریدم. ره سرروال احمقانه و در عین حال برای من حیاتی بود این سرروال! او 
این همه پول از بابک نگرفته بود که حاال دوباره به ایران برگردد. ولی مثل اینکه 

 می خواستم م من شوم. با تعجب به من نگاه کرد.
 

 _ررا باید بیاد؟
 

 _محمد میدونست؟
 

 _آره فهمیده بود.



wWw.Roman4u.iR  896 

 

 
 _برای همین با هم بحث می کردید؟

 
 نگاهم کرد. اخم هایت در هم رفت.

 
 _ما بحث نمی کردیم.

 
کامال مشرردص بود که نمی خواهد ریزی بگوید. دیگر آن قدر او را شررناخته 
 بودم که بدانم اگر او ندواهد ریزی را بگوید هیچ کس نمی تواند او را راضی و

 متقاعد کند که حرفی بزند.
 

 _پس برای ری با اخم و عص انیت حرف می زدی؟
 

 نگاهم کرد. علی رغم اخم میان دو ابرویت رشمانت خندان بود.
 

 _منو تحت نظر میگیری؟
 

 از دهانم در رفت و گفتم:
 

 _وقتی که ریزی رااع به محمد باشه آره.
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. محمد را دوسررت دوسررت نداشررتم که او با لحن تند با محمد صررح ت کند

ست خودم ن ود و او باید می فهمید که انس عالقه ام به محمد با اوب  شتم د دا
زمین تا آسمان تفاوت دارد. من عاشک او شده بودم ولی محمد نه. بدون محمد 

را  ل*ب*ممی توانسررتم زندگی کنم ولی بدون او لحظه ایی دوام نمی آوردم. 
شان نداد. شی ن شتر در هم رفت و  گزیدم. ولی او هیچ واکن فقی اخم هایت بی

بی حرف برخاست و از کمد این و یک تی شرت بیرون آورد و پوشید. ریزی 
 در حدود پنج دقیقه حرفی نزد.

 
 _حست به محمد ریه؟

 
برخاستم و کنارا که رو به روی میز آرایت ایستاده بودب ایستادم و پیشانی ام را 

 م:به شانه اا تکیه دادم و با ناراحتی گفت
 

_دوسررتت دارمب فقی همین. شرراید اگر یه برادر داشررتم اون رو اندازه محمد 
 میدواستم.

 
صدایم خفه بود. رانه ام را باال داد و صورتم را با دقت کاوید. کمی خم شد و 

 ید ولی حرفی نزد.ب*و*سپیشانی ام را 
 

 _من منظوری نداشتم.
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 ل دند زد.

 
 _می دونم

 
 .نگاهت کردم. رشمانت ادی بود

 
 _یه ریزی بگم؟

 
دلم فرو ریدت. ره ریزی می خواست بگوید؟ نکند مرا نمی خواست؟ الو 

ید. کنار گوشررم ب*و*سررآمد و موهایم را کنار زد و نرم و عاشررقانه گردنم را 
 زمزمه کرد.

 
 _دوست داری عقد دایم کنیم؟

 
با تعجب نگاهت کردم. رشمانت خونسرد بود ولی حالتی کامال امیدوارنه در 

 ته رشمانت دیده می شد. آن
 

 _می شه؟
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 ل دند زد.
 

 _اگر تو بدوای ررا نشه؟
 

 _پس ماهی ری؟
 

_مگه اون شب شناسنامه ام رو بهت نشون ندادم. عقد ما ث ت محضری نشد. 
 به همه گفتیم که من بعد خودم دن الت میرم. بین ما یه خ  ه عقد ااری شد.

 
 _خب همون

 
 رند لحظه ادی نگاهم کرد.

 
 مشکلت رفع شده. _اون

 
 _طالقت دادی؟

 
 _آره

 
 _کی؟
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 _تو به اونت کاری نداشته باا.
 

حس خوبی نداشررتم. با اینکه می دانسررتم که ماهی برای ره زن او شررده و او 
برای ره ماهی را گرفته اسررتب ولی باز هم حس خوبی نداشررتم. هر ره ن ود 

ین طریک او را به دست ماهی او را می خواست و امیدوار بود که بتواند حتی به ا
بیاورد. حس بدی که داشتم شاید نیمی از آن به این دلیل بود که من می دانستم 
شک او  شقت به من گفته بود. من ن اید عا که ماهی او را می خواهد. ماهی از ع
سراک ماهی می رفت. ولی از طرفی آن قدر او را  شاید این طور او به  شدم  می 

دون او زندگی برایم غیر ممکن اسررت. من او را می خواسررتم که می دانسررتم ب
 برای خودم تنها می خواستم. فقی برای خودم.

 
 دوباره روی تدت نشست و مرا هم کنار خودا نشاند.

 
_دوسررت داری کجا عقد کنیم؟ تهران یا میر آباد؟ دوسررت داری مراسررم بزرگ 

 باشه؟
 

ها فکر کرده بود. پس مرا  جا تا ک گاهت کردم. او  می خواسرررت. با حیرت ن
دوسررت نداشررت که من از کنارا بروم. مرا برای همیشرره می خواسررت. می 
سر بابک بودن آن  شم. ناخوداگاه ل دند زدم. فکر هم سرا با ست که هم خوا
بد می آمد و می  قدر شرریرین بود که بی اختیار ل دند را بر ل انم آورد. حس 
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بک مرا می با یه ایی خودم را محک می دانسررتم. رون  ثان خواسرررت و  رفت. 
دوست داشت که من همسرا باشم و ثانیه ایی دوباره فکر می کردم که ماهی 

 هم عاشک بود. او هم محک بود.
 

 _بابک؟
 

شید و با هم  ستم را ک سرا را در میان موهایم برد و د بی آنکه اوابم را بدهد 
 روی تدت خوابیدیم.

 
 _ریه؟

 
 _ ادل کریمی با تو توی هواپیما ری کار می کرد؟

 
 گاهم کرد و آرام خندید.ن

 
ستگی  سیدیب گفتی مهمه. گفتم اواب من ب سوال رو پر _یه بار دیگه هم این 

 داره به اینکه برای کی مهمه. حاال یه بار دیگه می پرسم. برای کی مهمه.
 

سرا کرد و همان طور که با موهای من بازی میکرد نگاهت  ستون  ستت را  د
 را از روی من برنمی داشت.
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 ن مهمه_برای م
 

 ید.ب*و*سخم شد و مرا 
 

ساب! هیچی بینمون ن ود. حداقل نه اون زمانی که  شد یه حرف ح _حاال این 
 تو ما رو با هم دیدی.

 
 _پس ریزی بینتون بوده؟

 
 سرا را آهسته تکان داد.

 
 _یک زمانی. زمانی که من یه بابک دیگه بودم.

 
 _باهاا راب ه هم داشتی؟

 
از کرد و مرا بلند کرد و ررخاند و روی شررکم با دقت نگاهم کرد. دسرررت در

 خودا نشاند.
 

 _برای ری برات مهمه؟
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 اخم کردم. خندید و اخم میان دو ابرویم را با انگشت اشاره اا باز کرد.
 

ند روزی  بار هیچی بینمون ن ود. من فقی ر _آره راب ه هم داشررتم. ولی این 
 اا بود.مهمون برادرا بودم که از شانس بد من اون هم اون 

 
شم را که دید خندید و مرا ررخاند و  شوم. تال شکمت بلند  ستم از روی  خوا
روی تدت انداخت و خودا به رویم خیمه زد و خم شرررد و نوک بینی ام را 

 ید.ب*و*س
 

 _پس ررا وقتی که گفت دوست پسرشی تو هیچی نگفتی؟
 

شتی ری بگم؟ الوی تو که غری ه بودی کوریکت کنم؟ بگم نه  یر خ_توقع دا
شناختی؟  سرا نیستم. منو این طوری  ست پ این خانم داره دروک میگه من دو

 ره می دونستم این غری ه قراره بشه زنمب ازم باز خواست بکنه!!
 

 از لحنت خنده ام گرفت. برخاست و تیشرتت را تن کرد و گفت :
 

 _می ینی عالم و آدم رو بازخواست کردم اون وقت تو منو باز خواست میکنی!
 
 آماده شو امع کنیم بریم یه رند روزی هم بندرع اس. رفتی؟_
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 _نه.
 

_پس می ریم بندر بلیی برگشررت رو از اون اا می گیرم. ولی اگر می بینی که 
 حالت مساعد نیست بی خیالت می شیم بر می گردیم تهران

 
 _نه خوبه دوست دارم بریم بندر ع اس.

 
 ._خوب پس برم برگردم وسایل و امع کنیم بریم

 
 _بابک کار پرونده عمران به کجا رسیده؟ خ ری داری اصال؟

 
 از اتاق بیرون رفت و من هم به دن الت از اتاق بیرون آمدم.

 
 _آره بی خ ر نیستم. علی دن ال کارهاته. نگران ن اا.

 
ق ل از آنکه کفت هایت را به پا کند دقیک نگاهم کرد و الو آمد و دسررتت را 

 ام و ادی گفت :روی گونه ام گذاشت و آر
 

پاسررپورت دیرتر و زودتر توفیری  _تو که دیگه نمی خوای برگردی. حاال یکم 
 ندارهب نه؟
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یا آنکه بدواهد که نروم. میگفت تو که  آن قدر مغرور بود که نمی گفت نرو. 
نمی خواهی بروی. به نوعی دسررتور می داد یا شررراید بهتر بود بگویم که می 

ال رفتن را نداشررته باشررم. ل دند زدم. من دیگر خواسررت به من القا کند که خی
 کجا می خواستم بروم؟ وقتی که همه زندگیم این اا بود.

 
 _نه دیگه نمی خوام برگردم.

 
مثل اینکه از حرف من خیالت راحت شده بود. خم شد و با احساس کامل مرا 

 ید.ب*و*س
 

رگه از م یه ب_خوبه. پس رسرریدم تهران اولین کاری که میکنم اینکه به علی میگ
دادگاه بگیره که بتونیم باهاا عقد کنیم. باید دادگاه ااازه بده که تو پدر نداری 

 و می تونی عقد کنی.
 

 _مامانت ری؟ اگر اون راضی ن اشه؟ قادر خان ری؟
 

 خم شد و بند کفت هایت را بست.
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_مامان راضرریه. از تو براا کامل گفتم. می شررناسررتت. ق ال هم که قیافه و 
رت رو دیده میدونه ری هسررتی و ره کاره ایی. قادر هم برام اصررال نظرا رفتا

 مهم نیست که بدواد حرفی بزنه
 

شت با هزار فکر و خیال. فکر ماهیب فکر عمرانب فکر ثری  رفت و مرا تنها گذا
خانمب فکر قادر. تمام این ها به سرررم هجوم آورد. ولی به نظرم بدترین شرران 

ید او را تا مدتها نمی دیدم. ولی بدری خانم و ماهی بود. درسررت بود که شررا
شدم. می  شان می  شم شم در ر گلی و محمد و عمو علی را که می دیدم. ر

 دانستم که برخورد بدری خانم خوب ندواهد بود.
 

اگر ثری خانم دوباره گول بدری خانم را می خورد و فکر می کرد که این قربان 
با ازدواج مان صررردقه رفتن های بدری خانم مدصرروص خودا ا سرررت و 

مدالفت میکرد ره؟ بابک مادرا را دوسرررت داشرررت. این کامال از رفتار و 
صح ت  شت ره؟ این طور که از  شدص بود. اگر مرا کنار می گذا گفتارا م
های بابک متواه شررده بودم ثری خانم زن سرراده ایی بود که از قضررا اعتماد به 

سی که الو می آمد و احت شت. هر ک شت فکر نفس کمی هم دا رامی می گذا
ست که  سی مثل بدری خانم ه ست ک ست. نمی دان می کرد که برای خودا ا
ست به یکی می کردند و مرا از  برای منافع خودا هر کاری می کند. اگر باز د

 رشم بابک می انداختند ره؟
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سایل گرم کردم. گفته بود که تنها امع نکنم ولی  سر خودم را به امع کردن و
صر برای دور کردن  ضر به انجام هر کاری بودم. ع ذهنم از افکار آزار دهنده حا

همان روز به طرف بندر ع اس حرکت کردیم و دو روز فوق العاده را در آن اا 
گذراندیم. شهر زی ا با هوای عالی و غذاهای دریایی فوق العاده و مردمی خون 

مراه ه گرم داشررت. برای رفتن به هتل مشررکلی نداشررتیم. بابک صرریغه نامه را
خودا آورده بود و ما بدون دردسر به هتل رفتیم و بعد از دو روز تلفنی کاری؛ 
ستم که می  شتم برگردم. می دان ست ندا شد برگردد. دو شد که مج ور  به بابک 
خواهد مرا به میرآباد برگرداند و خودا به تهران برگردد و همین مرا ناراحت و 

باره از او دور می شرردم. ولی قول داده بود که سررریع  غصرره دار کرده بود. دو
به تهران  کارهایت را ردیه کند و برگردد. می خواسرررت عقد دایم کنیم و مرا 
ست. تمام وقتت را  شده ا سته  برگرداند. می گفت دیگر از این رفت و آمدها خ

 می گرفت و او را از کار و زندگی می انداخت.
 

را بمانم. نه برای رند لحظه شماری می کردم برای روزی که برای همیشه کنا
شم. برایم مهم ن ود  شتم که فقی در کنار او با ست دا ضی. دو روز عاریتی و غر

 که عروسی داشته باشم یا نه. فقی او مهم بود.
 

 فصل بیست و سوم
 

همان طور که او آهسته با امیرهوشنگ صح ت می کرد او را تحت نظر گرفتم. 
م. نمی دانمب ولی احساس میکردم که دو روز بود که از بندر ع اس برگشته بودی
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صح ت  سر ااده می رفت تا با تلفن  او ریزی را از من پنهان می کند. دایم به 
کند. بیشررتر مواقع با امیرهوشررنگ پچ پچ می کردند. رند باری از او پرسرریدم 
سوالی  ضوع را پیچاند. مرا اوری رد کرد که خودم هم نفهمیدم ره  ولی او مو

 حس می کردم که هر ره هست مربوط به من است.پرسیده بودم. ولی 
 

به بانو که برنج را زعفرانی می کرد نگاه کردم و تصررمیم گرفتم تا از او بپرسررم. 
سی با  شتم که باز هم ک ست ندا زندگی من به اندازه کافی به هم ریدته بود دو
بدری خانم و  یا  تدا عمو علی و  مان اب ند . اگر از ه بدتر ک کاری آن را  هان  پن
حتی محمد پنهان کاری نمی کردندب من می دانسررتم که باید خودم را برای ره 

 ریزی آماده کنم و یا اصال به ایران نمی آمدم که گرفتار این دردسرها بشوم.
 

در این فکر بودم که او سرا را باال آورد و نگاهم کرد و ل دند زد. همان لحظه 
کردند من دیگر با او آشررنا نمی حرفم را پس گرفتم . اگر آنها پنهان کاری نمی 

شدم و حاال در عین درگیری ذهنی آنقدر احساس خوش دتی نمی کردم. هنوز 
همان نازلی ترسیده و معیوب و درهم شکسته بودم. پنهان کاری آنها باعث شد 
که من با او آشنا شوم و حاال آنقدر عاشک باشم. حسی که تمام حس های بدی 

دم را تحت پوشت درآورده بود. دیگر سدتی هایی که از کودکی تجربه کرده بو
شیده بودم و کتک هایی که از عمران خورده بودم مهم ن ود. من حاال او را  که ک

 داشتم که در واودم بهترین حس را ایجاد کرده بود. حس خوا عاشقی.
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 _بانو؟
 

 _اانم گلم؟
 

 ل دند زدم. این زن هم مثل شوهرا ماه و مهربان بود.
 

ی بال. بانو شما می دونید که بابک و امیرهوشنگ دارن ری کار می _اونتون ب
 کنن؟ یکم مشکوک هستن.

 
 نگاه خنده داری به من کرد و گفت:

 
 _خوب ررا از خود شوهرت نمی پرسی دختر اان؟

 
 روی صندلی نشستم و لیوان ها را دستمال کشیدم و در سینی گذاشتم.

 
 ه به منه ولی نمی گه._بابک به من نمی گه . می دونم که مربوط

 
 خندید و آمد و کنارم نشست.

 
ست. من همون  ست این بابک. ُقد و یک دنده ا _آره مربوطه به توهه. امان از د

 روز گفتم به خود نازلی بگوب گوا نمی ده.
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 روی صندلی به الو خم شدم و آهسته گفتم:

 
 _شما بهم میگید؟

 
 دستت را روی دستم گذاشت و آرامم کرد.

 
ره دختر اان. امیرهوشررنگ هم از اون روزی که شررما رفتین کیت رفت _ِخی

تهران. داره دوندگی می کنه و با ناپدریت صررح ت می کنه اگر بشررره از خر 
سر تو برداره بذاره زندگیت رو بکنی.  شکایت و از  ست از  شی ون بیاد پایین د

شوهر دارهب آخه تو ری ا  ز اونتباهاا حرف زده گفته که بابا اان این دختر 
می خوای. تو که این همه سال نگهت داشتی خرات رو به قول خودت دادی. 

خه  نه. آ بذار زندگیت رو بک یا مردونگی کن  با دختر  گ*ن*ا*هب که  مادر رو 
 تقاص نمی گیرن. حاال ب ینم ری میشه به امید خدا

 
نان حس حک  جب کرده بودم و آن ر نان تع گاهت کردم. آن ر با حیرت ن

 ه امیرهوشنگ پیدا کرده بودم که نا خوداگاه گریه ام گرفت.شناسی نس ت ب
 

_اوا خاک به سرررم. ررا گریه می کنی دختر اان؟ حاال بابک می بینه میگه 
دیدی بانو گفتم بهت نگو این حسررراسررره. بابک گفت تا موقعی که همه ریز 
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صرف نظر نکرده ریزی بهت نگیم. رون  شکایتت  شده و ناپدریت از  ق عی ن
شه و امیرهوشنگ نتونه کاری بکنه می گفت ک ضی ن سی و اگر اون را سا ه تو ح

 تو بی خودی امیدوار شدی.
 

شنگ  شما و امیرهو شم؟  شکر با شما مت سی. نمی دونم ر وری باید از  _مر
 خیلی خیلی به من ل ه کردید.

 
به من می زد.  مان پری  ما مانی  که ز هایی  ند  نه زد. از آن ل د مادرا ندی  ل د

 ن می توانستم عمک عالقه اا را ب ینم.ل دندی که پشت آ
 

_ره ل فی دختر اان. تو و بابک مثل بچه های ما هسررتید. آدم برای بچه اا 
 هر کاری میکنه.

 
شب وقتی که به خانه برگشتیم همان دم در با حالتی قهرآمیز از او فاصله گرفتم 

 و به ط قه باال رفتم. در حالیکه می خندید به سراغم آمد.
 

 که ناز و ادا های زنونه یاد گرفتی. ری شده؟ میگی یا ناز بکشم؟ _می بینم
 

 نتوانستم ادامه بدهم و خندیدم.
 

 _من قهرم!
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 ل دند به لب دستم را گرفت و کشید و با خودا روی تدت انداخت.

 
 _ری شده؟ بگو تا از دلت در بیارم.

 
ت تا ذاشخواستم بلند شوم ولی با پاهایت مرا به خودا و تدت رس اند و نگ

 حتی میلی متری تکان بدورم.
 

 _ررا ریزه به این مهمی رو از من مدفی کردی؟
 

 خندید و گفت:
 

کار خودا رو کرد. این زن حرف حرف خودشررره. همون روز  باالخره  _بانو 
 گفت باید به نازلی بگی باالخره هم خودا گفت.

 
 با حالتی حک به اانب گفتم:

 
این مشررکل مشررکله منه. اون وقت آخرین _معلومه که باید بگی. مثل اینکه 

 نفری که خ ر دار میشه من باید باشم؟
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شی.  ستم بیدود امیدوار ب شد بفهمی. نمی خوا ستم وقتی که ردیه  _می خوا
شد تو رو بی خود و بی اهت امیدوار کرده  ضی ن شتم اگر عمران را ست ندا دو

 باشم.
 

 _حاال راضی شده؟
 

تا ره حد رون خودم هم نمی دونم. ولی خوب  _تا حدودی. نمی تونم بگم 
امیرهوشنگ رو که می شناسی با این زبونت مار رو از تو سوراخ میکشه بیرون. 
ولی خوب عمران هم قد و لج ازهب عقده ایی و خشکه. احتمال اینکه نشون بده 

 که ظاهرا داره به حرف امیر هوشنگ گوا می ده زیاده . می شناسیت که؟
 

 _بهتر از هر کسی.
 

شده از  ستم و به او که نیم خیز  ش صندلی میز آرایت ن ستم. روی  کنارا برخا
 بود و مثل یک گربه می خواست به من حمله کند گفتم:

 
 _ررا زودتر امیرهوشنگ این کار رو نکرد؟

 
 خیز برداشت و مرا بغل کرد و کنار گوشم زمزمه کرد.
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سوال می پرسی؟ می دونی ه من با دختری ک _زیرا برای اینکه!! تو ررا این قدر 
 فضول باشه و خوشکلب ری کار می کنم؟

 
 سرا را کنار کشید و نگاهم کرد.

 
 _نمی دمت گرگ ها بدورنتب خودم خام خام می خورمت.

 
باره پیچاند و به طور کامل باز نکرد تا من  با همین شرروخی ها موضرروع را دو

هوشررنگ متواه شرروم که واقعا حرف عمران و اوابت ره بوده اسررت. اگر امیر
می توانسرررت عمران را متقاعد کند که دسرررت از سرررم بردارد دیگر نیمی از 
مشکالت من خود به خود حل می شد. فقی می ماند ماهی. همین برایم کافی 

 بود. عقده و نگرانی روز و ش م شده بود.
 

شتم که او را نگران کنم.  ست ندا سپهر حرف بزنم ولی دو شتم که با  ست دا دو
وز می خواسرررت که به تهران برگردد. نمی خواسررتم نیمی از فردا برای رند ر

سپهر  شدیدی به حرف زدن با  شد. ولی احتیاج  ست پیت من با هوا و حوا
پیدا کرده بودم. فردای آن روز ص ی زود به اردبیل رفت تا برای پنج روز به تهران 
برود. مراسم خداحافظی مان مثل همیشه ن ود. ریزی در حدود نیم ساعت در 

وشت بودم و از گردنت آویزان شده بودم و باز هم دوست نداشتم که برود و آغ
یه بیفتم. ولی خودم را کنترل کرده  به گر که  نده بود  ما مانم. ریزی ن ها ب من تن
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بودم. او هم عصر ی بود و ناراحتب ولی مرا آرام می کرد و سرعی می کرد که تا 
قدر او را شناخته بودم حد امکان آن بابک همیشه حفظ شود. ولی من دیگر آن 

که بدانم و بفهمم که ره زمانی او آرام اسرررت و ره زمانی نا آرام و ناراحت و 
حاال کامال نا آرام و ناراحت بود و این ریزی بود که دیگر نمی توانسررت از من 

 مدفی کند.
 
 
 
 
 

س تا  سته بودم و برای پرنده هایم نان خورد می کردم. تهران هوا ن ش کنار پنجره ن
سرما و یخ بندان بود. بانو گر شده بود. نزدیک عید بود. ولی این اا هنوز  م تر 

می گفت گاهی تا آخر فروردین هم این اا برف می آید. بهار این اا از اواسی 
شد. بانو می گفت زمانی که در تهران و اکثر نقاط ایران گرما  شروع می  خرداد 

ر می آمدند و دشررت و شررروع می شررودب آن اا تازه گلهای وحشرری و بهاری د
شد. برف نمی بارید و هوا  شت می  شد و آن اا ت دیل به به س ز می  سر دمن 
آفتابی بود. بدون ذره ایی مه و ابر. ولی روی زمین برف از رند روز ق ل بود و 

 هوا هم به شدت سرد شده بود.
 

شته سال گذ  رهار روز بود که او رفته بود و هر لحظه و ثانیه اا برای من هزار 
شتم که با او  ست دا شتم. حداقل نه تنهایی. دو ست ندا بود. دیگر این اا را دو
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شم برایم بس بود. ظرف نان را  شت. همین که با او با شم. هر کجا فرقی ندا با
برداشررتم و الوی در کالهم را به سررر کردم و موهایم را زیرا مدفی کردم و 

ن واقعا افتضررار بود. بعد هم پالتو و بقیه ریزها. خنده ام می گرفت. زمسررتا
 همان ل اس پوشیدن و آماده شدنب خودا زمان بر بود.

 
امیرهوشررنگ هم به تهران رفته بود و فقی بانو مانده بود که گاهی به نزد من می 
شان می رفتم. آن اا آموزا قالی بافی ام را کامل  آمد و گاهی هم من به خانه 

سرررعت تار را از میان پودها رد  می کردم. آن قدر یاد گرفته بودم که بتوانم با
صا برای من که حرفه ایی  صو سایی بود. مد سدت و طاقت فر کنم. ولی کار 

 ن ودم گاهی گردن درد می گرفتم و بانو کار را تع یل می کرد.
 

سراغم آمدند  شیدم و از خانه بیرون زدم. پرنده ها با دیدنم به  رکمه هایم را پو
ها را کمی آن طرف تر پاشیدم. می دانستم با و دور تا دور پررین نشستند. نان 

صله گرفتم  شدند. کمی فا واود اعتمادی که به من دارند باز هم نزدیکم نمی 
سر بلند کردم. تویوتای  تا با خیال راحت به غذایشان برسند. با صدای ماشین 
امیرهوشررنگ بود. با ذوق به سررمت پررین رفتم. او برگشررته بود. دو نفر بودند. 

سپ شه نگه حتما  شاید امیرهوشنگ بود. ولی اای همی هر هم با او آمده بود. یا 
نداشرررت. دور زد و آن طرف نگه داشرررت. او ن ود. آفتاب گیر پایین بود و من 
نتوانسررتم رهره ی آنها را ب ینم. ولی از فرم رانندگی او تشرردیص دادم که بابک 
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ر الو یا مت نیست. بابک همیشه الوی پررین پارک می کرد. بدون یک سانتی
 عقب بودن.

 
برای لحظه ای ترسرریدم و عقب گرد کردم. ولی در ماشررین باز شررد و محمد از 
پشت فرمان پیاده شد. آهی از سر خوشحالی و شادی و راحتی خیال کشیدم. 
شه بود. با همان ل دند و همان نگاه  شده بود ولی همان محمد همی کمی الغر 

 آرامت.
 

ید. مثل ب*و*سرررا در آغوا گرفتم. محمد سرررم را در پررین را باز کردم و او 
 همیشه با مح ت کامل و آرام.

 
 _اانم عزیزم. رقدر نگرانت بودم.

 
کمی عقب رفتم و نگاهت کردم. ل دندا خسررته بود و نگران. بابک هم از 
صال  ستم. اینکه ا سالم کردم. عادتت را می دان شد. الو رفتم و  شین پیاده  ما

سی مح تت را ابر از نمی کرد. نه کالمی و نه فیزیکی. ل دند زد و یک الوی ک
 ید. آنب*و*سقدم به سمتم برداشت و در نهایت حیرت مرا در آغوا کشید و 

شت.  شیدم که حد و اندازه ندا سقدر خجالت ک ه ایی کوتاه بود ولی مرا ب*و*
 حسابی از خجالت سرخ و برافروخته کرد.

 
 _ر وری؟
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 بود نگاه کردم.زیر رشمی به محمد که خشکت زده 

 
 _خوبم.

 
 صدایم آهسته بود. دستت را زیر بازویم حلقه کرد و رو به محمد گفت:

 
 _بیا تو محمد. ررا خشکت زده؟

 
دوباره زیر رشرمی نگاهت کردم. رند لحظه گذشرت تا از آن حالت خشرک 

 شدگی و امود خارج شود. فقی سرا را تکان داد و همراه ما به داخل آمد.
 

 _گلی ر وره؟
 

_خوبه. همین دیشب باهاا حرف زدم. باالخره یک سری مشکالت داره. این 
 کمای طوالنی بدون عوار  نیست.

 
 با حیرت نگاهت کردم. خم شد و کفت هایت را بیرون آورد.

 
 _مگه تنها اومدی؟
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 داخل شد و کتت را در آورد.

 
ه بمونم. _آره. باید می اومدم. کار داشررتم. دیگه دولت اونجا ااازه نمی داد ک
 رون مج ور شدم پول از حسابم بکشم بیرون. بعد هم نگرانت بودم.

 
نگاهی به بابک کرد که خیلی خونسرد کنار من ایستاده بود و یک دستت را دور 

 کمرم حلقه کرده بود.
 

 _ولی خوب مثل اینکه مشکلی نداشتی خدا رو شکر.
 

 م.خجالت کشیدم و از بابک فاصله گرفتم و به آشپزخانه رفت
 

 _نازنین اان؟
 

ست به  ست ره کار کند؟ می خوا شردم. بابک میدوا شمانم را به روی هم ف ر
محمد ره پیامی را برسرراند؟ اینکه من خواهرت را ندواسررتم و با نازلی راب ه 

 دارم؟ ره فکر و حساب و کتابی پیت خودا کرده بود؟
 

 _بله؟
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 _برای محمد ل اس راحتی بیار
 

شلوار  قهوه را ریدتم و بردم و شرت و  به ط قه باال رفتم و برای محمد یک تی 
گرم کن از کمد بیرون آوردم. خواستم صدایت بزنم ولی صدای صح ت های 

 آهسته شان کنجکاوم کرد. از رند پله پایین رفتم.
 

نمی دانم محمد به بابک ره گفته بود که بابک رو به رویت ایسررتاده بود و با 
 حالتی تهدید آمیز گفت:

 
به من بگی ری کار کنم ری کار نکنم _به  بار دیگه  نداره. اگر یک  تو رب ی 

 کاله مون میره تو هم . برام هم اصال مهم نیست که....
 

حرفت را ق ع کرد. احسرراس کردم که از گوشرره رشررمت مرا دید. به طرفم 
ستم  شان میکردمب نگاه کرد. به طرفم آمد. د ررخید و مرا که مات و گیچ نگاه

 گرفت. دستم یخ کرده بود و دست او مثل همیشه گرم بود.را در دست 
 

ست ن ود.  ستم ریزی را حس کنم. ریزی که در یک اتفاقی افتاده بود. می توان
ساز ناکوک این میان بود. نگاهم میان او و محمد که با اخم به بابک  ریزی که 

 نگاه می کردب ررخید.
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 _ری شده؟
 

دیک کرد. سرررم را باال بردم و نگاهت بابک دسررتم را کشررید و مرا به خودا نز
 کردم و دوباره سوالم را تکرار کردم.

 
 _ری شده؟

 
متواه شردم که صردایم لرزان شرده اسرت. بابک دسرتت را نوازا گونه روی 

 ید.ب*و*سبازویم کشید و سرم را 
 

 _ریزی نیست.
 

 به محمد نگاه کردم. اخم او هم از بین رفته بود.
 

 ؟_ماهی.... ماهی هم اومده
 

 به لکنت افتاده بودم. بابک که حال مرا دید آرام کنار گوشم زمزمه کرد.
 

 _آروم نازی.
 

 صدایت آرامم کرد. ولی حرف بعدی محمد اوضاع را به هم ریدت.
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ست. گفت نمی یام. خیال همه  شک _نه ماهی نیومد. با این کارا کمر بابا رو 

 رو راحت کرد.
 

هم دلم می خواسررت همان اا روی م ل نشررسررت و سرریگاری آتت زد. من 
 بنشینم. رون به سرگیجه و تهوع بدی درار شده بودم.

 
 _محمد بسه!

 
لحن بابک پر از حرص و عصرر انیت بود. آن قدر زیاد که ریزی نمانده بود به 
آن طرف سررالن برود و یقه محمد را بگیرد و رند کشرریده بیخ گوشررت بزند. 

 ایید تکان داد.محمد به من نگاه کرد و سرا را به نشانه ت
 

 _برو باال ل اس بپوا.
 

به کنار آتت برد.  به ط قه باال رفت. دسررتم را گرفت و  محمد برخاسرررت و 
شاند. موهایم را کنار زد و با دقت نگاهم کرد.  ست و مرا هم کنار خودا ن ش ن

 ولی من آن قدر پریشان بودم که نمی توانستم حواسم را به او بدهم.
 

 _رته؟
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هت پر از نگرانی و تواه بود. با انگشت اشاره اا ابروهایم نگاهت کردم. نگا

 را نوازا کرد و روی پلک هایم دست کشید. ناله کردم.
 

 _بابک؟
 

 دستت را در موهایم کرد و سرم را به سینه اا فشرد.
 

 _اانم؟
 

_من باعث شرردم که ماهی این طوری بشرره؟ من دوسررتت دارم. ولی اذیتت 
 کردم.

 
 بیشتر از او دوست دارم.ولی نگفتم که تو را 

 
با  که بره. می تونسرررت همین حاال  ماهی خودا خواسرررت  _تو برای ری؟ 

 محمد برگرده. غیر از اینه؟
 

_آره برمی گشررت و می دید که شرروهرا رفته یه زن دیگه رو گرفته. کسرری که 
 مثل خواهرشه.
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 آه بلندی کشید و موهایم را نوازا کرد.
 

ماهی هم ازدواج نمی کردم. نازلی مغزت میره  _من اگر تو رو هم نمی گرفتم با
تو حالت خاموشرری هر از رند گاهی؟ من که گفتم نمی خواسررتمت. اگر اون 
این پیشررنهاد رو نمی داد محال ممکن بود که من زیر بار حرف قادر خان برم و 

 اون رو بگیرم. پس دیگه ری این وسی منو یا تو رو مقصر می کنه؟
 

 ی نداشتم.حرفی نزدم. ولی حس خوب
 

 _دلت تنگ نشده بود؟
 

 سرم را بلند کردم و نگاهت کردم. ل دند مهربانی زد.
 

_من که دلم تنگ شده بود. دلم برای ش ها که خودت رو تو بغلم گلوله می کنی 
 تنگ شده بود.

 
به ما نگاه می کرد.  با حالتی خنده دار  ل دند زدم و متواه محمد شررردم که 

 خودم را امع و اور کردم.
 

 _مثل اینکه آدم مجرد این اا وایساده
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 خجالت کشیدم. ولی بابک خیلی خونسرد گفت:

 
_آدم مجرد می خواسررتی نیای با من. گفتم که رند روزه که نازی رو ندیدم. 

 حاال ری میگی تو؟
 

فت من نمی  که می گ گار  نده اا مصررنوعی بود. ان ید. ولی خ ند مد خ مح
 دانستم که ریزی بین شما هست.

 
 اگر یه ریزی بدین به من بدورم دیگه ریزی نمی گم. _هیچی.

 
ست هم  شنگ و بانو حتی د ستم. از بابک بعید بود. بابک الوی امیرهو برخا
دور شررانه ام نمی انداخت. می خواسررت به محمد بگوید که دیگر کار از کار 
گذشرته و نازلی تمام و کمال مال من شرده اسرت؟ به آشرپزخانه رفتم و تدارک 

 دم.شام را دا
 

از آشپزخانه صدای صح ت های آهسته شان را می شنیدم. سرک کشیدم. کنار 
هم نشسته بودند و مثل گذشته مشغول بگو بدند با هم بودند. درست مثل آن 

 زمانی که آنها نرفته بودند و او و محمد اکثرا با هم بودند.
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 مشغول کشیدن یک سیگار مشترک بودند و محمد به شوخی در موهای بابک
شانه می زدب  صورت کج  شتر مواقع آن را به  شده بود و بی که حاال کامال بلند 
دسررت کشررید و ریزی را آهسررته به او گفت که بابک هم نامردی نکرد و یک 
مشررت محکم به روی شررانه او زد و او هم ریزی در گوا او گفت. که باعث 

 شد شلیک خنده ی محمد به هوا برود.
 

مثل گذشته شده بود. آن سردی لحظات اول از  نفس راحتی کشیدم. رواب شان
بین رفته بود. شاید رون محمد دیگر می دانست که کاری نمی تواند بکند. ره 
سخ کند و برود و دوباره  صیغه مرا ف ست بکند. به بابک بگوید که  کار می خوا

 ماهی را عقد کند؟
 

ی کاناپه سالن شام را در کنار هم خوردیم و برای محمد بالت و پتو آوردم تا رو
 بدوابد. بابک ده دقیقه ایی بود که رفته بود دوا بگیرد.

 
 
 
 
 

 _نازی؟
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 صدایت آهسته بود.
 

کنارا نشررسررتم. نگاهی به راه پله ها کرد و دسررتم را گرفت و نگاهم کرد. 
 نگاهت اور خاصی بود. اوری که تا به حال از او ندیده بودم.

 
 _بله؟

 
 پشت دستم را نوازا کرد.

 
 راضی هستی؟ رند دقیقه ق ل میگفت می خواین عقد دایم کنید._ازا 

 
 _مکثی کرد و گفت:

 
شدی؟ اگر این طوریه بگو.  سته  سر بی پناهی بهت واب ستت داری؟ یا از  _دو
ستم همه اوره. اگر بدوای ایران بمونی خودم  شتت ه ستم. پ نازلی دیگه من ه

م عمران رو بکشررم هر کاری بدوای برات می کنم اگر هم بدوای بری شررده بر
 هم برات پاسپورت می گیرم ردت می کنم بری.

 
 یدم.ب*و*سخم شدم و گونه اا را 
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_عاشقت شدم. نمی دونم کی یا ر ور ولی شدم. ذره ذره عشقت رو به اونم 
ریدت. تو تمام رگ و پیب روحم و اسررمم. از سررر بیچارگی بهت پناه آوردمب 

ته شررردمب ولی حاال اگر بدوام هم نمی تونم برم. م حمد من دیگه بهت بسرر
 الدا شدم. دیگه حتی یک ثانیه هم نمی تونم دوریت رو تحمل کنم.

 
نگاهم کرد. دقیک و عمیک. رشمانت را به روی هم فشرد. خم شد و پیشانی ام 

 ید.ب*و*سرا 
 

سرده ولی مهربونه. از همه مهم تر اینه که مرده.  شک و  _نگرانتم! بابک یکم خ
سیدم که ت شی. نمی خوام ولی می تر شده با سته  و به خاطر بی پناهی بهت واب

 تو رو هم از دست بدم.
 

 را گزیدم. منظورا ماهی بود. ل*ب*م
 

 _ماهی از دستم ناراحته نه؟
 

 خنده تلدی کرد و گفت:
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راره  که ررا نمی خوای بری پیشررت. اگر  ته  ناراح نه. دختره احمک از این  _
سر بابک رو می کنه. همه اا شه  شته با شک اینکه بیاد پیت تو و با هم  دا به ع

 باشید این بالها رو سر خودا و ما آورد. بابا داغون شده.
 

 _مامانت ری؟
 

 با لحن بی تفاوتی گفت:
 

_اون همیشرره از همه شرراکیه. رقدر گفتم این دو تا بهم نمی خورن. ب ین ری 
 شد. این طوری گند کار دراومد.

 
 ین لحنی رااع به مادرا صح ت کند.تا به حال ندیده بودم که محمد با رن

 
 _ولت کن. خودت ر وری؟

 
 _من خوبم. گلی ری؟ اون ر وره؟

 
 آهی کشید و با انگشت اشاره و شصتت باالی تیغه بینی اا را فشرد.

 
_داغونه. نمی دونم ری کار کنم. اصال اگر ب ینیت باورت نمی شه که این گلی 

شکل تکلم داره. دایما فرا شه. م ضی اون گلی با ست می ده. بع شی بهت د مو
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وقتها هم مشررکالت حرکتی پیدا میکنه. از روحیه اا که دیگه نگو. اصررال تو 
 این دنیا نیست. برای اینه که میگم نمی خوام تو رو دیگه از دست بدم.

 
 گریه ام گرفت. ره بالیی سر گلی عزیزم آمده بود. با هک هک گفتم:

 
 _برای ری این طوری شده؟

 
 را نوازا کرد. آهسته موهایم

 
_به خاطر کمای طوالنی مدتت. دکترا می گفت هر رقدر که کما طوالنی 

 تر باشه عوارضت روی مغز بیشتر می شه.
 

 با سرا به ط قه باال اشاره کرد و گفت:
 

 _ اذیتت نمی کنه که ؟
 

 ق ل از آنکه اوابت را بدهم صدای بابک بلند شد.
 

http://www.roman4u.ir/


 931 ناگفته ها

اال اگر ااازه بدی ما بعد از رند _نه خیر سرررب داک نمی ریزم تو حلقت. ح
روز دوری از زنمون می خوایم یکم آرامت داشته باشیم. دادگاه رو فردا تشکیل 

 بده.
 

 خندید. دستم را رها کرد. من هم ناخواسته خندیدم.
 

 _برو بدواب. االن صداا در میاد.
 

شب به خیر گفتم و به اتاق خواب رفتم. روی تدت دراز کشیده بود. به محی 
 دیدنم دستت را به طرفم گرفت و مرا به آغوشت دعوت کرد.

 
 _حاال برای من توطئه رینی می کنی؟

 
 برخالف لحن خشن و ادی ااب رشمانت خندان بود.

 
 _نگرانمه

 
 _ بی خود نگرانته. مگه ری کارت کردم؟

 
 ید و گفت:ب*و*سخندیدم. سرم را 
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 _می خواد فراریت بده؟
 

 فال گوا ایستادن کاربدیه! _حرف هامون رو گوا میدادی؟
 

 آرام خندید و بینی ام را بین دو انگشتت گرفت.
 

نه  ید گوا می دادم و گر با یدی؟ من  یل م به خودم تحو _حرف خودم رو 
 زندگیم به فنا میره.

 
ل دند گشررادی زدم. یعنی اگر من می رفتم زندگیت به فنا می رفت؟ خودم را 

 بیشتر در آغوشت فرو کردم.
 

 و هم شنیدی؟_اواب من ر
 

 نگاهم کرد. ل دند کجی زد و گفت:
 

 _نه اون قسمت رو مثل اینکه گوا هام کیپ شد یک لحظه!
 

 خندیدم و محکم به بازویت کوبیدم. می خواست که از من اقرار بگیرد.
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 محکم تر در آغوشت مرا فشرد و زیر گوشم زمزمه کرد.
 

 _قرص هات رو خوردی؟
 

 سرم را تکان دادم.
 

 ی خوام بدورم. فقی آرام بدت ها رو می خورم._دیگه نم
 

 اخم کرد و گفت:
 

ست که قرص بدوری؟  شما گفته که دیگه احتیاای نی _ررا اون وقت؟ کی به 
 خودت تشدیص دادی؟ یا فکر کردی که من دیگه نمی خوامت؟

 
با تعجب نگاهت کردم. او مرا برای راب ه می خواسررت؟ دهانم باز مانده بود. 

غوشررت ادا کردم. با اکراه و سرردتیب کنار تدت رفتم. با تعجب خودم را از آ
 نگاهم کرد.

 
 _نازی؟

 
صدایت پر از حیرت بود. برخاست و نشست. دست مرا هم گرفت و بلند کرد 

 و نشاند.
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 _پاشو برو قرصت رو بدور. بحث نمی کنیم.

 
 _نه!

 
 سعی کردم تا لحنم محکم باشد. رند ثانیه با تعجب نگاهم کرد.

 
 ؟_ررا

 
_می خوام خودم باشم. می خوام اگر هم راب ه ایی قراره باشه با احساس خودم 

 باشه نه یه ریز مصنوعی.
 

دستم را گرفت و مرا به سمت خودا کشید. به آغوشت پرت شدم. زیر گوشم 
 نجوا کرد.

 
_تموم اون حس ل یه و بکرتب ط یعی بود. من حسررت کردم. هیچ ریزا 

شک ل یف صنوعی ن ود. اون ع ت مال خودت بود. از قلب و رور خودت. اون م
قرص ها فقی کاتالیزور بود؛ همین . ولی اگر نمی خوای باشرره. من مج ورت 

 نمی کنم. آروم آروم الو می ریم. یه کاریت می کنیم.
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ست؟ حس تو هم بکر و  سم که حس تو ری شتم بپر ست دا نگاهت کردم. دو
 ؟ل یه است. یا اصال حسی به من نداشتی و نداری

 
 ناراحت شده بودم.

 
یدبخودا هم خوابید. خسررته بود و به  مرا خواباند و بدون اینکه ریزی بگو
سرررعت خوابت برد. ولی من تا سرراعت ها بیدار بودم و با خودم کلنجار می 

 رفتم. تمام حس های بد دنیا به واودم ریدته شده بود.
 

شده ام. سالم ن ساس میکردم که واقعا هنوز یک دختر  هنوز هم زیاده  حاال اح
از حد حساس بودم. هنوز هم با کورکترین ریزی به هم می ریدتم. من هنوز 
خوب نشررده بودم. باید با سررپهر حرف می زدم. حرف زدن با او همیشرره آرامم 
می کرد. او همیشه اوری صح ت می کرد که حس نمی کردم که مشکل دارم. 

ر خودم بدواهم همه به من تلقین می کرد که همه ریز خوب اسررت و فقی اگ
ریز می تواند تمام شررود. ولی خوب مهم و مشررکل همین بود. اینکه من نمی 
توانسررتم به خودم تلقین کنم که همه ریز عالی اسررت. وقتی که از حس بابک 
م من ن ودمب وقتی که هنوز از راب ه می ترسیدم ولی اکراه داشتم از خوردن آن 

هم با حس خودم بوده یا به علت قرص قرص هاب وقتی که نمی دانستم زفافمان 
ست. وقتی که هنوز خودم  ستم فکر کنم که همه ریز عالی ا هاب ر ور می توان
را برای کورکترین کاری که حتی شرراید به من رب ی هم نداشررت سرررزنت 

 میکردم پس هنوز سالم نشده بودم.
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*********** 

 
ید می  با کار دارد.  که تهران  فت  ند. می گ ما یاد ن مد ز مات مح قد رفت و م

شت مادرا و پدرا و گلی را فراهم می کرد. ولی در آن رند روزی که آن  برگ
سیت بابک کم  سا ساس می کردم که از ح اا بود دایما در کنار هم بودیم . اح
شررده اسررت. دیگر از اینکه محمد دور و بر من باشررد و دسررتم را بگیرد و مرا 

شد. در حا شته رند مرت ه عزیزم و اانم خ اب کند ناراحت نمی  لیکه در گذ
 حساسیت نشان داده بود.

 
دوسررت داشررتم تمام آن مدتی که از محمد دور بودم را در کنارا بگذرانم تا 
ا ران شررود. با هم به قدم زدن می رفتیم. بابک گاهی همراهیمان می کرد و 
گاهی هم به اردبیل می رفت. در همین قدم زدنها بود که صررح ت به عمران 

شد و شیده  شغول  ک ست و هنوز هم م صح ت کرده ا شنگ با او  اینکه امیرهو
مذاکره هستند. محمد به خنده می گفت مذاکرات هسته ایی ایران هم این قدر 
سید. او  ضی کردن عمران زمان می برد. او هم می تر ست که را زمان بر ن وده ا
شنگ بتواند کاری بکند. از نفرت عمران گفت. شت که امیرهو  هم اطمینان ندا

ست که از این دخترب یعنی منب بدا می  از اینکه بار آخر به محمد گفته بوده ا
آید. گفته بوده که هم مادرا و هم خودا مرا نابود کردند. وقتی که این حرف 

برای عمران ناراحت شررردم. فقی یک لحظه خودم را یک  ل*ب*مرا زد از ته ق
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شتم. اینکه مادرم رنی سر اای او گذا صور کردم و  ن کاری با او کرده بود مرد ت
اصررال و به هیچ من قیب قابل توضرریی و توایی ن ود. کار مادرم از بیخ و بن 
با نفرت عمران بزرگ  تاوانت را من و عمران دادیم. من  اشررت اه محی بود و 
صدمه ها خوردم و ل مه ها دیدم و عمران هم یک  شدم و از این کینه و نفرت 

همیشرره پر بود از حس بازنده بودنب از  زندگی با بیچارگی داشررت. زندگی که
حس بازیچه بودن. اگر عمران کار بدتر از این هم می کرد دور از انتظار ن ود. 
هر کس ظرفیتی دارد و ظرفیت عمران هم خیلی وقت بود که پر شرررده بود. از 
همان روزی که اولین کتک را به من زد متواه شررد که روا خوبی برای خالی 

رده اسررت. کتک زدن و آزار من مقداری از این حس بد را کردن خودا پیدا ک
که می  هایی روزی بود  یه ن مل. تدل کا نه  یه می کرد ولی  در واود او تدل

ست به من  شده اا را با  ت*ج*ا*و*زخوا ست مردانگی تحقیر  کند. می خوا
من آرام کند و گرنه همان زمان هم حسرری به من نداشررت. تنها ریزی که او را 

 ن کارها کرده بود حس بدی بود که ماحصل رفتار مادر عزیزم بود.وادار به ای
 

صررح ت به پدر واقعیم کشرریده شررد و به او گفتم که هیچ عالقه ایی به دیدنت 
ندارم. گفتم که به خاطر او و مادرم است که من از بچگی صدمه دیدم. هم این 

سرررت. روحیه متزلزل من و هم این حس کینه اویی عمران به علت فعل آنها
ساس کردم که ریزهایی می داند.  شت ط یعی ن ود. اح ساس کردم که واکن اح
ست یا نه؟ در ااده ایی که به ااده  سیدم که آیا او می داند که پدر واقعیم کی پر
شد قدم می زدیم. بابک به اردبیل رفته بود و ما تنها قدم می  صلی منتهی می  ا

 زدیم.
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 _نه نمی دونم.

 
ید و کی دروک می گفت. آن قدر ا و را می شررناختم که بدانم کی دروک می گو

راست. هر زمان که محمد دروک می گفت به رشمان طرف مقابلت نگاه نمی 
 کرد.

 
 
 
 
 

 _محمد
 

 نگاهم نکرد. فقی دستت را زیر بازویم حلقه کرد.
 

 _اانم؟
 

 به روبه رو رشم دوخته بود.
 

 _به من نگاه کن.
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 خندید و گفت :

 
 م که می خورم زمین._اگر به تو نگاه کن

 
 _محمد!

 
که  حاال دیگر م من بودم  گاهم کرد.  ید و ن نامت را بردم. ررخ با اعترا  

 دروک می گوید.
 

 _می دونی آره؟
 

 خیلی قاطع گفت:
 

 _نه از کجا باید بدونم.
 

دوباره نگاهت کردم. نگاهت را به رشمانم دوخت و ل دند زد و آهی کشید و 
 گفت:

 
به رو _همین حاال خودت گفت باهاا رو  نداری بدونی کیه و  ی که دوسرررت 

 بشی. دیگه برات ره فرقی می کنه.
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_خوب نظرم عو  شده. نظر آدم ها عو  میشه. می دونی که. اون زمان این 

 رو می خواستم ولی حاال دوست دارم که بدونم کیه و ب ینمت
 

 رند لحظه حرف نزد.
 

خیالت شو نازلی. تمومت کن. _به هر حال من که نمی دونم. ولی به نظرم بی 
بیشتر از این موضوع رو پی گیر نشو. برای تو ره فرقی می کنه بدونی کدوم بی 
همه ریزی بوده. هان؟ فکر کن یه معتاد کثیفه. می خوای ب ینت که ری بشرره 
مثال؟ اگر یکی بدتر از عمران باشررهب دیدنت بیشررتر بهت صرردمه می زنه. کم 

عمران؟ من نگرانتم. دوسررت ندارم که دوباره صرردمه دیدی تو این سررالها از 
بشررکنی. مهم اینکه االن زندگیت شررکر خدا خوبه. رند وقت دیگه عقد دایم 
می کنی و زندگیت سررر و سررامون می گیره. بابک هم مرده خوبیه و از رفتارا 
معلومه که خاطرت رو خیلی میدواد. بابات رو ول کن. فکر کن پرورشررگاهی 

و همیشرره پشررتت. بابک هم که هسررت. گلی هم هسررتی. من هسررتم پیشررت 
گه ری می خوای؟ برای ری می خوای  یه ذرهب دی میگفت دلت برات شرررده 

 بدونی که اون کیه؟
 

یداا کردی؟ عمران می  جا پ تاده؟ از ک یه ؟ مع مد تو ری میگی؟ ک _مح
 دونست آره؟
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 خندید و گفت :

 
که فکر کن م عد هم گفتم  یه. ب که من گفتم نمی دونم ک تاده. داری _اول  ع

ست خودا می  زندگیت رو می کنی دیگه. غیر از اینه؟ اون اگر تو رو می خوا
 گشت پیدات می کرد.

 
 _شاید نمی دونه که من هستم.

 
 این هم فرضیه ایی بود که گاهی به آن فکر می کردم.

 
 پوزخندی زد و گفت:

 
 یه.زندگ_مگه می شه که یک پدر ندونه بچه داره یا نه؟ فیلم هندی که نیستب 

 
حرفی نزدم. دسررتم را گرفت و روی یک تنه درخت نشرراند. خودا هم باالی 

 سرم ایستاد و سیگاری آتت زد.
 

 _می دونستی یه دایی داری؟ می دونستی خیلی ش یه خودته؟
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با این حرفت ذهنم به هم ریدت. می دانستم که یک دایی دارم ولی اینکه ش یه 
 به من باشد راب نه؟

 
 ند زدم.ناخواسته ل د

 
 _فاصله سنی تون زیاد نیست. فکر کنم یه دوازه سیزده سالی از تو بزرگتره.

 
 نیم خیز شدم و با هیجان گفتم:

 
 _مگه تو دیدیت؟

 
 سرا را تکان داد.

 
 _آره

 
 _کجا؟

 
 پک عمیقی به سیگارا زد و گفت:

 
 _گشتم پیداا کردم.
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 _آدرست رو از کجا آوردی؟ عمران؟

 
شتم  سایه _نه پدر خودم. گ شون رو پیدا کردم. اون اا ن ودن. از هم خونه قدمی

ها آدرس گرفتمب که یکی شررون آدرس دفتر داییت رو داد. ظاهرا بعد از فوت 
شت که  ست دا پدر بزرگ و مادر بزرگت اون اا همین طوری مونده. خیلی دو
شده. اون بچه  سال ق ل فوت  سه  شتی که ظاهرا دو  تو رو ب ینه. یه خاله هم دا

بوده. بعد مادر تو بوده و بعد این داییت. می گفت زمانی که مریم ظاهرا  بزرگ
 به خاطر عمران از خونه اا و اونها بریده و رفته اون سیزده سالت بوده.

 
را گزیدم. از شرردت هیجان دسررتانم می لرزید. عمران هیچ زمانی به  ل*ب*م

عات اندکی هم من ااازه نمی داد که حرفی از آنها در خانه بزنم. همین اطال
سیدم  شتم. هر زمانی که از آنها می پر شتم راب از مامان پری دا که درباره آنها دا

 با بدترین اواب موااه می شدمب . یک سیلی. بعد هم که از ایران رفتم.
 

 _کجاست؟ تهرانه؟
 

 خندید.
 

 _آره. مجرد و خوا تیپ و وکیله.
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شادی و هیجان زی شتم ل دندی که به روی ل انم آمد از  اد بود. من یک دایی دا
 که دوست داشت مرا ب یند.

 
_می گفت که بعد از اینکه پدر بزرگ و مادر بزرگت فوت کردن اومده در خونه 
حاال  که تو نیسررتی و نمی خوای ب ینیشررون.  ته  نداده. گف ولی عمران راهت 

 دوست داری ب ینیت؟
 

 بدون مکث گفتم:
 

 _آره خیلی.
 

 م را گرفت و به قدم زدن ادامه دادیم.سیگارا را خاموا کرد و دست
 

 _حاال با بابک صح ت می کنم. شاید آدرس دادم اومد همین اا دیدیت.
 

 _اون نمی دونست که پدر واقعیم کیه؟
 

_نه. ظاهرا مریم به خاطر عشررک به عمران خونه رو ول کرده. پدر بزرگت می 
شت سی کنه. رند ماهی هم کت و قوس دا سته با کس دیگه عرو ن که مریم خوا

یک دفعه میگه عمران کسررروی می خواد بیاد خواسررتگاریم. می دونسررتی که 
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خانواده مادرت و خانواده ما با هم رفت و آمد قدیمی داشررتن؟ گفتم که آدرس 
رو از پدرم گرفتم. سررالها بوده که به یک ویالی مشررترک می رفتن و حتما تو 

خیلی سررال بود که  مهمونی های هم دیگه بودن و خالصرره خونه یکی بودن.
عمران خاطر مریم رو می خواسررته که مریم هم یک دفعه می گه که می خواد 
زن عمران بشرره. پدر بزرگت مدالفت می کنه. هم پدر مریم و هم پدر عمران. 
شون کمه. عمران  سن افت هر دو خانواده مداله بودند. رون که می گفتن که 

میکنن. مریم امع می کنه و  بیسررت سرراله و مریم هفده سرراله. اونها هم فرار
که  گه برنگرد. دختری  گه دی پدر بزرگت هم می قد میره خونه عمران.  بدون ع
کار مریم  عا  که واق خانواده محترمی  یاد.  کار من نم به  گه  آبروی منو ب ره دی
آبروشررون رو برد و مثل بمب تو همه ایل و فامیل صرردا کرد. پدر عمران هم که 

با هم عقد می کنه. ولی راب ه خوب خانواده ها برای  راره ایی نداشتهب اونها رو
شده  شیمون  شه به هم می ریزه. می گفت که پدر بزرگت بعد از رند ماه پ همی
شتی با عروس و داماد اوون میره می فهمه که  بودهب ولی دیگه زمانی که برای آ
 مادرت سرزا رفته. عمران هم ظاهرا رفتار خیلی زشتی باهاشون می کنه و میگه
که دخترتون دسررت خورده بوده و از این حرف ها. داییت می گفت پدر بزرگت 
باورا نمی شررده. دسررت به یقه می شرره با عمران ولی وقتی که پدر عمران و 
باردار  ها اومده  به خونه اون که  که مریم زمانی  ید می کنن  تای مامان پری هم 

سالها  سکته می کنه و  شب  شین مبوده؛ دیگه ق ول میکنه ولی همون  ی خونه ن
سراغی از  سرافکندگی هیچ  شه. بعد هم دیگه پیرمرد بیچاره از زور خجالت و 
تو هم نمی گیره. عمران هم رغ تی به این موضرروع نشررون نمی داده. ظاهرا اون 
شون  شون ندادن تو به اونها انتقام بگیره. باالخره تو نوه ا سته که با ن هم می خوا
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یامرزتب سرره تا پسررر داره و تو به عنوان تنها بودی. تک نوه دختری. خاله خدا ب
نوه دختر ق عا ارج و قرب می داشررتی. عمران هم این طوری انتقام می گیره. 
شد وقتی فهمید که عمران ره کارهایی با تو کرده و خرج  شاکی  داییت خیلی 
کردن های این رند سررراله رو کوبیده تو سررر تو. گفت برو بهت بگو مرتیکه 

نداره. همین حاال تو رو می خره و می فروشررره. ظاهرا پدر نازلی خودا کم 
 بزرگت برات یه ریزهایی گذاشته.

 
به یاد عکسی افتادم که آن روز در آل وم مامان پری دیده بودم. عکسی از مادرم. 
عکسی که عمران می گفت ق ل از نامزدی از او گرفته است. مادرم روی بالکن 

ید از او عکس گرفته  ویالی عمران ایسررتاده بود و عمران بدون اینکه به او بگو
 بود.

 
 دور زدیم و برگشتیم.

 
_خیلی دوست داشت که تو رو ب ینه. اونقدر هیجان زده شده بود که سویچت 

 رو برداشت گفت راه بیفت بریم.
 

 خندید و ادامه داد.
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تا از  ند  که ر با این ناختمت.  ظه اول شرر یدمت توی همون لح که د _وقتی 
ستاا هم او ش یه اونی. دو ش یه توهه. یعنی تو  ن اا بودن که بعد رفتن. خیلی 

ست. رند  شد. ازم عکس خوا صورت مردونه. وقتی که گفتم باورا ن نازلی با 
تا از عکس های تو موبایلم رو نشونت دادم. باورت میشه کم مونده بود موبایل 

 رو ب لعه. اون قدر با اشتیاق نگاه میکرد که آدم ناراحت میشد.
 

 و ازا عکس نگرفتی؟_ت
 

 خندید.
 

_نه یادم رفت. بعد از اونکه اومدم بیرون یادم افتاد. به بابک می گمب ااازه بده 
 اون بیچاره حرفی نداره. همین فردا این ااست.

 
 آهی کشید و گفت:

 
_گفت که به نازلی بگو خودم پرونده رو برمی دارم. گفتم که یکی از دوسررتای 

رو خواست که بتونه پرونده رو ب ینه به کجا رسیده.  بابک در گیرشه. شماره اا
 شماره علی رو بهت دادم.

 
از خوشحالی موقع راه رفتن تکان تکان می خوردم. من یک دایی داشتم که می 
خواست مرا حمایت کند. عمران دیگر حتی اگر می خواست هم نمی توانست 
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ه نمی گذاشررتند کاری بکند. وقتی که این همه آدم خوب دور و بر من بود ک
انگشت عمران هم به من بدورد من دیگر از ریزی وحشت نداشتم. وقتی من 
بابک را داشررتم که مثل یک کوه پشررتم ایسررتاده بودب وقتی که دایی داشررتم که 
حاضررر بود برایم هم کاری بکندب وقتی من محمد و امیرهوشررنگ را داشررتمب 

ستان او کتک می خوردب دیگر تنها ن ودم. دورانی که نازلی تنها و درماند ه زیر د
شتم. با  شده بود. من دیگر کس و کار دا سیب می دید تمام  شد و آ ح س می 
ند ولی دیگر  مد ریزهایی می دا که مح که هنوز هم احسررراس می کردم  این
شنگ برایم پدری می  ستم؟ وقتی که امیرهو نپرسیدم. پدرم را برای ره می خوا

یچ رغ تی به دیدنت نداشررتم. حداقل نه کرد. وقتی که بابک را داشررتم. دیگر ه
حاال. نه زمانی که می دانسررتم که او و مادرم باعث این همه گرفتاری شرررده 

 بودند.
 

سید. بوق زد و  سر ما ر شت  شین پ سیدیم بابک هم با ما الوی در خانه که ر
 کمی الوتر نگه داشت. از ماشین پیاده شد. محمد آهسته گفت:

 
 میگه نازنین؟ _نازلی راستی بابک ررا بهت

 
 خندیدم و گفتم:
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هام اشررت اه می  که گوا  یل من هم فکر می کردم  _آره واال.... نمی دونم اوا
شررنوه ولی بعد فهمیدم که اشررکال از گیرنده من نیسررت. ازا پرسرریدم منو 

 پیچوند. می دونی که استاد حرف نزدنه.
 

 خندید و دستت را دور شانه ام حلقه کرد و گفت:
 

س شت _همین که دو ش دتت کنه. همین که تو وقتی پی ت داره و می خواد خو
هسرتی رشرمات از شرادی برق می زنه برای من کافیه. حداقل تو خوشر دت 

 باا. رون استحقاقت رو داریب بیشتر از هر کسی.
 

 نگاهم کرد و رشمکی زد و گفت:
 

 _شاید نازنینت هستی؟
 

وا رفت و در حالیکه با حالتی مسدره آمیز نگاهت کردم. شلیک خنده اا به ه
خم شرررده بود و زانوانت را گرفته بودب می خندید و بابک هم از همان راه دور 

 یک زهرمار به او حواله داد!
 

فردای همان روز دوباره آنها رفتند. بابک کاری فوری برایت پیت آمده بود. می 
رر ض خواست به ق ر برود. ولی این پا و آن پا می کرد. می دانستم که اگر نرود

ضی به رفتن ن ود. من هم علی رغم اینکه  سنگینی خواهد دید. ولی خودا را
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شود با تلفن  سعی اا را می کرد که اگر ب ضی ن ودم ولی گفتم که برود. تمام  را
یا وسررایل دیگر از همان راه دور کارا را راه بیاندازد. به تهران برگشررت تا اگر 

ه گفت که می رود و آدرس را هم ب نتوانست بلیی بگیرد و سریع برود و برگردد.
 دایی ام می دهد که اگر هر زمانی خواست بیاید و مرا ب یند.

 
باره تنها شرررده بودم. محمد هم باید می رفت. به قول خودا آن قدر کار  دو
داشررت که در این رند مدت به اندازه رند سررال از زندگی عقب افتاده بودند. 

پدرا گفته اسرررت که این  به  نتیجه حالل و حرام کردن هایت می گفت که 
است. خوشحال بودم که تا این حد از بابک تاثیر می گرفت. کارهای عمو علی 
را به هیچ واه ق ول نداشررت و می گفت که اگر زمانی کارها به عهده خودا 
گذاشررته شررود دیگر اوضرراع این طور ندواهد ماند. برنامه های خوبی برای 

کمتر ولی حاللب را با خود به همراه داشت. شرکت داشت. برنامه هایی که پول 
ولی می دانستم که بابک تنهایت ندواهد گذاشت. بابک ادا از وابستگی من 
به محمد خودا هم به محمد عالقه داشت. شاید یک ااهایی با هم اختالف 

 نظر داشتند ولی این اختالف ها ادایی را به همراه نمی آورد.
 

دایی ام بعد از آنکه آدرس را از بابک گرفته بود به  تنها بودنم زیاد دوام نیاورد.
 سرعت خودا را به میرآباد رساند و دو روز بعد آنجا بود.
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نزدیک غروب بود که رسررید. با یک تاکسرری سررمند زرد رنگ. در آشررپزخانه 
نشسته بودم و کتاب می خواندم که صدای ماشین را شنیدم. وقتی که نگاه کردم 

دیدمب خیلی تعجب کردم. خیالم راحت بود که عمران  و آن سررمند زرد رنگ را
ست و خودا را باال می داند که  ستم که آن قدر مغرور ا ست. رون می دان نی
هرگز سرروار تاکسرری نشررده اسررت. ولی وقتی که او پیاده شررد بالفاصررله او را 

 شناختم.
 

شت با یک بارانی بلند که تا پا شکی به تن دا شلوار م ین یدر را باز کردم. کت و 
زانوانت می آمد. موهایت را خیلی سررنگین و مردانه به عقب شررانه کرده بود. 
قدا بلند بود. نه به بلندی بابکب ولی درشت تر از بابک بود. به استثنای بینی 
اا که از من درشت تر بود و کمی کشیده ترب بقیه اازای صورتمان یکی بود. 

شیده ترب پر و مردانه بود و لب هایت شت تر از من. ولی در کل  ابروانت ک در
 شاید اگر کسی ما را با هم می دید فکر می کرد که او برادر بزرگتر من باشد.

 
کرایه تاکسی را حساب کرد. شالی روی سرم انداختم و از خانه بیرون زدم و در 
پررین را باز کردم. ررخید و با حیرت نگاهم کرد. حاال که از نزدیک نگاهت 

که رنگ رشمانت هم کمی روشن تر از من بود. میشی می کردم متواه شدم 
خوا رنگ و حالت رشررمان هم کمی گرد تر. آن کشرریده گی رشررمان مرا 

 نداشت.
 

 _سالم.
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سم او هم  سمت را؟ ا صدا کنم؟ دایی؟ یا ا ستم که باید رگونه او را  نمی دان

 محمد بود و من عاشک هر دو محمد زندگیم بودم.
 

ستت را روی گونه  زبانت بند رفته بود. از به ازصورتم را نگاه می کرد. آرام د
ام گذاشررت و نفسررت را که از ابتدا ح س کرده بود بیرون داد. رشررمانت را به 

 روی هم فشرد. هیچ در آغوا کشیدن و صحنه های دراماتیک فیلمی ن ود.
 

 _رقدر ش یه مریم شدی.
 

م و گرفت صدایت لرزان بود. حس کردم که حالت زیاد خوب نیست. دستت را
 به داخل هدایت کردم.

 
 _بفرمایید داخل.

 
به خانه رفتیم. بارانی اا را گرفتم و به آویز الوی در آویزان کردم و به پذیرایی 
عذب و  که مرا م قدرب  گاهت را از من برنمی داشرررت. آن  دعوتت کردم. ن
خجالت زده کرد. نشررسررت. سررریع به آشررپزخانه رفتم و یک قهوه شرریرین و 

ی که همان روز صرر ی بانو برایم آورده بود راب برایت بردم. احتیاج شرریرینی های
ستم و آن زمان بود که  ش شینم. کنارا ن شاره کرد که کنار بن ستت ا شت. با د دا
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ید. موهایم و پیشررانی ام را. خجالت زده کمی ب*و*سررمرا در آغوا کشررید و 
شدم و من هم گونه اا را  سسرخ  شم بر ب*و* نمی یدم. در حالیکه از من ر

 داشت دستم را گرفت و گفت:
 

سالی از االن تو کوریک تر بود. او موقع من  _آخرین باری که دیدمت یه رند 
رهارده سالم بود. پسرها توی اون دوره خیلی روی این اور موارد حساس می 

 شن.
 

 آهی کشید و ادامه داد.
 

که ر و ته محمد برام تعریه کرد  یه. ال  ر _شرروهرت رو هم دیدم. مرد خوب
 باهاا آشنا شدی و ره کارهایی برات کرده. کی عروسی می کنید؟

 
 می آورد. ل*ب*مل دند زدم. حتی فکر و صح ت از او هم ل دند را به روی 

 
_ نمی دونم. گفته که دن اله کارهاسررت که از دادگاه نامه بگیره که بتونیم عقد 

 کنیم.
 

 سرا را تکان داد. قهوه و شیرینی ها را تعارفت کردم.
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_با وکیلت هم حرف زدم و هم دیدمت. من نمی شررناختمتب ولی رند تا از 
دوسررتام گفتن که کارا خوبه. زیاد سررنگین کار نمی کنه ولی تو کار خودا 

 خوبه.
 

ارعه ایی قهوه نوشید. رنگت کمی به حالت اول برگشته بود و آن پریدگی اول 
 را نداشت.

 
خریده. دستت به اایی بند نیست. _عمران رو هم دیدم. معلومه که این زن رو 

محمد گفت که هم خودا و هم خواهرا حاضرررن تو دادگاه بیان و بگن که 
 می دیدن که اون دایم تو رو می زده. برگه پزشک قانونی هم که هست.

 
 _زنه که شاهده کسی هست که تو خونه اا کار می کنه.

 
صورت وعده به زنه دادهب معلومه  شوهرت که _آره وکیلت گفت. به هر  کامال. 

 می گفت احتماال وعده ازدواج بهت داده
 

 وقتی که او می گفت" شوهرت" من ناخواسته غرق در حسی خوب می شدم.
 

 _آره احتماال
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 دستم را در دستت گرفت.
 

 _از زندگیت بگو. این رند وقت آمریکا بودیب آره؟
 

 _آره.
 

 آهی کشیدم و گفتم:
 

 _ریز خوبی نیست که بدوام بگم.
 
 خم هایت در هم رفت.ا

 
 _رند سالت بود که فرستادت رفتی؟

 
 _دوازده

 
 سرا را تکان تکان داد.

 
 _ری خوندی؟

 
 _درسم تموم نشده. ادبیات فارسی.
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 ل دند زد.

 
 _مامانم خیلی دوست داشت که تو رو ب ینه. بیچاره پیرزن آرزو به گور شد.

 
 ناراحتی گفت:به م ل تکیه داد و رشمانت را به روی هم فشرد و با 

 
_ بابا نمی ذاشررت. تا دم مرگت هم خدا بیامرز از مریم راضرری ن ود. می گفت 

 مریم آبروی ما رو برد. راست میگفت بیچاره.
 

 نگاهم کرد و با مح ت گفت:
 

_ولی تو مثل اون نیسررتی. نمی دونم هیچ کدوم از ما نفهمیدیم که مریم با کی 
اهل مرد و کثافت کاری و این اور  بوده. مریم دختر توداری بودب ولی اصررال

 ریزها ن ود. نمی دونم کدوم بی ناموسی گولت زده بوده.
 

سرروالی که مدتها بود ذهنم را مشررغول کرده بود و ارات پرسرریدنت را از هیچ 
کسب حتی بابک پیدا نکرده بودمب از او پرسرریدم. از یک همدون. پیوند خونی 

 ل اسور کرد.که بین ما بود مرا در راب ه با این سوا
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 _فکر می کنید که من حالل زاده ام؟
 

آن رنان سررریع گردنت را حرکت داد و مرا نگاه کرد که صرردای تک گردنت را 
 شنیدم. و با خشم گفت:

 
 _حروم زاده اون کسیه که .....

 
شانه من حلقه کرد و مرا به خودا  ستت را دور  ص ی د حرفت را ق ع کرد و ع

 ار رندان سدتی ن ود.فشرد. حدس زدن بقیه حرفت ک
 

_دیگه از این فکر ها نکن. کار حرومی هم اگر شررده باشرره مقصرررا مریم و 
 پدرتهب نه تو. به کسی هم خواهشا این حرف رو نزن و این سوال رو نکن.

 
 م یعانه گفتم:

 
 _باشه.

 
 ل دند زد و گفت:

 
شد  _نه کامال اخالقت با مادرت فرق داره. مریم خود سر بود و هیچ وقت نمی

 که حرف کسی رو گوا بده.
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 آهی کشید و گفت:

 
_محمد می گفت که یکی از دوستای شوهرت داره با عمران صح ت میکنه که 
ب ینه اگر بشه بتونه راضیت کنه دست از سرت برداره. ال ته االن اون دیگه هیچ 
شکایت  شوهرت از عمران  شوهر داری و اگر  غل ی نمی تونه بکنه. تو یه زن 

ان باید بره آب خنک بدوره. هر رند که این صرریغه هم به اندازه کافی کنهب عمر
شوهرت گفت که پول داده که تاریخ الوتر بزنن.  ست.  ضری ه محکم و مح
من صرریغه نامه رو نگاه کردم مشررکلی نداره. همون هم به اندازه کافی محکم 

 هست. ولی خوب اگر عقد کنید خیلی بهتره.
 

 گفت:کمی از قهوه اا را نوشید و 
 

_از شرروهرت خوشررم اومد. شرردصرریت اال ی داره. محمد می گفت تو کار 
صادرات اس هب آره؟ معلومه دوست داره. روزی که اومد دفترم تا آدرس این اا 
رو بده خیلی نگرانت بود. میگفت که باید برای کارا بره ق ر. دوست نداشت 

 تنهات بگذاره. می گفت اات امنه.....
 

 خندید و گفت:حرفت را ق ع کرد و 
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 _معلوم بود که دلتنگت میشه.
 

 من هم خندیدم.
 

 _می گفت شناسنامه ادید گرفتی؟ آره؟
 

 _آره.
 

_بعدا وقت کردی بیا تهران یه وکالت به من بده بتونم برای اموالت اقدام کنم. 
یا اگر خودت می ری دن التب برو دن الت. ما هنوز خونه قدیم رو نفروختیم. 

 اری اون اا. باید زودتر انحصار ورثه بشه.رون تو هم سهم د
 

_نه همون خودتون برید دن الت. من که از کاغذ بازی های ایران ریزی نمی 
 دونم.

 
 دستم را در دست خودا گرفت.

 
 _توی آمریکا کجا بودی؟

 
 _ش انه روزی.
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 عضالت فکت منق ی شدند ولی حرفی نزد.
 

 بود؟« ایر این»_راحت بودی اون اا؟ یا مثل ش انه روزی 
 

 بود.« این ایر» خندیدم. ای کاا مثل ش انه روزی
 

 _نه! مدرن و پیت رفته بود. یکی از گرون ترین ش انه روزی ها بود.
 

ریزهایی که در آن ش انه روزی بر من رفته بود. رازی بود بین من و بابک. دیگر 
شود. حتی به محمد هم نگفتم. این ریزی سی از آن م لع  شتم ک ست ندا  دو

ست که او هم  سپهر می دان شت و به همه خ ر داد. فقی  شود بوق بردا ن ود که ب
 پزشکم بود و از همه ریز خ ر داشت.

 
 _عمران خیلی اذیتت کرد این رند سالب آره؟

 
 سرم را تکان دادم.

 
_آره. ولی مامان پری بود. تا اون اایی که می تونسررت ازمن حمایت می کرد. 

 وستت داشتم.زن خوبی بود. خیلی خیلی د
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_آره مامان همیشررره از پری خانم تعریه می کرد. یه زمانی خیلی با هم اور 
بودن. دایما مهمونی های دوره ایی و سررفر و گردا. مریم همه ریز و خراب 
کرد. هم خودا روب هم روابی بین دو خانواده روب هم تو رو عذاب داد و هم 

 عمران رو.
 

 ؟_شما می دونید که پدر واقعیم کیه
 

شک عمران از خونه زد بیرون و  ست داره. به ع _نه. مریم گفت که عمران رو دو
که مریم همیشررره تو دار بود. آدم نمی  بدون عقد رفت تو خونه عمران. گفتم 
فهمید که تو سررر این دختر ری میگذره. نمی دونم واال. اون همیشرره با عمران 

شون کم بود. خیلی تو سنی صله  صمیمی بود. رون فا سافرت ها ب خیلی  ا هم م
شونب همه رو غافلگیر کرد. ولی خب میگم  شق شتن. ولی ع شوخی و خنده دا

 که درنهایت معلوم شد که مریم اصال عمران رو نمی خواسته.
 

داشررته. اون مادرم رو  گ*ن*ا*ه_بعضرری وقتها دلم برای عمران می سرروزه. 
 دوست داشته ولی مادرم خیلی بد سرا رو کاله گذاشته.

 
 نگاهم کرد و ل دند زد.با دقت 

 
 _دلت برای عمران می سوزه؟
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 _گاهی وقت ها آره. وقتی که خودم رو اای اون می ذارم.
 

 سرا را تکان تکان داد و گفت:
 

که  با اون وضررعی  فت از بچگی خوردی؟  مد گ که مح با اون هم کتکی  _
 شوهرت این دفعه می گفت کتکت زده بوده؟

 
 رینی به بینی ام دادم و گفتم:

 
_بعضرری وقتها دلم براا می سرروزه. بعضرری وقتها هم که یادم می افته خود 

 عمران هم انست خورده شیشه دارهب دیگه نه.
 

 خندید و گفت:
 

تا آسررمون فرق داری.  نه. زمین  قت  مه ولی اخال به مری یه  _صررورتت شرر 
مهروبونی. مریم زیاد تو قید و بند این ریزها ن ود. نمی گم مح ت نداشررت. 

مهربون بود ولی کینه ایی هم بود . اگر کسی پا رو دمت می گذاشت ررا خیلی 
 تا حال طرف رو نمی گرفت ولت نمی کرد. ولی خوب تو این طوری نیستی.
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صدای کربالیی  ضربه ایی به در خورد و متعاقب آن  ستم ریزی بگویم که  خوا
اان محمد آمد. که مرا صرردا می کرد. این مرد همیشرره حواسررت به من بود. 

فی بود بابک یک روز برود. حتما روزی یک بار را به من سررر می زد تا اگر کا
کاری داشررته باشررم برایم انجام دهد. حاال هم احتماال ورود دایی ام را دیده و 
آمده بود تا سررر و گوشرری آب دهدب م ادا من در خ ر باشررم و یا کاری داشررته 

 باشم.
 

س سر کردم و به دم در رفتم. یک ظرف ما ستت بود. با شالی به  شیر در د ت و 
فارسرری همراه با لهجه ترکی غلیظی گفتب دیده که مهمان دارم برایم شرریر و 
ماسررت تازه آورده اسررت. گفتم که بله دایی ام از تهران آمده اسررت. وقتی که 

 خیالت راحت شد گفت که اگر کاری داشتم به خودا بگویم.
 

ا ریدتم تا گرم شود و ماست را در آشپزخانه گذاشتم و کمی شیر در شیراو
 برای دایی ام ب رم. به آشپزخانه آمد و گفت:

 
شوهرت می گفت اات  ست که  سایه های خوبی داری. بی خود نی _ره هم

 امنه.
 

 _آره خوب هستن. دوستشون دارم.
 

 نگاهی به ماست پر ررب کرد و گفت:
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ستند ستی رو فقی تو فیلم های م سالها بود که همچین ما ستی.   _وای ره ما

 روستا دیده بودم.
 

 خندیدم و برایت یک کاسه و قاشک آوردم تا کمی امتحان کند.
 

برایت شیر گرم را روی میز گذاشتم و او هم درحین خوردن شروع به تعریه از 
سران خاله ام کرد. یک نفرشان ازدواج کرده بود و در انتظار تولد فرزندا بود  پ

 و دو نفر دیگرشان مجرد بودند.
 

خودا تعریه کرد و مادرم. از روزی که پدرا به در خانه عمران از کودکی 
رفته بود که مثال با دختر و دامادا آشررتی کند. ولی متواه شررده بود که مریم 
چاره پیرمرد دوام  که بی فت  ته بود. می گ به او گف قایک را  مرده و عمران هم ح

د از که بع نیاورد. همان شب سکته کرد و سالها زمین گیر بود. از سدتی هایی
سر  شوهرا  شان الوی  این اتفاق افتاده بود می گفت. از اینکه خواهر دیگر
صه پدرا. حالت را درک می  شده بود. از گریه های مادرا و غم و غ افکنده 
کردم. مریم طوفانی را به زندگی همه وارد کرده بود که همه را خانه خراب کرده 

ز را به هم ریدته بود. احسرراس بود. یک اشررت اهب یک حرکت نا به ااب همه ری
می کردم که در سن حساسی این اتفاق ها برایت افتاده است. دوران نواوانی. 
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شررراید اگر یک نفر حال او را کامال درک می کردب آن من بودم. منی که خودم 
 یک نواوانی پر از سدتی را تجربه کرده بودم.

 
ن بار بود که با هم مالقات شام درست کردم و با هم خوردیم. با اینکه برای اولی

می کردیم ولی خیلی راحت توانسررتیم با هم ارت اط برقرار کنیم. علتت را نمی 
شاید به این علت که هم خون بودیم و همین ما را به هم نزدیک کرده  ستم.  دان
بود. یا شاید به این علت که من می دانستم که او مردی است که اگر کاری هم 

یا شررراید به این علت که هر دو نفرمان از یک نفر  می کند بی منظور اسرررت.
کار مریم  با  به خورده بودیم. مریم. او زندگی دوران نواوانی اا  واحد ضررر
خراب شررده بود. او خانه شرران به هم ریدته بودب پدرا سررکته کرده بودب 
خواهرا سرررشررکسررته شررده بود و خواهر دیگرا مرده بود و مادرا دایم در 

و من هم به طور مستقیم از مریم ضربه خورده بودم. او هم  گریه و ناراحتی بود
زندگی مرا گرفته بود. کودکیم و نواوانی ام را. شرراید به این علت ها بود که با 
هم احسرراس نزدیکی کردیم و من حتی احسرراس عالقه زیادی به او می کردم. 

ور آدوسررتت داشررتم و این برای کسرری که بار اول بود که او را می دیدم تعجب 
 بود.

 
ست خودا  شدیم. به خوا صمیمی  خیلی زود تر از آنچه فکر می کردم با هم 
صدایت کنم. با این که می گفت  شت که دایی  ست دا صدایت کردم. دو دایی 
شت که  ست دا صدا نمی زنندب ولی دو سرخاله هایم هیچ کدام او را دایی  که پ

کردن محمد  من او را دایی صرردا کنم. من هم دوسررت داشررتم. به نظرم صرردا
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خالی کمی سرر ک و اله بود. درسررت بود که او فاصررله سررنی رندانی با من 
صدا کردن لفظ  شته من لذت می بردم از  شت ولی دایی ام بود و از آن گذ ندا

 دایی.
 

بانو دعوتمان کرد و از آن غذاهای  ناهار هم  یک روز  ند.  ما دو روزی آن اا 
سررت کرد. عقیده داشررت و ررب و با روغن محلی و خوشررمزه اا برایمان در

می گفت که حتی اگر کارم درست شد و دیگر از عمران فراری هم ن ودم همین 
ست. موافک بودم. خودم  شت ا اا بمانم و زندگی کنم. می گفت که این اا به
هم این بهشت را دوست داشتم. ولی می دانستم که برای همیشه نمی شود این 

شت ستیم آخر هفته ها و اا زندگی کرد. بابک کار و زندگی دا . ولی ما می توان
شک را در آن تجربه  شت من. اایی که من ع تع یال ت را این اا بگذرانیم. به
شتم. اایی که در آن  سهایم را کنار گذا شدم و تر کردم. اایی که در آن بزرگ 
معنی واقعی زندگی را فهمیدم. من عاشررک میرآباد بودم. می دانسررتم که این 

 شه پر از قداست و حس خوب خواهد ماند.روستا برای من همی
 
 
 
 
 

 _نه امیرهوشنگ. همین که گفتمب نه
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برای بار اول بود که می دیدم او این طور با امیرهوشررنگ صررح ت می کند و 

 روی حرف او حرف می زند.
 

 _بابکب بابااان...
 

 ولی او دوباره حرفت را ق ع کرد و گفت:
 

رم نازی بره دیدن این مرتیکه. مثل _نه امیرهوشررنگ اصرررار نکنید من نمی ذا
ست خودم  ستید که اون به نازی نظر داره بعد من بیام با د شما متواه نی اینکه 

 گوشت و بدم دست گربه؟ بی غیرت نشدم هنوز.
 

 با حیرت نگاهشان می کردم. هم من و هم بانو.
 

 بعد از رفتن دایی ام که دو سررره روزی بود. بابک هم که سررریع به ق ر رفته و
شت. ولی مثل اینکه او را عو   شنگ برگ شته بود. یک هفته بعد با امیرهو برگ
صح ت می  سته  کرده بودند. بی قرار بود و دایما با امیرهوشنگ در گوشی و آه
کردند. رند بار از او پرسرریدم ولی حرفی نمی زد و هر بار بحث را با ریزی 

ی او با صررح ت عو  می کرد. احسرراس می کردم که اتفاقی افتاده اسررت. ول
درباره گلی که به ایران برگشررته بود و خیلی دوسررت داشررت که مرا ب یندب ولی 
اوضاع اسمی به سامانی نداشت که بدواهد این مسافرت را متحمل شود و به 
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بدری خانم بحث  با عمو علی و  ظاهرا  یادب بحث را عو  می کرد.  دیدنم ب
ستب برای اینسنگینی کرده بود. آنها گفته بودند که بابک ماه که ی را گول زده ا

سابی آن  سد. بابک هم از کوره در می رود و ح صود و منظور خودا بر به مق
ره ن اید را می گوید. که این خود ماهی بوده که این پیشنهاد را به او داده است. 
بدری خانم به در خانه آنها می رود و حسررابی با ثری خانم بحث درگیری پیدا 

کار از رنگ لفظی به فیزیکی کشرریده می شررود و بدری  می کند. به طوریکه
زنگ می زند و  110خانم یک کشرریده به ثری خانم می زند و ثری خانم هم به 

 خالصه اوضاع به طور مفتضحانه ایی به هم می ریزد.
 

ید که پول را از  عمو علی هم شررراکتت را با قادر خان بر هم می زند و می گو
شید. از شدیدی  شرکت بیرون خواهد ک آن طرف قادر خان و بابک هم بحث 

بین شان به واود می آید و قادر خان از بابک شکایت می کند که به عنوان ریز 
دیگری از او وکالت گرفته است ولی با وکالتی که داشته است تمام اختیارات و 

 مال و اموال او را از دستت بیرون کشیده است.
 

یاری که خود پدرا به او داده این اختیار بابک هم می گوید که وکالت تام الدت
را به او داده اسررت که اداره امور را در دسررت بگیرد و بعد هم می گوید که اگر 

 قادر بدواهد معادلت به او پول می دهد ولی اختیار شرکت را نه.
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کار به شررورای حل اختالف کشرریده می شررود تا پدر و پسررر اگر نتوانسررتند در 
شک ستری ارااع داده شورای حل اختالف م شان را حل کنندب پرونده به دادگ ل

 شود.
 

خانواده به هم ریدته شده بود. همه با هم بحث و درگیری پیدا کرده بودند. کار 
ماهی اشررت اهی بود که همه را به اان هم انداخته بود و حاال در حالیکه همه 

سر می بردند خودا آن اا زندگیت را شنج به  د می کر این اا در ناراحتی و ت
 و در آرامت بود.

 
اوضاع به طور وحشتناکی به هم ریدته بود. بابک به قدری خسته بود که ش ی 
که به روسررتا رسررید فقی مرا در آغوا گرفت و با خودا به رختدواب برد. 
ستم  شم تا او بتواند کمی با آرامت بدوابد. از اینکه می توان گفت که این اا با

شحال  شم خو سرا را به من ع آرامت او با سته بود و به محی اینکه  بودم. خ
 بالت گذاشت خوابت برد.

 
برایت می ترسرریدم. می ترسرریدم که قادر خان اذیتت کند. کافی بود که ثری 
خانم را تحت فشررار بگذارد تا بابک کوتاه بیاید. از آن طرف امیرهوشررنگ هم 

ضی کند. ولی عمران هم گفت سته بود که عمران را تا حدودی را قی ه بودب فتوان
صرف  شکایت خودا  ست از من بردارد و از  ست که د ضر ا صورتی حا در 
نظر کند که مرا ب یند و خصوصی با من حرف بزند. به امیرهوشنگ گفته بود که 

 ریزهایی است که باید به خود نازلی بگوید.
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وقتی که امیرهوشررنگ به بابک گفتب بابک با تمام قوا مدالفت کرد. می گفت 

اند ق ول کند که من برای لحظه ایی با عمران حتی حرف بزنمب ره که نمی تو
 رسد به اینکه خصوصی هم باشد.

 
آن قدر عصرر ی بود که هیچ کس نمی توانسررت آرامت کند. بابکی که همیشرره 
کان  ند او را ت که من می گفتم هیچ ریزی نمی توا بابکی  آرام و خوددار بود. 

شده بود و آن  ص ی  شار به رویت بود که احتیاج به بدهدب حاال آن قدر ع قدر ف
آرام کردن داشررت. کسرری که همیشرره مرا آرام می کرد حاال نیاز داشررت که من 

 آرامت کنم.
 

می توانسررتم فشرراری که از رندین اهت مدتله به رویت بود را درک کنم. 
ساخته و محکمی مثل او را هم تکان داده  صیت خود  شد سنگینی که  شار  ف

ست بود که گاهی از کوره بود. ولی هنوز هم زم شت. در ست دا ام امور را در د
ساب باز  شد به رویت ح در می رفت ولی هنوز هم محکم بود. هنوز هم می 

 کرد. حسابی که احتمال ورشکستگی اا صفر بود.
 

امیرهوشنگ و بانو برای ناهار به خانه مان آمده بودند و امیرهوشنگ در گوشت 
کند تا من با عمران مالقاتی داشته باشم و بلکه  خوانده بود تا شاید بتواند رامت

شت. نه گفته بود و به نظر  ست از من بردارد. ولی مرک بابک یک پا دا عمران د
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ست  ضاع را به د نمی رسید که از موضعت کوتاه بیاید. عاق ت امیرهوشنگ او
خودم سپرد و گفت که اگر می توانم خودم رامت کنم. می گفت که باالخره رگ 

ستم که رگ خواب ه ست. ولی من واقعا نمی دان سرا ا ست هم ر مردی به د
 خواب بابک ریست و آیا اصال بابک رگ خوابی دارد یا نه؟

 
 _بابک؟

 
سته بود و کتاب قانون را م العه می  ش شومینه ن همان طور که روی م ل الوی 
ستت به روی پاهایت  شمکی زد و با د سرا را بلند کرد و نگاهم کرد. ر کرد 

 شاره کرد که روی پاهایت بنشیم.زد و ا
 

 روی پاهایت نشستم و دست در گردنت حلقه کردم. نگاهم کرد و گفت:
 

 _نه نازنین. اوابم نه هست
 

 خودم را لوس کردم و مثل گربه در آغوشت فرو رفتم و مظلومانه گفتم:
 

 _ری نه؟ منکه ریزی نگفتم.
 

 ی صورتم کنار زد.آرام خندید و با حالتی نوازا گونه موهایم را از رو
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 _ریزی نگفتی ولی تو این سر قشنگت بود که بگی.
 

سرررم را باال برد. از فرصرررت اسررتفاده کرد و ل هایم را میان لب های خودا 
 گرفت.

 
 سرخ شدم.

 
 _می بینی قرص هات رو نمی خوری این طوری می شی.

 
 با انگشتت روی گونه هایم کشید و گفت:

 
 _لپ هات گلی میشه.

 
 رم را کج کردم و گفتم:با ناز س

 
 _من بدون قرص هم خوبم. خودمم.

 
 ل دند موذیانه ایی زد و گفت:

 
 _بریم باال؟
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شانه اا زدم. آرام خندید.  شت به  صت طل ی اا خنده ام گرفت و با م از فر
ست دیگرا کتاب را  ستت کمر مرا نوازا می کرد با د همان طور که با یک د

 م العه می کرد. الوی رشمانت گرفته بود و با دقت
 

 _بابک...
 

 حرفم را ق ع کرد و گفت:
 

 _با دایی ات خوا گذشت؟
 

 کامال مشدص بود که می خواهد بحث را عو  کند.
 

 _آره خوب بود. دوستت دارم. ولی میگم....
 

 دوباره حرفم را ق ع کرد و گفت:
 

_دیدمت پسررر خوبیه. خوشررحالم که حداقل یکی هسرررت که هم خونته و 
 و ......دوست داره 

 
 با خنده و ق ل از آنکه بتواند امله اا را تمام کند به میان حرفت آمدم.
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 _بذار برم عمران رو ب ینم.

 
 اخم هایت کامال در هم رفت و با قاطعیت گفت:

 
 _نه نازیب بحث نمی کنیم.

 
 با اعترا  گفتم:

 
 _اگر همه ریز قراره این طوری تموم بشه ررا نه؟

 
 نگاهم کرد.

 
 یی سرت بیاره من ری کارکنم؟_اگر بال

 
 ل دند بازی زدم. من برایت تا این اندازه مهم بودم؟

 
 _ره بالیی؟ باهام بیا. مگه نگفته بیاد خونه ام. خوب تو هم بیا.
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شت تا آتت بزند.  سیگاری بردا شت و  ست و روی زمین گذا ص ی کتاب را ب ع
شررروع کرده بود و تازگی ها زیاد می کشررید. دیگر روزی یک نخ ن ود. دوباره 

 امیرهوشنگ نگرانت شده بود. سیگار را ق ل آنکه آتت بزند گرفتم.
 

 _بسه. دوباره شروع کردی؟ مگه نگفتی که ترک کردی؟ نکت دیگه آفرین.
 

ل دند زد و فندک را به روی زمین پرت کرد و سریگار خالی را میان انگشرتانت 
 .گرفت و به ل ت برد. ژستی که همیشه با سیگار داشت

 
 _گفته می خواد خصوصی باهات حرف بزنه منو می خواد واسه ری؟

 
شنگ هم بگو که بیاد.  صال می خوای به امیرهو _خوب تو بیاب تو خونه باا. ا
به عمران بگه که بابک هم باید باشه. بعد ما میریم تو اتاق حرف هاا رو بزنه. 

باشررره ق ول می کنه اگر ه نه اگر واقعا عمران قصررردا فقی حرف زدن  م که 
 باالخره یه بهانه ایی میاره. هان ر وره؟

 
با آنکه خودم هم به حد مرگ می ترسیدم که دوباره با عمران رو به رو بشوم ولی 
شود.  شتم این بحث و انگ و ادل تمام  ست دا شتم. دو راره دیگری هم ندا
ست. عمران حاال  شده بودم. دلم یک زندگی بی دغدغه می خوا سته  دیگر خ

ن بود که من همسر بابک شده ام. شاید می خواست ریزی بگوید دیگر م مئ
و عقده دلی خالی کند و دسررت از سرررم بردارد. ال ته امیدوار بودم که در همین 



wWw.Roman4u.iR  976 

 

حد باشرررد و پا را فرا تر از این نگذارد. ولی خوب من قدرت انتداب رندانی 
را  هاد عمراننداشررتم. یا باید به شررکایت و دادگاه ادامه می دادم و یا باید پیشررن

به نظر راه دوم  ید.  هد بگو ره می خوا که  تا ب ینم  ق ول می کردم و می رفتم 
 راحت تر می آمد.

 
رند لحظه نگاهم کرد. مشغول س ک سنگین کردن پیشنهاد من بود. از حالت 
ست. عاق ت آهی  شدص بود که به مذاقت رندان هم بد نیامده ا صورتت م

 کشید و گفت:
 

راره ای که  ثل این ظه _م هاا حرف می زنی ولی هر لح با ی نیسرررت. میری 
 احساس کردی که داره پاا رو از گلیمت دراز تر می کنه منو صدا می کنی.

 
خندیدم و سرم را روی سینه اا گذاشتم و به آهنگ قل ت گوا دادم. موهایم 

 ید و گفت:ب*و*سرا 
 

 _من خوابم میاد. تو خوابت نمیاد؟ بریم باال؟
 

له "بریم که می دانسررتم  به این ام حاال  یدا کرده بودم. حتی  باال" آلرژی پ
منظورا فقی خواب اسررت. خندیدم و او هم که خودا متواه شررده بود که 
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من به ره می خندمب خندید و در حالیکه مرا روی دوشررت انداخته بود و من 
 می خندیدم و ایخ می کشیدم مرا به ط قه باال برد.

 
********* 

 
ه به میرآباد برگشررت. خسررته بود و این خسررتگی از تمام محمد آخر هفته دوبار

صورتت مشدص بود. تا سر حد مرگ از دست ماهی شاکی بود. می گفت که 
زندگیشان را به هم ریدته است. برای گلی نگران بود. می گفت که یک اا بند 
ست رفته اا. حاال  شوهر از د ست. بی قرار  شود. می گفت که بی قرار ا نمی 

بودم حال گلی را با تمام واود درک می کردم. این که در یک  که عاشررک شررده
روز هم شوهر و هم بچه و هم سالمتی اا را از دست داده بود ریز کمی ن ود. 
ست ولی از لحاظ روحی روز  شده ا سمی کمی بهتر  می گفت که از لحاظ ا

 به روز تحلیل می رود.
 

شنهاد بدهم شاوره پی سپهر را برای م سید که  شاید کمی از بار غم و به ذهنم ر  .
اندوهت کم می شد. خدا را ره دیدی شاید هم هر دو نفرشان از غم و تنهایی 
به تهران  یدا می کردند. ولی حرفی نزدم. وقتت ن ود. آمده بود که مرا  نجات پ
ب رد. بابک دو روز ق ل به تهران رفته بود و قول داده بود که خودا برای بردنم 

بود و به اای خودا محمد را فرستاده بود. امیرهوشنگ  می آیدب ولی نتوانسته
هم با بابک رفته بود و ما هم سررر راهمان بانو را به اردبیل به خانه خواهرا 
بردیم و خودمان به تهران رفتیم. از محمد درباره بابک پرسیدم. گفت که گرفتار 
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ر یاسررت ولی درباره گرفتاریت حرفی نزد. نگرانت شرردم. سررعی کردم تا از ز
زبانت حرف بکشم. ولی محمد برای اولین بار در تمام عمرم عص ی و با کمی 
پرخاا گفت که او ریزی نمی داند و اگر بابک خودا بدواهد همه ریز را 
خواهد گفت. این لحن ناراحت و عص ی محمد نشان می داد که اوضاع تا ره 

 حد خراب است.
 

ان خود بابک برد. ساعت هشت به تهران رسیدیم و محمد مرا مستقیم به آپارتم
شمگین  صدای خ سیدیم و بابک هنوز منزل بود. از داخل خانه  ص ی بود که ر
بابک و باربد و یک زن شنیده می شد. محمد زنگ زد و بابک در حالیکه کتت 
در دسررتت بود به دم در آمد. صررورتت برزخی و عصرر ی بود. آن قدر زیاد که 

تورم شده بود. با دیدن من آهی از سر گوشهایت قرمز شده بود و رگ گردنت م
آرامت خیال کشررید و دسررتم را گرفت و الوی همه مرا در آغوا گرفت. به 

 طوریکه از خجالت برافروخته شدم. زیر گوشم زمزمه کرد.
 

 _دلم برات تنگ شده بود.
 

 سرم را باال بردم و نگاهت کردم.
 

رفته بود و حالت رشمانت عو  شده بود. آن حالت خشونت محی از بین 
 رنگ صورتت هم به رنگ ط یعی برگشته بود.
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مرا رها کرد و فقی دسررتم را گرفت. مثل اینکه خودا هم متواه شررد که رند 
صت  ستاده اند و ما را نگاه می کنند. خودم را امع و اور کردم و فر نفر آدم ای

ی خانم رپیدا کردم تا نگاه کنم ب ینم که ره کسانی آن اا بودند. باربد که کنار ث
ایسررتاده بودب ل دندی به من زد. ثری خانم با کنجکاوی به من نگاه می کرد. 
سینه ماهی  ست رد به  سرا به خاطر او د ست ب یند دختری که پ البد می خوا

 زده است رند مرده حالج است؟
 

ق ال با هم زیاد برخورد داشررتم. ولی او برای من همیشرره ثری خانم بودب مادر 
سی که یک اارو بود که شوهر احتمالی ماه ی و من هم برای او نازلی بودم ک

 به ُدم عروس احتمالی اا بسته شده بود!
 

ولی حاال هر دو نفرمان در دو موضررع متفاوت قرار گرفته بودیم. من عروسررت 
سعی کردم تا ل دندی به او بزنم ولی آن قدر  شوهرم بود.  شده بودم و او مادر 

. دستم را فشرد. او متواه اض رابم شده بود استرس داشتم که نتوانستم. بابک
همیشه همین طور بود. او همیشه همه ریز را رااع به من می فهمیدب حتی اگر 

 به او نمی گفتم.
 

آهسررته سررالم کردم و ثری خانم ل دند زد و الو آمد. ولی یک نفر دیگر هم 
ه از زمان با او الو آمد و ق ل از او خودا را در آغوا من انداخت. کسرری ک
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بدو وردم به علت اضرر رابی که از دیدن ثری خانم پیدا کرده بودم او را ندیده 
 بودم.

 
 _نازی ...نازی ....نازی...

 
گلی بود که هک هک می کرد و اسرمم را صردا می کرد. دسرتت را دور شرانه ام 
حلقه کرده بود و مرا در آغوشررت می فشرررد. دسررتم را از دسررت بابک بیرون 

تم را دور کمرا حلقه کردم. او و ماهی تنها زنانی بودند که کشیدم و هر دو دس
ماس  که مرا در آغوا بگیرند. از ت اازه می دادم  ها ا به آن ثه  حاد عد از آن  ب

 فیزیکی با بقیه هم انسانم به شدت خودداری می کردم.
 

های های گریه می کرد. به طوریکه نه فقی مرا بلکه ثری خانم را هم به گریه 
 .انداخته بود

 
شاره کرد که به اتاق برویم و اگر بتوانم کمی او را آرام  سر گلی ا بابک از باالی 
یه می  قدر رقت انگیز گر کان می خورد. گلی آن  کان ت مد بی قرار ت کنم. مح

 کرد که محمد را به وحشت انداخته بود که نکند حالت بد شود.
 

شاندم ستت را گرفتم و به اتاق خواب بابک بردم. روی تدت ن چه ها و مثل ب د
شدم. موهای بلند  سرا  بینی اا را گرفتم. در آن لحظه بود که متواه موهای 
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شده بود و یک اای  صالر  سیار کوتاهب ا سرانه و ب و زی ا و پر از پیچ و تابت پ
زخم نا فرم هم روی گونه راسررتت خودنمایی می کرد که زی ایی اا را تحت 

 شعاع قرار داده بود.
 

ور وحشررتناکی الغر شررده بود. آن قدر الغر که شررانه هایت منهای این ها به ط
نوک تیز و اسررتدوانی شررده بود. رشررمانت دیگر آن فروک زندگی سررابک را 
نداشت. مثل اینکه در آن تصادف او مرده بود نه سعید. گریه می کرد و خودا 
را به الو و عقب تکان تکان می داد و ناله می کرد. ناله ای دل خراا. ناله ایی 

 مثل یک حیوان تیر خورده. مثل کسیکه دیگر هیچ امیدی به زنده بودن ندارد.
 

 بغلت کردم.
 

 _گلم ....گلی اان تو رو خدا بسه.
 

آنقدر کنار گوشت زمزمه کردم و نوازشت کردم تا آرام شد. وقتی که آرام شد و 
شررروع به صررح ت کرد تازه آن زمان بود که متواه مشررکالتی که محمد می 

شدم. ضی ااها به لکنت می افتاد و حرفت را هم فراموا می  گفت  گاهی بع
را گزیدم تا گریه نکنم. حاال می توانسررتم حال بی قرار محمد را  ل*ب*مکرد. 

ست. آن از ماهی و  سته ا بفهمم. حاال فهمیدم که ررا رهره محمد این قدر خ
 این هم از یکی دیگر از خواهرانتب که عمال زندگی را باخته بود.
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گذاشتم که صح ت کند تا بلکه کمی از آن بی قراری بیرون بیاید. از تصادفت 
گفت. از سررعیدب از بچه از دسررت رفته اا و از ماهی. خیلی از دسررت ماهی 
شرراکی بود. می گفت که با زندگی خودا بازی کرده اسررت. از من پرسررید. 

سرانجام گرف شحال بود که  ست دارد. خو شحال بود که بابک مرا دو . ته امخو
می گفت یادت می آید که رقدر من می گفتم که بابک به ماهی عالقه ندارد؟ 
یادم بود. تمام حرف هایت یادم بود. می گفت می دانسته که این ازدواج به هم 
به هیچ واه  ند برایت  با خودا بک کاری  ماهی رنین  که  می خورد. ولی این

به  ست به خاطر اینکه بابکقابل باور نیست. از او پرسیدم که از من ناراحت نی
سررمت من آمده اسررت؟ مرا در آغوا کشررید و گفت که بابک ماهی را نمی 
خواسررت. آسررمان هم که به زمین می رفت و زمین به آسررمان می آمد بابک 
ست که  شحال ا سمت هم بودیم و خو شت. بابک و من ق ماهی را نگه نمی دا

ید گوا بدهم ره رسد که من به قسمتم رسیده ام. نظر دیگران را هم اصال ن ا
برایم مهم هم باشرررد. متواه شررردم که منظورا از نظر دیگران مادر خودا 

 است.
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حال روحی نامیزانی که داشررت اگرم را آتت زد و مشررکالت خودم را از یادم 
برد. گلی همیشرره مهربان ترین عضررو آن خانواده بود. مهربان ترین و من قی 

ا نکرد. وقتی عشررقی که با دیدن سررعید در ترین. ولی زمانه اصررال با او خوب ت
صه خوردم. این  شتر غ شتر و بی شید را به خاطر آوردم بی شمانت زبانه می ک ر

 اصال انصاف ن ود که زمانه با آدم های خوبت رنین کند.
 

شتر ن ود. درخودا فرو رفته  ستم گرفتم. مایل به حرف زدن بی ستت را در د د
حرف و شرررادی بودب حاال فقی آرام بود. گلی که یک ل ت خنده و یک ل ت 

شغول مرور کردن خاطرات اا  سید که در درون م سته بود و به نظر می ر ش ن
است. احتماال خاطرات عاشقانه اا با سعید. مثل اینکه بیشتر دوست داشت 
شمب فقی همین. حرفی نزنم و ریزی  صورت فیزیکی کنارا با که من فقی به 

بگیرد و مرا لمس کند. به نظر می رسررید نپرسررم. فقی بگذارم که او دسررتم را 
 همین که باشم برایت کافی است.

 
گفت که از صرر ی زود آمده اسررت تا مرا ب یند. گفت که دوسررت داشررته که من 
باره به اای زخمت نگاه کردم. خیلی در رشررم بود. باید در  آرامت کنم. دو

خم می نزدیک ترین زمان و بعد از به ود وضررع روحیت فکری هم برای این ز
کردیم. دیدن همین موهای کوتاه و پسرانه اا تمام واودم را آتت می زد. گلی 
من عو  شررده بود و من فقی می توانسررتم دعا کنم که معجزه ایی شررود و به 

 زندگی برگردد. می دانستم که با روحیه ل یفی که دارد دوام نمی آورد.
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ورده باالخره کم آ گلی مثل من ن ود که پوستت کلفت شده باشد. حتی من هم
ست داده بود.  شقت را از د صح ت من از گلی ادا بود. گلی ع بودم. در ثانی 
وقتی به این فکر کردم که زمانی بابک ن اشررد. دردی وحشررتناک در تمام تنم 
شیده بودم ن ود.  پیچید. دردی غریب. دردی که مثل هیچ دردی که تا به حال ک

ن را تجربه کرده بود. فقی خدا باید این فقی تصررور از دسررت دادن بود. گلی آ
معجزه ایی می کرد. به نظر کمی آرام شررده بود. هر رند لحظه یک بار از فکر 

 بیرون می آمد و به من ل دند می زد. همین برایم کافی بود. همین که او بود.
 

ضررربه ایی به در خورد و بابک به اتاق آمد. با مهربانی که هرگز ندیده بودم در 
ا ماهی داشررته باشررد با گلی صررح ت کرد و او هم کمی آرامت کرد. برخورد ب

 آرامشی که به آن احتیاج داشت.
 

سی  سالم و احوال پر ستم تا بروم و با ثری خانم  شت. برخا گلی تنهایمان گذا
 کنم ولی او دستم را گرفت و نگذاشت.

 
_بابک زشررته. مامانت ناراحت میشرره. من اصررال نتونسررتم با مامانت حال و 

 وال کنماح
 

دسررتم را گرفت و روی تدت خواباند و خودا هم کتت را بیرون آورد و کنارم 
 دراز کشید و رند لحظه بدون تواه به من به سقه نگاه کرد.
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 _بابک

 
به طرفم ررخید. او هم مثل محمد رشررمانت خسررته بود. دسررتت را میان 

 موهایم کرد.
 

هسررتم. نمی بینی رقدر _هیت هیت ..... هیچی نگو. من وااب تر از مامان 
 داغونم؟

 
ته  که خسرر بک پوالدین و آهنین اراده اعتراف می کرد  با که  بار بود  این اولین 

 است.
 

هایت را  گاهت کردم و خم شررردم و مو عد ب*و*سررن ثل خودا. ب یدم. م
 رشمانت و بعد ل انت را.

 
سمت وارد  سلول های رور و ا شد. آرامت در تک تک  رنگ نگاهت عو  

 نشان داد.شد و خودا را 
 

شون رو خرج من  شه بگم داغونم که خانم یه کم از اون تواه و مح ت _باید هم
 کنن؟
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خندیدم با شرری نت سرررم را به نشررانه مث ت تکان دادم. ل دند خسررته ایی زد و 
 گفت:

 
_برای فردا ص ی آماده هستی بریم آزمایشگاه؟ وقت محضر گرفتم. برگه دادگاه 

 ه ری ردیفههم حاضره. بریم آزمایشگاه هم
 

 _به این زودی؟
 

 اخم کرد و گفت:
 

_زود؟ مگه می خوای مثل خارای ها بچه مون هم تو مراسررم عروسرریمون 
 باشه؟

 
 خنده ام گرفت و با اعترا  نامت را بردم.

 
_آره دیگه این طوری میشه. شما که تا ابد قرار نیست الوگیری کنی. فعال عقد 

ه و امیدا بریده بشرره . بعد از این می کنیم که خیال عمران کامال راحت بشرر
 اارو انجالت عروسی هم می گیریم.
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نگاهت کردم. رشررمان سرریاهت که دیگر برایم ترسررناک ن ودب پر از عشررک و 
 مح ت بود. حس خوبی که با دیدن رشمانت داشتم برایم بهترین حس بود.

 
 _باشه. راستی ری شده؟ مامانت این ااست؟

 
 اخم هایت در هم رفت.

 
 ی_هیچ

 
 _بابک؟

 
 نگاهم کرد و رند لحظه حرف نزد. عاق ت آهی کشید و گفت:

 
_قادر خان می خواد طالقت بده. داره ازا به عنوان یه اهرم فشرررار روی من 

 استفاده میکنه.
 

 _وای. حاال ری کار می خوای بکنی؟
 

ناگهان ترسرریدم. نکند قادر خان به این وسرریله بابک را وادار کند که از عقد 
شود. شاید به خاطر اینکه ماهی را برگرداند و شراکت در خ را را با منصرف 

عمو علی امن کند و یا شرراید فقی به خاطر گرفتن انتقام از بابک که دسررتت را 
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از امور کوتاه کرده اسررت. آن وقت من ره کار باید می کردم؟ بابک بین من و 
کشیده بود یا  مادرا کدام را انتداب می کرد. مادرا که این همه سال سدتی

 من که اصال نمی دانستم رقدر برایت ارزا دارم؟
 

_طالقت بده. برام اصررال مهم نیسررت. تا حاال شرروهری براا نکرده که نگران 
 کم ودا برای مامان باشم.

 
 _این نظر توهه. مامانت ری میگه؟

 
سم طالق  شت رو می کنه که ا سنتی بهت که گفتم. داره تمام تال _اون یه زن 

ضی ریزها خورده ر شه در نهایت اون هم مج وره که بع شه. ولی اگر ن وا ن ا
 رو ق ول کنه.

 
 ضربه ایی به در خورد. از زیر دستت خودم را بیرون کشیدم و با خجالت گفتم:

 
 _وای مامانته.

 
ضعیت  شت و مرا به و شانه ام گذا ستت را روی  شت که برخیزم. د ولی نگذا

 ق لیم برگرداند و آمرانه گفت:
 

http://www.roman4u.ir/


 989 ناگفته ها

 تو _بیا
 

در باز شررد و باربد داخل شررد. آن قدر تقال کردم تا عاق ت ااازه داد که بلند 
 شوم. باربد ل دندی به من زد و گفت که باید با محمد اایی برود.

 
از موقعیت استفاده کردم و از اایم برخاستم و بیرون رفتم. ثری خانم و گلی با 

 کردم. هم صح ت می کردند. الو رفتم و سالم و احوال پرسی
 

دسررتم را به سررمتت دراز کردم که عالوه بر دسررت دادن خم شررد و گونه ام را 
 ید.ب*و*س

 
 _سالم ثری خانم.

 
 _سالم عزیزم حالت ر وره؟

 
تشررکر کردم و کنار گلی نشررسررتم. رفتار بدی نداشررت. مثل اینکه مرا به عنوان 

دم. اعروسررت ق ول کرده بود. بیشررتر در خودا بودب که ال ته به او حک می د
ناراحت و گرفته بود. ولی نکته خنده دار این اا بود که علی رغم این ناراحتی 
سنگین  سی  ست کت و دامن مجل سیده بود. یک د ست خوب ر سر و ل ا به 
به خاطر  بابک را  یادی طال و اواهر. حرف های  با مقدار ز تنت بودب همراه 

شاید به نظر ماهی یا حتی منب مادرا تازه به شد  آوردم. اینکه  سیده با دوران ر
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ست دارد حاال که قادر خان او را رسما  ست که مادرا دو و این به خاطر این ا
عقد کرده به همه نشرران بدهد که قادر ره کارها که برای او نمی کند و ره طال 
و اوهراتی که برایت نمی خرد. تنها علت این کارب عقده های خود کورک 

ر خان بودن برایت به ارمغان آورده بینی اسررت که سررالهای متمادی صرریغه قاد
 بود.

 
ست. زندگی  شته ا شادی ندا سوخت. ق عا زندگی  برای لحظه ایی دلم برایت 
ست نفس  سرا در ااهای دیگری هم گرم ا سته که  در کنار مردی که می دان
گیر و خورد کننده اسررت. به نظر می رسررید حاال که عاشررک شررده بودم همزاد 

هل پیدا کرده بودم. از رنج هایشرران بیشررتر ناراحت پنداری بیشررتری با زنان متا
 می شدم و ارت اط بیشتری برقرار می کردم.

 
 _راضی هستی از بابک؟

 
با حیرت نگاهت کردم. گلی برخاسررت و ما را تنها گذاشررت. او هم اایت را 

 تغییر داد و آمد و کنار من نشست.
 

س سوال رو می کنم که از پ ستی یا _البد فکر می کنی ررا من این  ضی ه رم را
 نه؟
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 سرم را به نشانه مث ت تکان دادم. آهی کشید و گفت:
 

_وقتی که خود آدم از یه ریزی ضربه بدوره دیگه دوست نداره یه نفر دیگه هم 
از همون اا ضررربه بدوره. من خودم اون قدر از مرد اماعت صرردمه دیدم که 

شه. سی رو هم نداره اذیت ب ست ندارم یه دختر اون که ک تو هم مثل دختر  دو
 خودم ره فرقی می کنه.

 
 مکثی کرد و گفت:

 
_ال ته م مئنم که بابک اخالق پدرا رو نداره. یک موی اون مرد تو تن دو تا 
بچه هام نیسررت خدا رو شررکر. نه باربدم نه بابکم. ولی باز هم من مار گزیدمب 

ه گور بمی ترسررم که اذیتت بکنه. بچه یتیمی فردا آهت منو نگیره. بگی گور 
ستم اگر بدواین  ضی نی شون گفتم ازتون را شی با این بچه تربیت کردنت. به ب
زنها تون رو اذیت کنید. اون قدر کتک خوردم از دستت که دیگه پوستم کلفت 
شده اون نداره. ولی اوون که  شده. دیگه پیر  سالی که ترکت  شده. تازه رند 

ست کارهای بود به حد مرگ منو میزد. می گن مادر باربد خدا ب یامورز هم از د
 این مرد دق کرد.

 
دلم برایت سوخت. شدصیت اال ی داشت. با اینکه خودا همه اور بالیی 
به سرررا آمده بود ولی برایت عقده نشررده بود که بدواهد پسرررانت را ترغیب 

 کند که همین بالها را بر سر عروس هایت بیاورند.
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 _ررا طالق نمی گیرید؟

 
سایه مرد باالی سرا باشه. زنی که _ای دختر اان! تو ر ه می دونی. آدم باید 

 بی سایه شد دیگه ارج و قربت رو از دست می ده خوار و خفیه میشه.
 

شید. هم خودتون هم  شتر عذاب میک _آخه این طوری که بدتره. این طوری بی
 پسرها. اونها هم که ناراحتی شما رو می بینن ناراحت می شن.

 
 دگی خودم هستم._باز هم سر خونه و زن

 
حاال فهمیدم منظور بابک از اینکه مادرم یک زن سررنتی اسررت ره بود. برای 

 ثری خانم همین که نام قادر خان باالی سرا باشدب کافی بود.
 

محمد و باربد خداحافظی کردند. گلی هم ظاهرا می خواسررت برود. محمد 
تاکسرری ب که برایت  فت  بک گ با به  ند.  ندگی نمی ک که ران فت  یرد. گمی گ

صرار  شید و آمد تا از من و ثری خانم خداحافظی کند. هر ره ا مانتویت را پو
کردم که بماند گفت که فقی برای دیدن من آمده اسررت. بعد از رفتن آنها ثری 

 خانم دوباره صح ت را شروع کرد.
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 _خوب حرف زدن از من بسه. نگفتی که از بابک راضی هستی یا نه؟
 

سرا درگوشی اا بود و با ادیت ریزی را تایپ می نگاهی به بابک کردم که 
 کرد.

 
 _آره! خوبه. بابک خیلی به من کمک کرد. بابک خیلی خوا قل ه!

 
 
 
 
 

 نگاهت کردم و با احتیاط پرسیدم:
 

_شررما ری؟ از اینکه منو انتداب کرده راضرری هسررتید؟ از این که با ماهی 
وصررلت با ماهی همچین معامله ای کرد ناراحت نشررردید؟ آخه خیلی برای 

 رغ ت نشون می دادید و ماهی رو دوست داشتید.
 

 دستت را روی دستم گذاشت و گفت:
 

_مگه یه مادر به غیر از خوشرر دتی بچه اا ری می خواد؟ من هم وقتی می 
سته بودی از  ش ضیم. تو هم خوبیب تو هم به دلم ن بینم بابک تو رو می خواد را
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س ه برای بابک. ولی وقتی خودا روز اولب ولی خوب فکر می کردم ماهی م نا
شاال که خوش دت  سته. ای ندواد منکه نمی خوام با اون زندگی کنم. تو رو خوا

 بشید.
 

 بابک هم آمد و کنارمان نشست. رو به مادرا کرد و گفت:
 

_ری کار می کنی؟ اگر بمونی قدمت روی رشررم. دوسررت نداری برات خونه 
وسررت داری برو پیت خاله زندگی می گیرم؛ هر کاری بدوای میکنم. اصررال د

کن. خرج اون رو هم می دم. ولی مامان تو رو خدا نذار این از تو برای فشرررار 
 آوردن رو من استفاده کنه.

 
 رند لحظه ثری خانم حرفی نزد.

 
_آخه مامان اان مردم ری میگن؟ نمی گن ثریا سررر پیری تازه یادا افتاده 

 طالق بگیره؟
 

 گفت:بابک عص ی و با لحن تندی 
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ندگی کنیم؟ داری  ما می خوایم برای مردم ز گه  بای حرف مردم. م با _گور 
زندگیت رو داغون می کنی به خاطر حرف مردم؟ داری روی من و باربد فشررار 

 میاری به خاطر حرف مردم؟ بذار مردم اون قدر حرف بزنن تا خسته بشن.
 

ت ین صررح من برخاسررتم و گفتم که" می روم دوا بگیرم." بهتر بود که رن
ست ن ود که ثری  سر بودند. در شد. باالخره آنها مادر و پ هایی مقابل من نمی 

 خانم به خاطر این حرف ها مقابل من معذب و ناراحت شود.
 

شتم. برایم یاد آور آن روزهای پر از  ست ندا به حمام رفتم. این خانه را زیاد دو
به کرده نه عمران تجر خا عد از فرار از  که ب هابی بود  مام  الت قدر درح بودم. آن 

 ماندم که بابک به سراغم آمد و صدایم کرد. حوله به تن کردم و بیرون رفتم.
 

_ری کار می کردی؟ فکر کردم غت کردی؟ مامان رفت گفت از قولت ازت 
 خداحافظی کنم.

 
 روی تدت نشستم و سرم را خشک کردم. کنارم نشست و کمکم کرد.

 
 می کنیم؟ _بابک بعد از عروسی این اا زندگی

 
 _آره ر ور مگه؟
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 نگاهت کردم. رشمانت خمار شده بود.
 

 _می شه این اا رو عو  کنیم؟ دوستت ندارم. یاد اون روزها میفتم.
 

 رند لحظه مکث کرد و حرفی نزد. ولی برخاست و کراواتت را باز کرد.
 

 _اگر تو بدوای همه ریز میشه.
 

نشان  این بیشتر ترسیدم که واکنشی سرم را پایین انداختم. ترسیده بودم. ولی از
بدهم که بابک را آن رنان از کوره به در ب رد که مرا بدواباند و تمام قرص ها را 
در حلقم بریزد. از او هر ریزی بر می آمد. ق ع کردن قرص ها باعث شده بود 
که همه ریز به سر اای اولت برگردد. همان ترس و همان وحشت. ولی من نا 

شدنی ن ود.  امیدانه تالا می کردم که همه ریز را تحت کنترل در بیاورم. ولی 
شان می داد که من هنوز به درمان احتیاج دارم. او هم که این  شتم ن ترس و وح
ترس را دیده بود با من مدارا می کرد و من رقدر ممنونت بودم. ممنون از این 

شوی پا تدتی رفت و ریزی سمت ک ص را. طرفم نیامد. به  یرون ب آرامت و 
آورد و آمد و رو به روی پاهایم روی پنجه پاهایت نشرسرت. دسرتم را گرفت و 

 گفت:
 

 _ب ین می پسندی؟ اگر دوست نداری یا اندازه نیست تا عوضت کنم.
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یک حلقه در انگشررت حلقه ام کرد. دهانم باز مانده بود. زمانی را به یاد آوردم 

ست. خ ساده ایی که او می گفت از این هندی بازیها بلد نی ندیدم. حلقه زی ا و 
از طالی سررفید بود که دور تا دور آن نگین کار شررده بود. خیلی سرراده و گران 

 قیمت.
 

 _دوستت داری؟
 

 انگشتم را باال گرفتم تا از همه اهات آن را نگاه کنم.
 

 _آره خیلی خوشگه. مرسی
 

 برخاست و درحالیکه به طرفم خم می شد گفت:
 

 ل ندارم خانم. ما نقدی کار می کنیم._من تشکر این طوری ق و
 

خندیدم. او هم خندید و به رویم خیمه زد. او برایم حلقه خریده بود. سررعی 
کردم تا وحشررتم را کنترل کنم. من می توانسررتم. سررعی کردم تا به خودم تلقین 
شاید هم بهتر بود  ستم را باال آوردم و به حلقه ام نگاه کردم. ولی خوب  کنم. د

 را ادامه می دادم.که قرص ها 
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 فصل بیست و پنجم
 

سفید  ست ل اس کامل  شب ق ل بابک برایم یک د سرم کردم.  سفیدم را  شال 
خریده بود. مانتو و شلور و شال سفید. گفت که مادرا گفته که نازلی سفید به 
تن کند. خوا یمن و م ارک است. موهایم را دوباره باز کردم و بستم. استرس 

شتم. می ترسیدم  شود. اگر بدری خانم می دا سی مانع عقدمان  که ریزی یا ک
آمد و در محضررر آبرو ریزی به راه می انداخت ره؟ اگر قادر خان همه ریز را 
خراب می کرد؟ حال خوبی نداشررتم. بابک به هیچ کس حرفی نزده بود. تنها 
کسانی که از روز و ساعت عقد ما خ ر داشتند محمد و باربد و سپهر و دایی ام 

دند. حتی به ثری خانم هم به خواسررت خودا ریزی نگفته بود. ثری خانم بو
گفته بود که به من هم نگو که ره زمانی عقد می کنید. می خواسررت اگر قادر 

 خان پرسید و اویا شد بگوید که نمی داند و دورک هم نگفته باشد.
 

شی نکردم. بابک بارها در لفافه گفت شدت پریده بود. ولی آرای بود که  هرنگم به 
زی ایی بدون آرایت مرا بیشرتر دوسرت دارد. هررند که تنها باری که مرا آرایت 
کرده دیده بود روز نامزدی خودا و ماهی بود. ال ته من خودم هم تمایلی برای 
شستم و رند  شدت پریده بود. روی تدت ن شتم. ولی حاال رنگم به  آرایت ندا

 .بیشتری در سرم اریان پیدا کند نفس عمیک کشیدم. سرم را دوال کردم تا خون
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یدا کرده  ادان پ عذاب و بد دیگری هم داشررتم.  هایم حس  عالوه بر نگرانی 
بودم. گلی گفته بود ماهی می داند که ما قرار است که عقد کنیم و به گلی گفته 
بوده که به نازی زنگ می زند. ولی تماسرری نگرفته بود. شرراید هم من خیلی 

ست. بغی گلویم را متوقع بودم. خب معلوم  ستم ناراحت ا بود که ماهی از د
شک و آن زندگی  ست آوردن بابک و ع ست داده بودم. با بد شرد. ماهی را از د ف
عاشررقانه و رویاییب ماهی را از دسررت داده بودم. نمی دانم ارزا کدام بیشررتر 
بودب ولی من ماهی را هم دوست داشتم خیلی هم دوست داشتم و حاال اای 

شتم که کنارم بود. خالیت را ب ست دا ساس می کردم. دو شتر از هر زمانی اح ی
 ولی خوب این هم شدنی ن ود.

 
کامال از  بک هم در فکر بود. ولی آرام بود.  با مام طول راه حرفی نزدم.  در ت
حاالتت و فرم رانندگی کردنت مشرردص بود. در محضررر محمد و باربد و 

محضررر دار آشررنا بود کنارا شررهاب و سررپهر منتظرمان بودند. دایی ام که با 
نشسته بود و مشغول خوا و بت با او بود. سه مرد اوان هم کمی آن طرف تر 
روی صررندلی نشررسررته بودند و با ورود ما برخاسررتند و با تعجب به من نگاه 
کردند. با همه سررالم و احوال پرسرری کردیم. دایی ام الو آمد و در حالیکه با 

ست مرا گرفت و به پسران خاله ام معرفی بابک به گرمی خوا و بت می کرد د
سمی بودند ولی  شک و ر ست بود که کمی خ شتند. در کرد. برخورد خوبی دا
کامال مشرردص بود که مرا به عنوان عضرروی از خانواده ق ول کرده اند. همین 
برایم کافی بود. صمیمیت و آشنایی هم به مرور زمان ایجاد می شد. همین که 

شیده بودند و آم شتم که گلی زحمت ک ست دا ده بودند برایم با ارزا بود. دو
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هم بود. ولی خودا گفته بود دوسررت ندارد که ناراحتی برایم به واود بیاید. 
می دانسررتم منظورا این بود که امکان داشررت مادرا ریزی بفهمد و برای 
همین نیامده بود. مثل کاری که ثری خانم کرده بود. ولی ق عا برای ثری خانم 

سرا بود. ولی این فداکاری را کرده  این کار سدت تر بود. باالخره عقد تنها پ
بود. از شرردت اسررترس پاهایم را تکان تکان می دادم. بابک کنارم نشررسررت و 
دسررتت را روی زانوانم گذاشررت و به رویم ل دند زد. ل دندی آرامت بدت و 

. تمام م مئن کننده. منهم به رویت ل دند زدم. عاقد خ  ه عقد را ااری کرد
حواسررم به بابک بود که از آینه مرا نگاه می کرد. نمی دانسررتم که باید برای بار 
اول بله را بگویم یا نه؟ از طرفی دوست داشتم که همان بار اول بله را بگویم و 
ند شرروم و از در  نده بود بل ما که ریزی ن بدی داشررتم  قدر حس  از طرفی آن 

 محضر بیرون بزنم.
 

ماهی به اای من باید می بود. من ره می کردم کنار حس می کردم که حاال 
این مرد؟ کنار این مردی که روزی از او به شرردت می ترسرریدم و بدم می آمد. 
سررعی کردم که روی کلمه به کلمه ایی که عاقد می گفت تمرکز کنم. دوسررت 
داشررتم تا فکرم را منحرف کنم. سرررم را باال بردم. نگاهم به سررپهر افتاد. کنار 

نشسته بود و با نگاهی موشکافانه و تا حدودی نگران مرا نگاه می کرد. با  باربد
اشاره ابرویت پرسید که ره شده است؟ همین یک اشاره کافی بود که حواس 
بابک را به طرفم الب کند. دسررتم را در دسررتت گرفت و با دقت نگاهم کرد. 
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 شررنیدن نگاهت نگران بود. سررعی کردم تا با ل دندی آرامت کنم. به محی
 امله ی معروف "دوشیزه خانم وکیلم" بله را گفتم.

 
عاقد هم با خنده گفت ره داماد خوشرر دتیب کاا همه عروس ها همان بار 
اول بله را می گفتند. اواب بله بابک را هم گرفت و همه ریز تمام شررد. حاال 
دیگر من رسما همسر بابک بودم. این لذت بدت ترین و بهترین اتفاق زندگی 

 بود. ولی لذت بدت ترینی که با حس بدی همراه شده بود. من
 

مثل این بود که تا به حال این قضررایا را ادی نگرفته بودم. یا شرراید بهتر بود 
شه به نظرم عاریه می  شقه ها و آن لحظات با هم بودنمان همی بگویم که آن معا

ار اینکه کآمد. ولی حاال که رسررمیت پیدا کرده بود مرا ترسررانده بود. ترس از 
اشررت اهی کرده ام و بابک را از خودم دور نکرده ام. شررراید با این دوری او به 
سمت ماهی کشیده می شد. حتی با واود اینکه می گفت هیچ زمانی به ماهی 

 به دید یک زن نگاه نکرده است و ماهی برایت هیچ اذبه ایی ندارد.
 

ینها موقتی اسرررت. با همیشررره و در تمام این مدت در نهان فکر می کردم که ا
دوست داشتم که بابک برای همیشه مال من شود ولی در  ل*ب*ماینکه از ته ق

ضررمن اطمینان رندانی هم نداشررتم. هر لحظه فکر می کردم که بابک برود و 
ید که برایت فقی راب ه مهم بوده اسرررت. شررراید یکی از  مرا رها کند و یا بگو

ابک هیچ وقت اظهار عالقه ایی نشده دالیل این تفکر من این بود که از طرف ب
بود که مرا برای لحظه متواه واقعی بودن آن لحظات بکند. ولی حاال که واقعی 



wWw.Roman4u.iR  1002 

 

سمیت وزن پیدا  شدت نفس گیر می آمد. مثل اینکه این ر شده بود به نظرم به 
ست قل ی و  سمیتی که خوا سنگینی می کرد. ر شانه هایم  کرده بود و به روی 

 ال مرا عذاب می داد.واقعیم بود. ولی حا
 

ست و گونه هایم را  ستم ب ست بند به د ست و یک د سدایی ام برخا د. یب*و*
تنها زمانی که ل دند زدم. او هم به نظر کمی نگران می آمد. ل دندم شرراید می 
شاید با این ل دند  شت  شناخت رندانی از من ندا ست آرامت کند. او که  توان

سر او را با فکر می کرد که همه ریز درست است. ت نها کسی که نمی توانستم 
ل دند های دروغین کاله بگذارم مردی بود که همان رند لحظه ق ل همسرررم 

 شده بود.
 

_ری شده نازلی؟ یه لحظه احساس کردم که همین حاال ست که بلند شی از 
 در محضر بری بیرون.

 
ا یکه بسررپهر برای لحظه مرا تنها گیر آورد. ل دندی با اسررترس زدم و در حال

 گوشه شالم بازی می کردمب گفتم.
 

شاید برای همین بار اول  شتم.  ساس کردید. همین فکر رو هم دا ست اح _در
 بله رو گفتم.
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له ام  با دایی و پسررران خا بابک کرد که  به  با حیرت نگاهم کرد. اشررراره ایی 
 صح ت می کرد و بعد گفت که از محضر خارج شویم.

 
 کار رو بکنی؟ _برای ری؟ ررا می خواستی این

 
به ماشررین بابک تکیه دادیم. دقیک نگاهم کرد و منتظر اواب شررد. اخم هایت 

 کمی در هم رفته فرو بود. آهی کشیدم و گفتم:
 

_حس یه تصرررف کننده رو دارم. یه دزد. ماهی به گلی گفته بود که بهم زنگ 
 می زنه ولی نزد.

 
ماشررین خودا دسررتمال  بی اراده به گریه افتادم. رند لحظه سررکوت کرد و از

 کاغذی آورد و به من داد.
 

 _اون دیگه منو دوست نداره. من ماهی رو از دست دادم.
 

 _به ااا بابک رو بدست آوردی.
 

 سرم را تکان دادم.
 

 _حاال به نظر خودت ارزا کدوم بیشتره؟
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 شانه ام را باال بردم.

 
ه. برام مثل یه _من عاشررک بابکم. ولی ماهی هم کسرریه که از بچگی با من بود

 خواهره. شما ره حسی پیدا می کنید اگر خواهرتون این طوری بشه؟
 

_می دونم ری میگی. خیلی سرردته. ولی خوب خود ماهی هم باید این نکته 
شه. ماهی  شک که زوری نمی  سته. نازلی ع رو ق ول بکنه که بابک اون رو ندوا

 .باید بفهمه که بابک بین اون و توب تو رو انتداب کرده
 

نگاهت کردم. برخالف همیشرره که حس بدم به محی حرف زدن با سررپهر از 
صدای نازنین گفتن بابک  شدت باقی مانده بود. با  بین می رفت حاال به همان 
به  به طرفت ررخیدم. نگاهت نکردم. نگاهم را  اشرررک هایم را پاک کردم و 

 کراوات آبی و عنابی اا دادم.
 

 _ری شده؟
 

 من سپهر گفت:اوابی ندادم. به اای 
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_هیچی ما این اا یه تدلیه کورولو داشتیم. بابک اان شما امروز کار رو ولی 
میکنی. هر کاری داریب فرق نداره. معامله میلیونی باشرره یا گرفتاری روزمره. 
شب رو هم اون اا بمونید.  امروز رو در خدمت زنت باا. با هم برید آبعلی. 

آینده برنامه ریزی کنید. امروز حرف حرف  یه ماه عسل کورولو. تا ایشاال برای
نازلیه. اصال امروز روز نازلیه. عروسه دیگه. همیشه می گن عروسی. نمی گن 
که دومادی. برید خوا باشررید. موبایل من هم روشررن و در دسررترسرره کاری 

 داشتید من در خدمتم!
 

شین شکر و خدا حافظی کردم. بابک در ما شکر کرد و من هم زیرل ی ت  بابک ت
را برایم باز کرد و گفت که سرروار شرروم. از کسرری خدا حافظی و تشررکر نکرده 

شتم و دایی ام را  سبودم. برگ شهاب و باربد و ب*و* سران خاله ام و  یدم و با پ
محمد خدا حافظی کردم و سوار ماشین شدم. بابک و سپهر کنار ماشین سپهر 

م شررنونده. اخ ایسررتاده بودند وصررح ت می کردند. سررپهر گوینده بود و بابک
هایت بیشتر از هر زمانی در هم رفته بود. کمی بعد آمد و نشست. ولی حرفی 
نزد. مثل صرر ی آرام رانندگی نمی کرد. تند و با عجله می راند. به خانه رفتیم. 
ل اس عو  کردیم و او به رند اا تلفن زد و بعد مقداری وسررایل برداشررتیم و 

شتم که ا ست ندا شدیم. دو ست روانه آبعلی  ایی برویم. ولی حرفی نزدم. دو
ستم را  شتم که برای لحظه ایی حتی د ست ندا شیم. دو شتم که با هم تنها با ندا
بگیرد. ولی در ضمن دوست داشتم که مرا در آغوشت می گرفت و نوازشم می 
کرد. آن قدر تا آرام شوم و تمام حس های بدی که داشتم از بین برود. این حس 
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این حسی که هم نزدیکی را می خواست و هم دوری را.  دوگانه عذابم می داد.
 دو ریز متضاد. دو حس متفاوت.

 
باره گنگ و نامفهوم  حرفی نمی زد. تمام راه را در سررکوت راند. رهره اا دو
شده بود. در تهران دیگر برف ن ود ولی در آن اا برف بود. دوست داشتم که به 

 تنهایم گذاشررت و رفت تا اتاقکیت می رفتیم. یک اای گرم. برای لحظه ایی 
بگیرد. اتاق گرفته شررد و مسررتقر شرردیم. همچنان سررکوت کرده بود و من هم 
حس دو گانه ام همچنان در اریان بود. در آتت دوریت می سرروختم و تشررنه 
یک لحظه تواه از اانب او بودمب ولی از طرفی دوسررت نداشررتم که نزدیکم 

 کردم. کنارم آمد و سیگاری آتت زد. شود. کنار پنجره رفتم و بیرون را تماشا
 

 _پشیمون شدی؟
 

نگاهت کردم. نگاه خشررک و ادی اا به بیرون بود. آن قدر اواب ندادم تا 
ررخید و نگاهم کرد. دوست داشتم سرم را به روی شانه اا بگذارم. دوباره با 
بی تفاوتی به بیرون نگاه کرد. تحمل نکردم و نیمه خوب احساسم پیروز شد و 

وادار به اطاعت از خودا کرد. سرررم را به نرمی روی شررانه اا گذاشررتم.  مرا
رند لحظه عکس و العملی نشان نداد. بعد سرا را خم کرد و به روی سر من 

 گذاشت.
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 _اوابم رو ندادی. پشیمون شدی؟
 

 _نمی دونم.
 

 صدای پوزخندا را شنیدم.
 

 اریم._نمی دونی؟ مسدره است یا پشمونی یا نیستی. نمی دونم ند
 

 شمشیرا را از رو بسته بود.
 

 _حس خوبی ندارم.
 

دستت را دور کمرم حلقه کرد و مرا رو به روی خودا قرار داد. رانه ام را روی 
سررینه اا گذاشررتم و سرررم را باال بردم. گونه ام را نوازا کرد. نگاهت دوباره 

 مهربان شده بود.
 

 _برای ری؟ بهم بگو.
 

 _ماهی....
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را از اا پراند. دستت را از دور کمرم برداشت و روی تدت  همین یک کلمه او
 نشست.

 
 کنارا رفتم.

 
 _بابک...

 
 بالحنی عص ی حرفم را ق ع کرد.

 
_االن نه نازی. االن اصررال زمان خوبی برای توایی نیسررت. نه حاال که فقی 

 رند ساعته عقد کردیم.
 

 تقری ا ناله کردم.
 

 _تو رو خدا
 

 خیلی خشک و ادی گفت:
 
 تو رو خدا ری؟ اگر این قدر برات مهم بود ررا بله دادی؟_
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 _رون تو مهم تری.
 

 پوزخندی تمسدر آمیز زد.
 

یب  داوت بی نظیرتون من حقیر رو بی نصرر که از این سرر _خیلی ممنون 
 نگذاشتید بانو.

 
ریزی نمانده بود که اشررکم سرررازیر شررود. ررا او مرا درک نمی کرد؟ ررا این 

شاید از همان روز اول که بابک به من حس دوگانه مرا نمی  سی که  فهمید؟ ح
نزدیک شررده بود در واودم بود ولی آن را پس زده بودم. حسرری که شرراید اگر 
امروز ماهی تماس گرفته بود حاال واود نداشت. حسی که نمی دانستم از ره 
زمانی آن را خفه کرده بودم. روزی که با بابک یکی شررردم؟ یا حتی الو تر از 

وزی که برای اولین بار به من نزدیک شررد و مرا لمس کرد. یا شرراید هم آنب ر
روزی که برایم از قرار دادی بودن ازدواات با ماهی گفت. بله ق عا همان روز 
سرکوب کردم. در حالیکه در تمام مدتب لحظه به  بود. آن روز من این حس را 

سمیت پیدا کرده  سر بلند کردهلحظه در واودم بود و حاال که این راب ه ر  بود 
شده  گ*ن*ا*هبود و مرا در خودا غرق کرده بود. تنها  شک  من این بود که عا

شده  شک  سرت ذره ایی مح ت بودم عا بودم. منی که تمام مدت زندگیم در ح
بودم. دوستت داشتم و زمانی که او از قرار دادی بودن ازدواات با ماهی گفت 

خود خواه شرررده بودم. بابک را  من هم آن حس را خفه کردم. حتی تا حدودی
هان  یه اسرررت ولی در ن عار که  فقی برای خودم می خواسررتم. فکر می کردم 
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شده بود. ناراحت کننده و  شود. ولی حاال که دایمی  شتم که دایمی  ست دا دو
وهم آور شرررده بود. نمی دانسررتم که با عالقه ایی که به ماهی دارم این حس 

ید داشررتم که ماهی در نهایت باز هم همان رهایم ندواهد کرد. شرراید به این ام
ماهی خواهد شررد. همان ریزی که همیشرره می گفت. هر اتفاقی که بیفتد من 
نازلی هسررتم و او ماهی. ولی نشررده بود. دیگر من نازلی ن ودم و او هم دیگر 
ماس می گیرد ولی  که ت ته بود  مه ریز عو  شرررده بود. او گف ماهی ن ود. ه

 بود و همین مرا عذاب می داد. نگرفته بود. او ناراحت
 

برخاسررت و خواسررت که از در اتاق بیرون برود. دسررتت را گرفتم. نگاهی بی 
تفاوت کرد. اما نمی دانم حالت صررورتم رگونه شررده بود که رنگ نگاه او هم 

 عو  شد. نرفت و کنارم نشست. در آغوشت فرو رفتم.
 

 _رته آخه تو دختر؟
 

 _نرو. پیشم بمون.
 

 ا فشرد.مرا به خود
 

 _اگر یکم منو باور کنی همه ریز درست میشه.
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خجالت زده نگاهت کردم. ولی حرفی نزدم. ناراحت بودم. در روز عقدمان که 
باید روز شادی می بود این طور شده بود. ولی خب دست خودم ن ود. دوست 
شده بود و او علی رغم گرفتاری  شتم که خاطرا را آرام کنم ولی حاال بدتر  دا

 ت ناراحت هم شده بود.های
 
 
 
 
 

 _می خوای برگردیم تهران؟
 

 _نه همین اا خوبه.
 

 اشاره ایی تمسدر آمیز به من کرد و گفت:
 

 _با این وضع خوبه؟ رنگت شده مثل گچ دیوار. نازی مثال تو امروز عروسی.
 

 عص ی برخاست و سیگار دیگری آتت زد. کنارا رفتم.
 

 _نکت.
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 و پکی عمیک تر از ق ل زد.نگاهی بی تفاوت به من کرد 
 

 _بابک
 

 دستت را به نشانه توقه باال آورد.
 

_هیچی نگو. من ناراحتم. یه ریزی میگم که ن اید. بذار یکم آروم بشیم هر دو 
 تامون.

 
ستم. او هم از اتاق بیرون زد. روز عقد کنان ما به  ش حرفی نزدم و روی تدت ن

شد. ه ساس من با خاطره ایی بد همراه  یچ وقت در ذهنم و رویاهایم ل ه اح
شتم. تنها ریزی که هیچ زمانی درباره آن رویا پردازی  سی ندا رویای روز عرو
نکرده بودم همین یک مورد بود. رون هیچ زمانی به کورکترین سررلول مغزم 
هم خ ور نمی کرد که زمانی آن قدر عاشک کسی بشوم که حاضر شوم او را به 

اال من آن قدر عاشک این مرد شده بودم که او درون خودم و خلوتم راه بدهم. ح
از تمام ازی ترین و خصرروصرری ترین موارد زندگی من خ ر داشررت. آن قدر 
شتم که او را به خلوتم راه داده بودم. برایت از ترس هایم گفته بودم.  ستت دا دو
حاضررر شررده بودم به خاطر او به زناشررویی تن دهم. ریزی که تا به آن لحظه 

را از ترس می لرزاند. من همه این کارها را کرده بودم. ولی در  فکرا هم پشتم
ق ته  نده بودم. تقصرریر خودم ن ود. از  جا خاطر انگیز او را رن  ل*ب*مروزی 
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سرم  ست از  شده بود. ولی آن حس م هم هم د شحال بودم که او مال من  خو
 برنمی داشت.

 
سید ا شد. تنها ریزیکه پر شب هیچ حرفی بین ما ردو بدل ن ناهار  ین بود کهتا 

سیله اااره کند یا نه؟ که  ستم تا او برود برایم و سکی بلد ه ره می خورم و آیا ا
اواب من منفی بود و او هم وسایل خودا را که از تهران آورده بود برداشت و 
گفت که برای اسکی می رود. من هم ل اس پوشیدم و همراهت شدم. درخودم 

هم قهوه گرفتم و روی نیم کت های کنار فرو رفته بودم. کمی اسررکی کرد. من 
پیست به انتظارا ایستادم. به کنارم آمد و از قهوه نیمه خورده من کمی خورد. 
شود. او  ست خاطره انگیز  شت. آن روز می توان صله ندا مثل اینکه او هم حو
می توانسررت به من هم اسررکی یاد بدهد و با هم کلی تفریی کنیم. مثل زمان 

که در میر آ خالک هایی  هام بدت و  مان ال با هم بودیم و هر موقعیتی برای باد 
ست هم  ست در د شک. د شه نزدیکی بود و ع شاد بود. آن اا همی لحظه هایی 
می انداختیم و قدم می زدیم. نه مثل حاال با فاصررله از هم راه برویم. کنار هم 
در بالکن می نشررسررتیم و سررر در گوا هم می بریدم و زمزمه عاشررقانه می 

ه و هر برخوردیب آن اا عاشررقانه بود. یک ب*و*سررم. هر تماس و هر کردی
 ارقه واقعی. یک حس خوب.

 
شا  شید و تلوزیون تما سیگار ک ست و  ش شب هیچ کار مفیدی نکردیم. او ن تا 
کرد و من هم او را تماشررا کردم. شررب هم برای خواب مثل همیشرره بازویت را 

سرم نکرد تا آرامت را تجر شکت  صورتت را همسداوتمندانه پی  به کنم. حتی 
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به طرفم نکرد. پشررت به من کرد و خوابید. به گریه افتادم. او می دانسررت که 
ر ور مرا مجازات کند. او هیچ وقت عصرر ی نمی شررد و هرگز با من پرخاا 
نکرده بود. ولی وقتی که واودا را از من دریخ می کرد و زمانی که عو  می 

 م که از دستم دلدور است.شدب آن زمان می دانستم و می فهمید
 

سررعی کردم که صرردای گریه ام را نشررنود. من هم پشررتم را به او کردم و اشررک 
 ریدتم. دوست نداشتم ناراحت شود. دلم نمی آمد که ناراحتی اا را ب ینم.

 
ستاد.  سرم فر ست دیگرا را زیر  ست و د ش شانه ام ن ستت به نرمی روی  د

 ررخیدم و در آغوشت فرو رفتم.
 

 گه گریه نکن._بسه دی
 

لحنت خشک و سرد بود. بینی ام را باال کشیدم. دستمالی از پا تدتی برداشت 
 و بینی ام را گرفت.

 
 _به قول رت باتلر تو هیچ وقت یه دستمال با خودت نداشتی.

 
 بیشتر در آغوشت فرو رفتم.
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 _منو بدشیدی؟
 

 رانه ام را باال داد.
 

 _پشیمون شدی؟
 

 ترفند همیشگی اا.
 

 _نه.
 

 ید.ب*و*سپیشانی ام را 
 

ص یم میکنی.  سابی ع سپهر. نه هم نمیاری که ح شتیم تهران میری پیت  _برگ
میری و درمان رو شررروع میکنی. با قرص بی قرصب هر کاری که گفت انجام 
میدی. من نمی خوام قرص بدورم و میدوام خودم باشررم هم نداریم. تا حاال 

ونی به خودت کمک کنی ولی حاال ص ر کردم رون گفتم شاید واقعا خودت بت
 می بینم که بیشتر از این ها با خودت درگیری که بتونی به خودت کمک کنی.

 
 م یعانه گفتم:

 
 _باشه
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 _حاال بدواب. دیگه هم این قدر گریه نکن.

 
نگاهت هنوز خشررک بود. با اینکه به طرفم آمده بود و حرف زده بود ولی هنوز 

یدم. باید کاری می کردم. ب*و*سرریدم و او را ناراحت بود. خودم را باال کشرر
حتی علی رغم ترسرری که داشررتم. نمی خواسررتم که به هیچ واه او را ناراحت 
کنم. فکر نمی کردم تا این حد ناراحت شود. دوستت داشتم. او تنها کسی بود 
که داشتم. تنها کسی که از همه به من محرم تر بود. اگر او را از دست می دادم 

ی از من باقی نمی ماند. خودم می دانسررتم. ولی آن حس بد ریزی دیگر ریز
سد به  ستم ناراحتی او را ب ینمب ره ر شد. من نمی توان ست خودم با ن ود که د
اینکه خودم بدواهم او را ناراحت کنم. ولی حاال که ناخواسررته او را رنجانده 

 شررد. حس بودم دیگر نمی خواسررتم ادامه پیدا کند. این موضرروع باید تمام می
بدی هم اگر می خواسررت که باقی بماند باید در درون من باقی می ماند. می 
توانسررتم او را درک کنم که تا ره حد خواهان برقراری راب ه بود. ریزی که با 
شت اهی کردم که آن قرص  ص ر آن را خفه می کرد. حاال فکر می کردم که ره ا

سوال برده بود ها را ادامه ندادم. این کار من تمام راب ه ا سی ما را هم زیر  سا ح
 و تحت شعاع قرار داده بود.

 
 نگاهم کرد و رنگ نگاهت عو  شد. گونه ام را نوازا کرد و گفت:
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_بدواب نازلی دوسررت ندارم که هیچ کاری رو به اا ار انجام بدی. فردا می 
ریم تهران میری پیت سررپهر درمان کامل رو شررروع میکنی. همه ریز روبه راه 

ه. فقی اگر بدوای هر دفعه ماهی رو پیت بکشی کالهمون حسابی میره تو میش
 هم.

 
مظلومانه نگاهت کردم. آرام و بی حوصررله خندید و سرررم را روی بازویت 

 گذاشت و خواباند.
 

 اخ ار آخرا کامال واضی و روشن بود. یا من یا ماهی.
 

********** 
 

بار به حالت ق لیک هفته بود که از آبعلی بر گشررته بودیم. دو  ه زندگی مان 
برگشررته بود. همان عاشررقانه ها و همان در گوشرری ها و همان لحظات ناب. 
فردای روزی که برگشررتیم از همان اا مرا به م ب سررپهر برد. ریزی در حدود 
صح ت کردم. حرف زدیم و حرف زدیم. از ماهی گفتم و  سپهر  ساعت با  دو 

ه بابک آن قدر برایم با ارزا تر بود حس بدی که آن روز پیدا کرده بودم و اینک
که در نهایت دیگر حرف ماهی را نزدم تا او را ناراحت نکنم. خندید و گفت که 
این پاک کردن صررورت مسررئله اسررت . اینکه درباره ماهی با بابک حرفی نزنم 
شم ریزی را  شته با شم و حتی عذاب وادان دا ولی در نهان دایم به فکرا با

ر تنها مرا دوباره و از درون از پا در می آورد. گذاشت تا از حل نمی کند. این کا
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ماهی صرح ت کنم. از لحظاتی که کنار هم داشرتیم. عشرقی که به او داشرتم. 
بابک صررح ت کنم. اینکه ره لحظاتی را کنار او  بعد گفت که حاال درباره 

 رگذرانده ام؟ ره عشررقی را به او دارم؟ کدام یک از صررفحه های ترازو پایین ت
می رود. ماهی یا بابک؟ گفت که درباره اا فکر کنم و به او هم ریزی نگویم. 
ست  صمیم قلب برایم با ارزا تر ا فقی خوب فکر کنم. اینکه بابک واقعا و از 

 یا ماهی؟
 

ستم دیگر  بدون فکر گفتم که بابک. خندید و گفت که اگر تا این حد م مئن ه
یت نداشرتم. فقی گفتم که ررا بابک ررا این عذاب وادان را دارم؟ اوابی برا

یک بار هم به من نگفته اسرررت که مرا می خواهد؟ کمی اخم کرد و گفت او 
گفته است که بابک رنین اخالقی ندارد. او با کارهایت اعتراف می کند که مرا 
می خواهد. اما با این حال گفت که با او در این باره صررح ت خواهد کرد. بعد 

مصررنوعی اخ ار داد که اگر مصرررف هر کدام از قرص  هم با اخم و ناراحتی
 هایم را ق ع کنم او می داند و من.

 
صرف  صح ت می کردم و م سپهر  ساعته با  سه یک  شروع کردم. روزی دو ال
حالم بهتر شرررده بود. خواب و  ته بودم. حس و  باره از سررر گرف ها دو قرص 

شقیم کشت ع اشتهایم بیشتر شده بود و در کمال تعجب متواه شدم که شدت
ستم حتی  شده بود. بهتر می توان ست. خجالتم کمتر  شده ا شتر  هم به بابک بی
خودم به طرفت بروم. دیگر حس بدی در این راب ه نداشتم. حس می کردم که 
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دوباره مشغول پوست اندازی هستم و پوسته ادید را دوست داشتم. پوسته ایی 
 حس بد بود.که پر از آرامت و عشک و راب ه ایی بدون ترس و 

 
نا آرام بود و  ندارد. او  حال خوبی  بک  با که  یان حس می کردم  ما در این م ا
خسته. و زمانی که از او می پرسیدم که ره مشکلی به واود آمده است کار را 
بهانه می کرد. حس می کردم که ریزی او را تحت فشرررار گذاشررته اسرررت. 

شغول به خودا کرده  شدت ذهن و فکرا را م ضوعی به  س ت مو بود. حتی ن
ستگی  صول خ شدص بود مح شده بود. بی اعتنایی که کامال م به من بی اعتنا 
ساب و کتاب های  ساعاتی را که خانه بود به ح شتر  ست. بی سمی و روحی ا ا
سید که اغلب اوقات دیر  سر کار به خانه می ر سید. زمانی که از  شرکت می ر

ار می کرد. دیوانه وار وقت بودب تازه آن زمان با ماشررین حسررابت شررروع به ک
شتر مواقع باربد هم با او  ساب ها محمد و بی ساب می کرد. گاهی در این ح ح
همراه می شد. گاهی هم که کاری نداشت در خودا فرو رفته بود. به من نگاه 

 می کرد ولی کامال مشدص بود که حواست اای دیگری مشغول است.
 

قانه هایمان پیت قدم می شدم طوری شده بود که حاال این من بودم که در عاش
و زمانی که با ل دند او موااه می شرردم به سرررعت عقب نشررینی می کردم. 
شرم ف ری مرا  سور تر از ق ل کرده بود ولی خجالت و  صرف قرص ها مرا ا م
سپهر  از بین ن رده بود. من هنوز همان نازلی خجول و بی اعتماد به نفس بودم. 

اد به نفس من کار می کرد. کتاب هایی را با شرردت به روی این حس عدم اعتم
صیه می کرد. ولی خب  معرفی می کرد که می خواندم. تمرین های ذهنی را تو
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شت که به  شده بود و خیال ندا سی کهنه بود که در واودم ماندگار  این هم ح
 این زودی مرا تنها بگذارد.

 
ی کرد که من به در دو السه به اصرار گلی را هم به همراه خودم بردم. او فکر م

خاطر کتک های عمران احتیاج به روان پزشررک پیدا کرده ام. ریزی که خودم 
یا بریم روان  که ب ته بودم  ته بودم. نگف به خودا ریزی نگف ته بودم.  به او گف
یا. او هم ق ول کرد ولی از  با من ب که  خاطر خودت. فقی گفتم  به  پزشرررک 

که رند  بودم. سپهر هم گفته بودمشکلی که برایت پیت آمده بود به سپهر گفته 
شاید اگر  شود.  شنا  شتر آ سه او را به همراه خودم بیاورم تا با محیی و او بی ال
پیشررنهادی از اانب من شررود ق ول کند که برای صررح ت و درمان پیت قدم 
شود. دعا می کردم که بهتر شود. ال ته حس می کردم که دیگر آن اشفتگی روز 

 به زمان احتیاج داشت و احتماال به سپهر.اول را ندارد ولی هنوز 
 

شکی  شال بافت م شیده بودم با یک  شلوار این تیره پو سیاه و  ساده  مانتوی 
سم بابک را  شتم حاال که به دیدن عمران می رفتیم تیپ و ل ا ست ندا ساده. دو
حساس تر کند. همین که می دیدم تا ره اندازه نگران این دیدار است بس بود. 

نار در ورودی آویزان کردم و روی م ل نشررسررتم. عصرر ی بودم و کاپشررنم را ک
پاهایم را تکان تکان می دادم. دسررت خودم ن ود. ای کاا سررپهر بود تا رند 
لحظه با او صررح ت می کردم. بابک برای کاری بیرون رفته بود و گفته بود که 
ساعت هفت خانه است ولی هنوز برنگشته بود. دیگر نمی توانستم تحمل کنم 
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صح ت  شغول  شت ولی م شی را بردا سپهر را گرفتم. گو شماره  ستم و  برخا
کردن با کسرری بود. احتماال یکی از بیمارانت. دسررتور دارویی می داد. منتظر 

 ایستادم تا صح تت تمام شود.
 

 _نازلی ری شده؟
 

 صدایت نگران بود.
 

 ن_سررالم. ب دشررید آقا سررپهر می تونید با من صرر حت کنید؟ اگر کار دارید م
 مزاحمتون نمی شم.

 
 _نه نه. یه دقیقه ص ر کن.

 
صرردای صررح ت کردنت با منشرری اا آمد که گفت رند لحظه دیرتر مریی 

 بعدی را به داخل بفرستد.
 

 _حاال بگو ری شده؟
 

 _می ترسم. اریان صح ت کردن با عمران رو که می دونید؟
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ب یه ریزهای گفت. خوب اینکه خیلی خو بابک دیروز زنگ زد  ه. دیگه _آره 
 مشکلت ریه؟

 
 آهی کشیدم و گفتم:

 
 _می ترسم!

 
 _از ری؟ تو داری با بابک و امیرهوشنگ می ری دیگه از ری می ترسی؟

 
 _از خود عمران. از....

 
ضوع را زود  شه مو ضیی بدهم ولی او مثل همی ستم تو حرفم را ق ع کردم. نتوان

 گرفت.
 

 _خاطره ی اون روز برات تداعی میشه آره؟
 

 _آره
 

 رند لحظه سکوت کرد و گفت :
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_نازلی قرار شررد که قوی باشرری. نمی گم که تا حاال قوی ن ودی. تو قوی ترین 
سینت می کنم. فکر میکنم  ستی که تا به حال دیدم و از این بابت تح دختری ه
یکی از دالیلی که بابک به سمت تو کشیده شد همین قوی بودنته. تو علی رغم 

شکننده ایی ضعیه و  و حس خوبی رو به مردی مثل بابک القا می کنی  اینکه 
برای کمک و در نقت سرروپرمن رفتنب ولی در عین حال قوی هم هسررتی. آخه 
می دونی ما مردها عاشک این هستیم که زنها تو زندگی به ما تکیه کنن. دوست 
ستتون رو بدین به ما تا ما  شید د سته می  سرباالیی زندگی خ داریم که وقتی تو 

راه به شما کمک کنیم. این حس قوی بودن یک مرد رو تقویت میکنه.  برای بقیه
تو ذاتا ظریه و ضیعیفی ولی در عین حال از مصایب زیادی در آومدی که آب 
دیده ات کرده. لوس نیستی و می تونی خودت رو نگه داری. حاال هم می تونی 

ست. بابک باهاته.  ودت هم خاز این بر بیای. به خودت تلقین کن که ریزی نی
دیگه اون نازلی قدیم نیسررتی. آروم باا و تو زمام امور رو بگیر دسررت. م من 
باا نا پدریت هم وقتی قاطعیت و این شرردصرریت قرص و محکم و ادید تو 
به  یه خودت هم  کاف مان دارم. فقی  هت ای به در میره. من ب یدون  نه از م رو ب ی

 خودت ایمان داشته باشی.
 

م. آیا زمانی می رسید که من بتوانم ل ه این مرد رشمانم را به روی هم فشرد
را ا ران کنم؟ کسرری که ناای زندگی من شررد. کسرری که اگر در حال حاضررر 

 آرامت و عشقی در زندگی دارم مدیون او هستم.
 

 _مرسی. باشه.
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 _امیدوارم که بهتر شده باشی.

 
 _خوبم.

 
 _خوب خدا رو شکر. شب زنگ می زنم بهم بگو ری شد باشه؟

 
 اشه مرسی. ب دشید مزاحم شدم._ب
 

ستم. خداحافظی کردم و در حالیکه  خندید و گفت که برایت مثل خواهرا ه
شپزخانه رفتم تا قهوه برزیم. آن هم  شده امب به آ ضور می دیدم که آرام تر  به و
کمی آرامم میکرد. کمی بعد بابک و امیرهوشررنگ هم آمدند و با هم به خانه 

 عمران رفتیم.
 

ساس نکنم. اینکه از زمانی که حرکت سعی می کر شم تا بابک را ح دم آرام با
کرده بودم به طور دایم از آیینه مرا زیر نظر داشررت مثل اینکه این آخرین دیدار 

 ماستب به حد کافی مرا عص ی کرده بود.
 

سعی می کرد با  شنگ بیچاره  شه در هم بود. امیرهو شتر از همی اخم هایت بی
ما آن حرف زدن و تعریه کردن  ما را عو  کند ولی  حال و هوای هر دو نفر 
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شنیدیم ره  شنگ را نمی  صال حرف های امیر هو قدر به هم ریدته بودیم که ا
 رسد به آرامت و عو  شدن حال و هوا.

 
شروع به لرزا کرده  ساس می کردم که زانوانم  با رسیدن به در خانه عمران اح

مانم آمد. با دستانی که از است. تمام لحظه به لحظه آن روز عصر الوی رش
ضربه زدم تا بلکه این لرزا آرام  شده بود روی زانوانم  سرما بی حس  شدت 

 شود.
 

نمی دانستم ره کار باید بکنم. مامان پری همیشه می گفت در مواقع اض راب 
صلوات بفرست رون آرامت می کند. تند تند شروع کردم به فرستادن صلوات. 

ست  شتم. دو ساس خوبی ندا شتم که همان اا به بابک بگویم" فرار کن اح دا
شه باید  ضیه یک بار و برای همی ستم فرار کنم. این ق بریم." ولی دیگر نمی خوا
تمام می شررد. دیگر فرار بس بود. اگر می خواسررتم که بقیه عمرم را در آرامت 
بگذرانم باید امروز به این مسررلخ گاه می رفتم. نمی دانسررتم عمران ره می 

نداشررتم. رون می دانسررتم که خواهد بگو ید. ولی هر ره بود حس خوبی 
شیده  ستی یا یک ک شت د صح ت و نهایتا یک پ ست که با یک  عمران آدمی نی
بازی را  که من  کارا عمال اعالم می کرد  با این  پذیرد. او  باختی را ب رنین 
باختم و برد از بابک که همیشرره احسرراس می کردم که دل خوشرری از او ندارد 

 ای عمران گران تمام می شد.خیلی بر
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دستم را در دستت گرفت و امیرهوشنگ زنگ را زد. به الو نگاه می کردم. دلم 
 نمی خواست که ترس را در رشمانم ب  یند.

 
 _نازی؟

 
رانه ام را گرفت و صررورتم را به سررمت خودا ررخاند و وادارم کرد تا به 

 زی که ش یه به گریه بود.رشمانت نگاه کنم. ل دند کج و کوله ایی زدم. ری
 

_اگر می بینی نمی تونی همین حاال برمی گردیم. بره شررکایت بکنه تا اونت 
باال بیاد. میگه دزدی کردی. ثابت کنه. اونقدر بره دادگاه و بیاد تا خسته بشه. به 
سم و پولت رو دارم که می تونم  شنا شونمت. اون قدر آدم می  سیاه می  خاک 

و بدرم و بفروشم. خودا هم می دونه. اگر می بینی یک ش ه عمران کسروی ر
که خودت می خوای این  هاا حرف بزنی اول این با یای  که راضرری شررردم ب
موضوع بی دردسر حل بشه بعد هم می شناسمت می دونم از ذات کثیفت هر 
کاری بر میاد. نمیدوام فردا پس فردا مزاحمتی برات ایجاد کنه. می خوام یک 

 زندگیمون بره بیرون.بار برای همیشه از 
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 با صدایی لرزان گفتم:
 

 _اگر نرفت بیرون ری؟
 

شاره کردب ولی  شنگ به داخل رفت و به ما هم ا شد. امیرهو در تیکی کرد و باز 
 بابک اشاره کرد که رند لحظه ص ر کند.

 
شاره اا گونه ام را نوازا کرد. احتمال اینکه عمران ما را از آیفون  شت ا با انگ

بود ولی برایم مهم ن ود. ریزی که آن لحظه احتیاج داشررتم این بود ب یند زیاد 
 که ذره ایی آرام شوم تا بلکه بتوانم رند کلمه ایی با عمران حرف بزنم.

 
_من فکر همه ریز رو کردم. به امیرهوشررنگ گفته نازلی بیاد من باهاا رند 
به کار  کلمه خصرروصرری حرف دارم بعد قول مردونه می دم که دیگه کاری 
ست ولی من قولت رو ق ول  شه خیالی نی شم. با شته با خودا و زندگیت ندا
به عنوان  یاد  به دایی ات گفتم ب ندارم. همین رو رسررمی و مکتوب می کنیم. 
وکیل باشه. محمد و گلی و باربد هم قراره بیان. عمران نوشته بده که اگر مزاحم 

گر ا همه این تفاصرریل اتو شررد بتونم دمار از روزگارا در بیارم. ولی گفتم که ب
می بینی که نمی تونی حرف بزنی یا تحملت کنی همین حاال بر می گردیم و 

 از راه دادگاه الو می ریم. هیچ غل ی هم نمی تونه بکنه.
 

 نفس عمیقی کشیدم. مرد قد بلند و محکم من فکر همه ریز را کرده بود.
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ره. تموم بشرره راحت _نه خوبم. بذار هر ری می خواد بگهب درددل کنه. حک دا

سترس و ترس زندگی می  شم. رند ماهه که دارم تو ا شده روی دو شم. باری  ب
 کنم دیگه بسه.

 
این بار بابک نفس عمیقی کشید و رند لحظه نگاهم کرد و بعد به امیرهوشنگ 
شد و عمران بیرون  ساختمان باز  شاره کرد و همه به داخل رفتیم. در ورودی  ا

د. هر ره بیشررتر به سرراختمان نزدیک می شرردیم من آمد. بابک دسررتم را فشررر
 احساس خفگی بیشتری می کردم.

 
شد.  ست من و بابک که در هم گره خورده بود خیره  الو آمد و نگاهت روی د
باالخره نگاهت را به امیرهوشنگ داد و با ادب و احترامی که نظیر آن را فقی در 

د. با حیرت نگاهت کردم. این برخورد با پدر بزرگم دیده بودم با او برخورد کر
امیر هوشررنگ واقعا می دانسررت با هر کسرری ر ور باید بر خورد کند تا طرف 

 مقابلت را مرید خودا کند.
 

به داخل دعوتمان کرد. نمی دانسررتم که خانم صررردری هم خواهد بود یا نه. 
بدون هیچ حرفی نشستیم و یک آقا برایمان رای و شیرینی و میوه آورد. عمران 

میرهوشررنگ با هم حرف می زدند ولی من و بابک به هم رسرر یده بودیم و و ا
 هیچ حرفی نمی زدیم.
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بد هم  بار تدا دایی ام و بعد محمد و گلی و  ما اب رند لحظه بعد از رسرریدن 
رسرریدند. آنها هم رند لحظه ای نشررسررتند و پذیرایی شرردند. عمران خیلی 

رد و حتی یادا بود که ریلکس و راحت بود. خیلی آرام و خوب برخورد می ک
ست  ساس می کردم که اایی از کار در سد. اح باید حال گلی را از به از بپر
نیست. لنگ می زد و شاید در آن امع من تنها کسی بودم که متواه این لنگی 

 شده بودم. منی که بهتر و بیشتر از همه آنها عمران را می شناختم.
 

ان به من رس یده بود که محل تالقی نگاهی به من کرد و بعد به بابک که آن رن
به دایی ام کرد و  بازوهایمان عرق کرده بود. پوز خندی زد و برخاسرررت و رو 

 گفت:
 

_محمد شررما تا من و نازی یه رند لحظه ای اختالط پدر و دخترانه می کنیم 
اون ریزی که این خان مهابادی می خواد رو تنظیم کن تا خیالت راحت بشرره. 

 نه دیگهب باید باهاا راه اومد. فردا گوشتم میره زیر دندونت.باالخره دومادمو
 

شمک و خنده  شت کرد و با ر سرم فرقی ندا شت  روبه من که رنگم با دیوار پ
 گفت :

 
 _مگه نه نازی؟
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او برنامه ای داشررت حاال دیگر م من شررده بودم. اخم های بابک در هم رفته 
 بود. احساس می کردم که او هم حس خوبی ندارد.

 
 بدون اینکه دستم را بگیرد با دستت اشاره کرد تا الو برم.

 
ستم که از روی  شتم. می دان شت دا مرا به اتاق خودا برد. اایی که از آن وح

 قصد و غر  آن اا را برای صح ت انتداب کرده است.
 

سعی کردم تا خوددار باشم. این قائله باید تمام می شد. سعی کردم تا تمام آن 
آن روز عصررر در این اتاق بر من رفته بود را در تاریک ترین  صررحنه هایی که

زوایای ذهنم دفن کنم. حاال نه. حاال زمانت ن ود تا آنها با این قدرت مقابلم 
 قد علم کنند و مرا ناتوان کنند.

 
با دستت اشاره کرد تا بنشینم. روی م لی که در اتاقت بود نشستم. خودا هم 

ست.  ش شت میز تحریر بزرگت ن شاهد ماخذه و پ همان میز تحریری که بارها 
 تن یه های من بود.

 
 رند لحظه هیچ حرفی نزد. فقی با نگاهت مرا دقیک زیر نظر گرفت.

 
 ایی؟ ر*ا*م*ل*ه_
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به روی شررکم صررراف و تدت من بود.  با تعجب نگاهت کردم. نگاه او اما 

ر تم و بهتهسرر ر*ا*م*ل*هناگهان به یاد آوردم که بابک به او گفته بود که من 
 است که به فکر سیسمونی باشد.

 
 سرم را آهسته تکان دادم.

 
 _رند ماهته؟

 
ستم که معموال خانم های باردار  ستم ره بگویم. به طور دقیک نمی دان نمی دان
از رند ماهگی شکمشان باال می آید و از آن بدتر اصال به خاطر نمی آوردم که 

هسررتم. ولی از آن اایی که  *م*ل*هر*ابابک ره زمانی به او گفته بود که من 
 می دانستم عمران در به یاد آوردن تاریخ ها کمی ضعیه هست گفتم:

 
 _دو ماه و نیم

 
 دعا کردم که درست گفته باشم.

 
 نگاهت را از روی شکمم باال آورد و به صورتم نگاه کرد.

 
 _بابک زود دست به کار شد. حاال حالل زاده است یا مثل ....
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سم رفت. منظورا من حرفت را ق  ع کرد و نیت خندی زد. برای لحظه ای نف

بودم. آب دهانم را بزور فرو دادم. حاال نه نازلیب حاال وقتت ن ود. باید محکم 
 می بودم.

 
 با صدایی لرزان اما با لحنی محکم گفتم:

 
 _حالل زاده است.

 
 نیت خندا پر رنگ تر شد.

 
 _خوبه می بینم که از مادرت با هوا تری.

 
 به طرفم خم شد و از همان پشت میز گفت:

 
_ری کار کردی که تونسرتی این خان مهابادی رو تور کنی؟ ری کار کردی که 
شمت تو رو گرفت. ره وردی در گوشت خوندی؟  شید و ر ست ک از ماهی د

 هان؟
 

 آهسته گفتم:
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 _اون از ماهی دست نکشید. اون ....

 
 حرفم را ق ع کرد و با خنده گفت:

 
ماهی. نمی خواد تکرار _آره دا با  نه اا رو  یدم. قرار احمقا تانت رو شررن سرر

مکررات کنی. تو باور کردی؟ اون طوری به تو گفته که تو باهاا راه بیای. می 
شی. این طوری گفت که تو خودت  ست تو رامت نمی  ست که تا ماهی ه دون
فکر کنی که ریزی بین اون و ماهی نیسررت. تو رقدر سرراده ایی دختر؟ رگ و 
ریشه ی اون مرتیکه باشی و اون قدر ساده؟ واال حرفه. خود مادرت شی ون رو 

 درس می داد تو ررا این قدر خامی پس بچه؟
 

مات و متحیر نگاهت کردم. آن رنان که حتی برای لحظه ایی نفس کشرریدن 
هم را از یاد بردم. او ره گفت؟ "از رگ و ریشرره اون مرتیکه باشرری و اون قدر 

ست و ساده؟" او می د ضربه هایت را در ست یا فهمیده بود؟ هر ره که بود  ان
شت گردنم. اایی که مرا فلج کرده بود. می دیدیمب می  دقیک زده بود. درست پ
شنیدمب نفس می کشیدمب ولی نمی توانستم ریزی بگویم. هر دو حرفت دروک 
بود. بابک مرا دوسررت داشررت. درسررت بود که هرگز اعتراف نکرده بود. نه در 

قانه هایمان و نه در هیچ زمان دیگری ولی او من را دوسررت داشررت. او عاشرر
دروک می گفت. من به بابک اطمینان داشررتم. در این باره دروک نمی گفت. در 
مد و گلی هم آن را  که مح ماهی بود. ریزی بود  که بین او و  ثانی این قراری 
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سوم کند. نفس عمیقی ست ذهنم را م شیدم. ا تایید کرده بودند. او می خوا و ک
 حتی نمی دانست که پدر واقعیم کیست. این را هم م مئن بودم.

 
 نگاهت دقیک صورتم را می کاوید.

 
 _داری دروک میگی.

 
 خندید و شانه اا را باال برد.

 
ره کاله گشرررادی  که  که خودت می فهمی  باالخره  _تو این طوری فکر کن. 

 سرت رفته.
 

 سیگاری آتت زد و گفت:
 

ه من هیچ رب ی نداره. من گفتم امروز بیای که من حرف های _حاال این ها ب
 خودم رو بزنم.

 
 پک عمیقی زد و رند لحظه حرفی نزد.
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_از وقتی که سیزده رهارده سالم شد عاشقت شدم. شی ون بود و خیلی خیلی 
سهاا بهت کمک می کردم. اون هم با  شگل. با هم هم ازی بودیم. تو در خو

ر های دوسررت و آشررناهامون بود. کال مریم اخالقی من خیلی بهتر از بقیه پسرر
داشررت که با دختر ها زیاد گرم نمی گرفت. از بس شرری ون بود. تو دارب ولی 
شی ون و بال. هر ری بزرگ تر می شدیم اون خوشگل تر می شد و من عاشک 

ضر بودم زمینی که اون روا قدم می گذاره رو ب ستر. حا ش یه اون ب*و* م. تو 
شت که مردها شدی. ولی فقی  شگلی یه اذابیتی دا شی ه. مریم عالوه بر خو

شده بود و راب ه اا رو با پسر  شید. ولی دیگه بزرگ  رو به طرف خودا می ک
های دوسرررت آشررناهامون ق ع کرده بود. فقی من براا همون عمران مونده 

 بودم. بقیه یه آقا الوی اسمشون اومده بود.
 

به سرریگارا زد و نفس گرفت. با  پک دیگری  روی صررندلی اا ررخید و 
 رشمانی که خسته بود به بیرون نگاه کرد.

 
_هفته ایی ن ود که تو اون هفته مریم کمتر از سرره رهار تا خواسررتگار داشررته 
باشه. ترسیده بودم. باید دست به کار می شدم. اگر می خواستم دست دست 

قا  مان پری و آ ما مان پری صررح ت کردم. ولی  ما با  اون کنم می بردنت. 
مداله بودن. می گفتن که برای زندگی مشررترک بچه هسررتیم. ولی من زیر بار 

 نرفتم. گفتم اگر نریم خواستگاری من خودم رو می کشم.
 

 خنده ایی تلخ کرد و گفت:
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_اون سررنب سررن هندی بازیه. مغزم کار نمی کرد. اون بیچاره ها که دیدن این 

کردم که رفتار مریم  اوریه. راضرری شررردن. ولی رند وقتی بود که حس می
عو  شده. گرفته بود و رشماا اکثر اوقات گریه ایی بود. ولی هر ری ازا 
می پرسرریدم که ری شررده ریزی نمی گفت. گفتم که مریم تو دار بود. بهت 

 اریان خواستگاری رو گفتم. بهت....
 

 حرفت را ق ع کرد. صدایت لرزان شد.
 

م. خیلی تعجب کرد. گفت از _بهت ابراز عالقه کردم. گفتم که عاشررقت شررد
تو توقع نداشتم عمران. گفتم ررا؟ مگه من دل ندارم؟ گفت نه همیشه فکر می 
کردم که عالقه تو برادرانه اسررت. به نظرم ناراحت می رسررید ولی حرفی نزد و 
فقی گفت که بهت وقت بدم تا فکرهاا رو بکنه. دو هفته بعد گفت که قرار 

حاال ن ود. اگر با نامزدت هم بیرون می رفتی صررد بزاریم بیرون. اون زمان مثل 
تا مامور از زمین و آسررمون می ریدتن سررر آدم. ولی من خ را رو به اون 
خریدم و باهاا بیرون قرار گذاشتم. گفتم که کله ام بوی قورمه س زی می داد. 
اومد ولی احسرراس می کردم که اون مریمب مریم همیشرره ن ود. مثل اینکه توی 

شقت اون دو هف ته عوضت کرده بودن. ریزی نگفت و فقی گفت که رقدر عا
هسررتم؟ من هم ذوق زده گفتم حاضرررم اونم رو هم براا بدم. اون هم گفت 
که ق وله و می تونم بیام خواستگاری. بهت گفتم که مامان پری و آقا اون رو با 
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ن شره بدبدتی راضی کردم. گفتم که امکان اینکه مادر و پدر اون هم راضی ن ا
ضی ن ودن با هم فرار می کنیم. این  ست. اگر را زیاده. ولی اون گفت که مهم نی

 طوری اگر می گرفتنمون هم سریع عقدمون می کردن.
 

دوباره پکی به سیگارا زد نگاهت را از بیرون که کامال تاریک بود گرفت و به 
 من نگاه کرد و بی ربی به حرف های ق لی اا گفت:

 
 ه؟_تو آقا اون رو یادت

 
 با تعجب نگاهت کردم.

 
 _خیلی کم.

 
_می دونی خیلی شرر یه به امیرهوشررنگ بود. نه از نظر قیافه. از نظر اخالق و 
ست ازت  شدم که باهات حرف بزنم و د ضی  منت. می دونی ررا و ر ور را
بردارم؟ به خاطر اون. همون یک ساعت اول حرف زدنمون یاد آقا اون افتادم. 

سینه اا بزنم و گرنه اون قدر مهرا به دلم ن ست رد به  ستم د ست که نتون ش
..... 

 
 حرفت را ق ع کرد و کمی خم شد و با نفرتی ناب و خالص گفت:
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_فکر نکن عاشررک رشررم و ابروت بودم که می خوام ولت کنم به امون خدا. 
ازت متنفرم. هیچ زمانی هم دوسررتت نداشررتم. خیالت راحت هیچ زمانی هم 

نداشرر یای. مگه من خیال عقد کردنت رو  باهام راه ب تم. این طوری گفتم که 
بار این خریت کردم مادرت رو عقد کردم دیگه  احمقم که عقدت کنم؟ یک 
صل مریم رو بگیرم.  شه و کپی برابر ا ست که اون خریت دوباره تکرار ب قرار نی
ست خدا. ره حالی می  شکم پر ردت می کردم د کارم رو می کردم بعد هم با 

می تونی درک کنی که این کار تا ره حد می تونسررت آتیشرری که داد. نازی تو ن
 بیست و یک ساله تو دل منه خاموا کنه.

 
 خندید و با نیت خندی اضافه کرد:

 
_ولی یکی ق ل از من شکمت رو پر کرد. میگی که شرعی و حالله. خدا داند. 

 کی دیده؟ ما که ندیدیم.
 

شکم زده بود که حتی  شیدم. هن و باز هم خندید. آن رنان خ نفس هم نمی ک
هنی بریده بریده به اای نفس به درون ریه هایم فرو می رفت. از روز اول هم 
نمی خواست مرا عقد کند. این ها که دنیا را برایت بهشت می کنم و تو را برای 
پاریس می برمب تمامت دروک بود. برنامه اا ریز دیگری بود.  به  ماه عسرررل 

شکر  ست برای لحظه ایی خدا را  کردم. خدا مرا از درون راله های اهنم با د
 خودا بیرون کشیده بود.
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_حاال این ها رو ول کن. فقی گفتم که گفته باشررم. من باختم. ق ول دارم. پس 
دارم می افتم تو سراشی ی ولی نترس تو رو هم می کشم با خودم پایین. ر وره 

 به نظرت؟
 

و آمد روی تدت که فاصله سیگارا را خاموا کرد و از سر اایت برخاست 
 کمتری با م ل داشتب نشست.

 
ستگاری مریم. پدر و مادرا مدالفت کردن.  شتم می گفتم. رفتیم خوا _آره دا
ستادیم. آخر هم با هم  شون ای سن افتمون کمه. ولی منو مریم الو می گفتن 
شتیم و مریم از خونه زد بیرون. اومد خونه ما. آقا اون اول قشقرقی به  قرار گذا
پا کرد. اولین و تنها کشرریده ایی که ازا خوردم همون روز بود. آقا اون خیلی 
قت روی هیچ  پادگان کرده بود. ولی هیچ و ثل  نه رو م تدر بود. محیی خو مق
کدوم از ماها دسررت بلند نکرده بود. همون نگاهت کافی بود. نگاه که می کرد 

زد. گفت آبروا رو ما خودمون رو کثیه می کردیم. ولی اون روز به من سیلی 
الوی پدر مریم بردم. گفت که راب ه برادری که سررالهاسررت بینشررونه رو به 
شت. اون راب ه بعد از اون روز نابود  شک بچگانه به هم زدم. حک دا خاطر یه ع
شررد و مقصرررا فقی من بودم. یه رند روزی مریم اون اا موند. آقا اون که 

کرد و ما رو بدون رضایت پدر مریم دید اوضاع داره خراب می شه یه آشنا پیدا 
عقد کرد. حاال بماند که بعد از عقد برای شناسنامه ره دردسری داشتیم. رون 
شد که بیاد رضایت بده.  ضر ن شده بود. پدر مریم حا ضری ن عقدمون ث ت مح
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همین طوری نوشررته داد و خالص. نیومد. گفت که دیگه مریم هم حک نداره 
 برگرده به اون خونه.

 
را ق ع کرد و با بی قراری روی تدت تکان تکان خورد و دستت را میان حرفت 

 موهایت کرد.
 

_بعد از عقد هر ری می خواسررتم بهت دسررت بزنم نمی گذاشررت. میگفت 
شمب بهت عادت ندارم. خالصه ایردی ن ود که نیاورده  میترسمب خجالت می ک

حتیت رو باشرره. من هم اون قدر دوسررتت داشررتم که نمی تونسررتم ترس و نارا
 ب ینم. بهت می گفتم ....

 
نگاهم کرد. برای لحظه ایی دلم برایت سرروخت. رشررمانت را اشررک شررفاف 

 کرد.
 

_بهت می گفتم نفسمب زندگیمب عمرمب تو تا هر وقت که بدوای من برات ص ر 
می کنم. فکر می کردم خب عروسررم بچه سرراله باید هم ترس و دلهره داشررته 

 باشه.....
 

سته دوباره حرفت را  شان از فکر خ ق ع کرد. بریده بریده حرف می زد و این ن
و ملولت داشررت. برای لحظه فکر کردم که ره عشررقی به مریم داشررته اسررت. 
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نفسررمب زندگیمب عمرم. بابک تا به حال عاشررقانه ترین حرفت که مرا به عرا 
 عال رساند یک اانم بود.

 
ز به روز میاد باال. _اون قدر نفهم بودم که متواه نمی شرردم شررکمت داره رو

باور نکردم. بیچاره می گفت  یده بود. اون بهم گفت ولی من  مامان پری فهم
اسرررت؟ فکر کنم دوقلو باشررره یا بچه درشررته رون  ر*ا*م*ل*هعمران مریم 

شررکمت خیلی زود بزرگ شررده. بیچاره نمی دونسررت من به مریم دسررت هم 
م ردم دیدم که بله این شکنزدم. اولت باور نکردم. ولی وقتی خودم دقیک نگاه ک

شد. اول زیر بار نرفت. ولی  شب باهاا بحثم  ست. همون  شکم ط یعی نی یه 
 است. ر*ا*م*ل*هبعد گفت که 

 
 نگاهم کرد. خنده تلدی کرد.

 
_ میدونی ره حسی داشتم؟ مرگ. از همون روز دیگه من عمران ق ل نشدم. تو 

ودم؟ نه خیر سرررکار فکر کردی من از اول این طوری پرخاا گر و بی شرررف ب
خانم. من کسرری بودم که می گفت مریم قدم رو زمین نذاره بذاره روی رشررم 
شته  ساب کرده بود و پا الو گذا سی بودم که مریم روی مهربونیم ح من. من ک
که  خاطرا رو می خوام  قدر  که من اون  به قول خودا فکر می کرد  بود. 

 انداخت. هم منو و هم تو رو. حاضرم بچه رو هم ق ول کنم. اون منو به این روز
 

 برای لحظه ایی نگاهت رنگ دلسوزانه ایی گرفت.
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به من رب ی  _گفت که پدر بچه اون رو ندواسررته و گفته برو بندازا. گفته 
نداره. گفت تصررمیم داشررته این کار رو بکنه با اینکه براا سرردت بودهب ولی 

ستگاری کردم و گفتم که رق شقت هستم وقتی که اون روز من ازا خوا در عا
ستت دارم که تو رو هم ق ول کنم. ما واقعا بچه بودیم.  فکر کرده که اون قدر دو
پدر مادر هامون حک داشتنب و گرنه هیچ زن بالغی همچین فکری پیت خودا 
نمی کنه. دیوانه شررردم. دیگه از اون روز اون عمران مرد. عمران عو  شرررد. 

زیر دسررت و بالم نجاتت نداده بود کتکت زدم. اون قدر که اگر مامان پری از 
مدت  فت. تموم  مدی و مریم ر یا بود. تو او به دن تو مرده بودی. ولی عمر تو 
بارداریت رو پیت مامان پری گذروند. این زن نمی دونم ره اخالقی داشررت. 
مهر و مح تت برای همه بی دریخ بود. مدصرروصرررا برای مریم که از بچگی 

عواا کرد و باهاا بدرفتاری کردب کم دوسررتت داشررت. شرراید اوایل خیلی د
نه تو رو. ولی من  نه اون رو  هایت تنهاا نگذاشرررت.  محلت کردب ولی در ن
نتونستم. از خونه زدم بیرون. رفتم مسافرت. نیومدم تا زمان زایمانت. اون زمان 
برگشررتم. زمانی که می بردنت اتاق زایمان نمی دونم بهت الهام شررده بود یا 

ما از مامان پری قول می گرفت که مواظب بچه باشرره. رفت ریزی دیگه که دای
اتاق زایمان. اون آخرین دیدار ما بود. تو اومدی و اون رفت. وقتی برای بار اول 
دیدمت ازت خوشررم اومد. من کال با بچه ها میونه خوبی داشررتم. ولی هر بار 

 تکه می خواسررتم بهت نزدیک بشررم یادم می اومد که تو بچه مریمی. اون وق
 ازت متنفر می شدم.
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 نگاهم کرد و با خنده ایی بی غل و غت گفت:

 
شم  ست و پا راه افتادی واقعا ازت خو شدی و رهار د _وقتی که یکم بزرگ تر 
ستت  شد دو شده بودم. خیلی بامزه بودی. نمی  شیده  اومده بود و به طرفت ک

ش یه به مریم می شتر  شت. ولی وقتی که دیدم روز به روز داری بی ی. من ش ندا
ش یه به مادرت نمی شدی  هم به مرور ازت متنفر شدم. شاید اگر تا این اندازه 
شتم و برات واقعا پدری می کردم. ولی نه زمانی که اون قدر  ستت دا من هم دو
ش یه اا شده بودی که مثل آیینه دق هر روز الوی رشمم بودی. نذاشتم پدر 

بکشن. از همه متنفر شده بودم. و مادر مریم تو رو ب ینن. دوست داشتم عذاب 
حتی از مامان پری که اون قدر تو رو دوسررت داشررت و هر وقت که من کتکت 
می زدم می گفت عمران نزن این بچه یتیمه عرا خدا می لرزه این طوری می 

 ی داره.گ*ن*ا*هکنی. آخه این بچه ره 
 

 حرفت را ق ع کرد و دقیک نگاهم کرد. رنگ نگاهت عو  شد.
 

ت این بود که ش یه گ*ن*ا*هی نداشتی. تنها گ*ن*ا*هگفت. تو  _راست می
شده بودی. تنها  شده بودم که  گ*ن*ا*هبه مادرت  شک زنی  منم این بود که عا

 به بدترین واه ممکن به من رو دست زد.
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برخاسررت و در اتاق را باز کرد و آقایی که از ما پذیرایی کرده بود را صرردا کرد و 
خودا و یک قهوه برای من بیاورد. هنوز به یادا  خواسررت که یک رای برای
 بود که من قهوه دوست دارم.

 
تا آمدن قهوه و رای دیگر حرفی نزد. کنار پنجره ایستاده بود و به تاریکی بیرون 

 نگاه می کرد. کامال مشدص بود که در فکر است.
 

 م.رایت را با آرامت خورد. من هم کمی از قهوه ام را خوردم. احتیاج داشت
 

_وقتی که بزرگ شرردی و دیدم که این همه شرر یه به مادرت شرردی این فکر که 
بتونم به اای مریم تالفی رو سرررت در بیارم رشررد کرد. مامان پری فهمید و 
وادارم کرد که بفرسررتمت بری. مج وری فرسررتادمت. ولی خودم هم بعد از یه 

گاه بعد از اون مدت یادم رفت که تو اصررال واود داری. ولی وقتی که تو فرود
ستاده بود.  شده بود و الوم ای شدم. انگار مریم زنده  شوکه  سال دیدمت  همه 
درسررته که اذابیت مریم رو نداشررتی ولی باز هم مریم بودی. ولی ریزی که 
خیلی برام االب بود این بود که می دیدم اخالقت تا ره حد با مریم تفاوت 

شتی. داره. تو دار ن ودی. مهربون بودی. آروم بو شی نت مریم رو ندا دی و اون 
خیلی رام و آروم تر بودی. اوایل خیلی سعی کردم که رشمم رو به روت ب ندم. 
شد. اون حس انتقام اوفتاده بود تو اونم یک دقیقه هم ولم نمی کرد. می  ولی ن
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خواسررتم هر طور شررده به مریم صرردمه بزنم. دوسررت داشررتم حاال که به قول 
 ا کوتاه است زار بکشه....مامان پری دستت از دنی

 
حرفت را صدای زنگ در ق ع کرد. با خوشحالی بلند شد و کمی به طرف من 

 خم شد و گفت:
 

خانم رو هم  بدری  ماهی رو تور کردی  که شرروهر  عد از این نازی از ب _ب ینم 
 دیدی؟

 
 با رشمانی از حدقه در آمده نگاهت کردم.

 
خر هم نمایت داده نشرره. از _خب پس ندیدیت. من گفتم حیه که این پرده آ

 درام رد میشه. احتماال ترمیناتور میشه.
 

 با انگشت اشاره اا گونه ام را نوازا کرد و گفت:
 

 _گفتم که عزیزم دستت رو می کشم با خودم پایین.
 

تاق رفت. در همین لحظه صررردای ایخ و داد بدری خانم تمام  به طرف در ا
 بیرون برود گفت:خانه را پر کرد. ق ل از آنکه از اتاق 
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_اوه اوه ره سررلی ه ایی این بدری! علی این همه سررال ر وری این رو تحمل 
 کرده. من بودم همچنان می زدم تو دهنت که صدای سگ بده!

 
تاق بیرون رفت. صررردای داد و بیداد بدری  به حرف خودا خندید و از در ا

صدای او شده بود. عالوه بر  سزا همراه  سان  خانم حاال با فحت و نا صدای ک
دیگری هم شنیده می شد. همهمه ایی برپا شده بودب محشر ک را. از اتاق بیرون 
ستم ناراحت  سابی از د شوم. او که ح سیدم با او رو به رو  آمدم. با اینکه می تر
بود. ولی باالخره که ری؟ باالخره ما فامیل بودیم و خواه نا خواه رشررممان در 

هر ره دلت می خواهد بگوید و عقده دلت رشم هم می افتاد. می گذاشتم تا 
ست دادن مردی مثل بابک به عنوان  شت. از د را خالی کند. تا حدودی حک دا

 داماد کم باختی ن ود.
 

ستفاده می  شتی ا شتت به من بود و با بابک بحث می کرد و از الفاظ خیلی ز پ
سیدم رکرد. بابک هم آن رنان از خشم برافروخته شده بود که برای لحظه ایی ت

شمگین  سکته کند. تا به حال ندیده بودم که آن رنان خ که نکند خدایی نکرده 
شود. محمد و گلی در دو طرف مادرشان ایستاده بودند و سعی داشتند که او را 

 آرام کنند.
 

از عمو علی خ ری ن ود. همیشه همین طور بود. عمو علی همیشه ضعیه بود 
کرد و به اص الر به او دهنه زده بود و و بدری خانم از این ضعه استفاده می 
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ظه ایی  تاد. برای لح به من اف گاهت  بک ن با مان بر خودا کرده بود.  او را فر
رنگ نگاهت تغییر کرد. مثل کسی که اگر راره داشت می آمد و مقابل من می 
ایستاد تا از دست بدری خانم در امان باشم. همین تغییر بدری خانم را متواه 

با دیدن من حرفت را ق ع کرد. ابتدا با تعجب نگاهم کرد. بعد کرد. ررخید و 
ستم با آن ره که  نگاهت رنگ نفرت گرفت. نفرتی خالص و ناب. اگر می خوا
رند دقیقه ق ل در هنگام صح ت هایمان در نگاه عمران دیده بودم آن را مقایسه 

انگیز  فرتکنم باید می گفتم که نفرت عمران در مقابل ابعاد و حجم این نگاه ن
مثل نفرتی بچگانه بود. دهانم باز مانده بود. من شرراید به ماهی بد کرده بودم 

 ولی ق عا سزاوار رنین نفرتی هم ن ودم.
 

ستند الویت را بگیرند.  شت که محمد و گلی نتوان آن رنان به طرفم خیز بردا
شان ندادند.  شان زده بود که هیچ عکس و العملی ن شک یعنی همه آن رنان خ

از آنکه خودم هم بتوانم واکنشی نشان بدهمب موهایم در یک دستت بود و  ق ل
سینه و صورت  دست دیگرا هم با آن ناخن های بلند و مانیکور کرده اا در 
و شانه ام رنگ می انداخت. فریاد خفه ای از درد کشیدم. ولی در صدای ایخ 

شت در رنگت می آمد. می کند و رنگ می شت م شد. موهایم م زد.  او گم 
از درد و ترس گیج و منگ حتی نمی توانسررتم از خودم دفاع کنم. یعنی آن قدر 
از زور بازوی او که زنی مسررن و اا افتاده بود اا خورده بودم که به اصرر الر 
کپ کرده بودم. آن خشم انون آسا و هجوم آدرنالین باعث شده بود که زور او 

 رند برابر شود.
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 _بیشرفب آشغال......
 

سرزا و فحت های بسریار رکیک را به سرمتم روانه کرد. محمد به طرفم سریل نا
بابک و گلی هم سررمت دیگر او قرار گرفتند. ولی او مثل عنک وت آن  ید.  دو
ستت امکان پذیر ن ود. رون که موهایم را  رنان در من تنیده بود که رهایی از د

د موهای من در مشررت گرفته بودب وقتی که او را می کشرریدند تا از من دور کنن
هم همراه با او کشیده می شد و آن زمان او از فرصت استفاده می کرد و ضربه 
می زد. برایت مهم ن ود که به کجا می زند. فقی می خواست تا آن خشم فوران 
کرده را بیرون بریزد. گلی با گریه و ایخ انگشررتانت را از موهایم ادا می کرد 

 ولی شدنی ن ود.
 

ر لحظه پوست سرم هم با موها ادا خواهد شد. سینه احساس می کردم که ه
شانه رپم کامال  شده بود و  سم پاره  سوخت و ل ا شدت می  شانه و گردنم به  و 
تا از دسرررت  بل من قرار بگیرد  تا مقا بابک سررعی می کرد  تاده بود.  بیرون اف
شتر می کرد. این  شم او را بی ضربات و رنگ های او در امان بمانم و همین خ

بود که روزی برای ماهی آرزویت را داشررت. از زیر دسررت بابک و از حمایتی 
ضربه می زد. حتی او را هم می زد و لگد می انداخت. به  ست او به من  کنار د

 معنی واقعی زور او هزار برابر شده بود.
 

http://www.roman4u.ir/


 1049 ناگفته ها

ستاده بود  باالخره به هزار زور و زحمت او را از من ادا کردند. گلی مقابلت ای
ستت را  باز کرده بود و محمد هم آن رنان محکم او را بغل کرده بود و هر دو د

 که مجال تکان خوردن هم نداشت.
 

بابک مرا بغل کرد. اشرررک هایم بی اراده می آمدند. نمی دانم از درد بود یا از 
ته  بد دورم را گرف بار نگ و  یدا کرده بودم. دایی ام و امیرهوشرر که پ بدی  حس 

ا رفع و راوع کند و من از همان فاصله هم بودند. بابک سعی داشت تا ل اسم ر
ست او گیر کرده و مانده بود  شتان د سیاه خودم را که هنوز در میان انگ موهای 
را می دیدم. تنها کسی که خوا و بیدیال به دیوار تکیه داده بود و ما را نگاه می 
تاتر های کمدی الله زار نگاه می کند. به یکی از   کرد عمران بود. مثل اینکه 

 برایت کامال مفرر و هیجان انگیز بود.
 

_آره بچرخ دورا. معلوم نیست این گیس بریده ری در گوشت خوند که بچه 
 دسته گل منو ول کردی اومدی این "...." گرفتی. این هم باالخره مثل ......

 
 با صدای ایخ گلی و فریاد محمد صدایت ق ع شد.

 
ت او گذاشررته بود و نوازا گلی حاال هر دو که دسررتت را در دو طرف صررور

 می کرد و قربان صدقه اا می رفت.
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مان تو رو اون هر کی  ما فدات بشررم.  مان الهی من  ما خداب  مان تو رو  ما _
 دوست داری ریزی نگو....

 
بابک هم به طرفت خیز برداشت. مثل اینکه او هم می خواست که مانع حرف 

 زدن او شود. اما او گفت.
 

زندگی مرا شررکل داده بود. ناگفته ایی که تمام زندگی مرا ناگفته ایی را که تمام 
به هم ریدت. دلیل آن همه نفرتی که همیشه از من داشتب آشکار شد. نفرتی 

 که من همیشه فکر می کردم به خاطر محمد است.
 

شوهرم رو ازم دزدید. این  سال پیت  ست و یک  _اون از اون مادر" ....." که بی
 رو دزدیدی.هم از تو که شوهر دخترم 

 
او ره گفت؟ ذهنم گیر کرده بود. مادرم شرروهرا را دزدیده بود؟ و حاال من 
شرروهر دخترا را؟ آن قدر کلمات و امله بندی سرراده و واضرری بود که حتی 
شه کند. یعنی  ست معما را ک ذهن به هم ریدته ایی مثل ذهن من هم می توان

وشن بود. مادرم در حقیقت اصال معمایی واود نداشت. یک حرف واضی و ر
 شوهرا را دزدیده بود. مردی که تمام این سالها به او عمو علی می گفتم.

 
 و خودم هم که.....
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اما ررا حسرراب مرا از مادرم ادا نکرده بود؟ یا شرراید ن اید هم می کرد. رون 
این هم حقیقت محی بود. من هم شرروهر دخترا را دزدیده بودم. شرروهر 

بک دیگر با به نگفتن  خواهر خودم را.  حرکت نکرد. گلی دیگر اصررراری 
نداشت. هیچ ریز اسلوموشنی ن ود. این من بودم که از شدت حیرت آن رنان 
ذهنم درار خمودگی شررده بود که همه ریز را آهسررته حس می کردم. به نظرم 
شان زد. یکی من و  شک دو نفر در آن اتاق از این حرف به معنی واقعی کلمه خ

شان. دیگری عمران. بقیه عک ستند. همه  سیده بود. بقیه می دان س العمل ها تر
 حتی بابک. به طرفم آمد.

 
هر دو دسررتت را روی گونه هایم گذاشرررت. نگاهت می کردم ولی او را نمی 
شنوایی من فقی به  شنیدم. به نظر می رسید که فرکانس  صدایت را نمی  دیدم. 

شده بود. فقی حرف های او  شنیدم. روی حرف های بدری خانم تنظیم  را می 
حرف هایی که لحظه به لحظه حقایک زندگیم را می گفت. عریان و بی پرده. 
سال  ست و یک  شت و کریه. هیچ ریز زی ایی ن ود. اینکه مثال من بعد از بی ز
زندگی یک دفعه خانواده ام را پیدا کنم و بعد آنها مرا در آغوا بگیرند و بگویند 

 تند.که رقدر از پیدا کردن من خوشحال هس
 

شت. رون رنین ریزی ن ود. آنها  صحنه ها واود ندا نه خیر به هیچ واه این 
مرا گم نکرده بودند. آنها مرا اا انداخته بودند. مرا خی زده بودند و دور انداخته 
بودند. حاال حک داشررتند که ناراحت باشررند. آشررغال به درد ندوری که روزی 
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شان بیرون انداخته بود شده بود و مثل آنها او را از امع  سر و کله اا پیدا  ند 
مادرا خرابکار و دزد از آب در آمده بود. حک داشررتند که از دیدنم خوشررحال 
ست ذوق زده نمی  شتن ریزی که متنفر ا ستند. آدم از برگ شند. مرا نمی خوا ن ا

 شود.
 

_آره آقا بابک بهت بچسررب. اگر یکم سرررت تو خدا و پیغم ر بود می فهمیدی 
دلم خنک شرررد. کیه کردم. این ایگرم حال اومد. دختر  ره غل ی کردی.

دسته گل منو ول کردی به خاطر این "..... " حروم زاده؟ حاال بدور. فکر کردی 
که خیلی زرنگی. نمی دونستی خدایی هم تو کاره. عقدتون باطله شازده. دو تا 

شه با هم عقد کرد. عقد دومی باطله. حاال برو ب ینم ره غ  ل یخواهر رو نمی 
 میدوای بکنی آقای زرنگ.

 
ناله ایی که از دهانم خارج شد رقت انگیز ترین صدایی بود که تا به حال شنیده 
بودم. بابک خشررکت زده بود. دهانت باز مانده بود و با حیرت به بدری خانم 

 که با پیروزی به من نگاه می کردب نگاه کرد.
 

ر الویت را بگیرد. دست د به طرفت خیز برداشت و ق ل از آنکه محمد بتواند
 گلویت انداخت و فشار داد.
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باربد و دایی ام به طرفم خم شده بودم و من احساس می کردم که پایین و پایین 
شنیدم. دیگر هیچ ریزی نمی دیدم  شنگ را نمی  تر می روم. فریادهای امیرهو

 و نمی شنیدم.
 

اسررت که آدم را من بیهوا نشررده بودم. من مرده بودم. مگر مرگ فقی به این 
صد نوع  ست. مرگی که از  کفن کنند و در گور بگذارند. این هم یک نوع مرگ ا
مرگ سرردت هم بدتر اسررت. گوشررهایم پوف پوف صرردا می داد. حاال اریان 
خون را به طور سررریعی پشررت گوشررهایم و در بینی ام احسرراس می کردم. 

با ل*ب*مق که مثل  ید هم آن رنان محکم می زد  یا شرررا لهای مرک نمی زد. 
مگس خوار دیده نمی شررد. زانوانم خم شررد. مثل اینکه کسرری با یک روب 
محکم به آنها کوبیده باشررد. یکی از بازوهایم را باربد گرفت و بازوی دیگرم را 
دایی ام. گردنم کج و بی توان و لمسب خم شررده بود. درسررت مثل کسرری که 

شنگ و محمد سی امیرهو شده بود.  سکته می کند. بابک را دیدم که تو مهار 
 این آخرین صحنه ایی بود که به خاطر می آوردم.

 
یادی  بار ز ظات نک ت  مام عمرم لح قدر توان دارد. من در ت یک آدم ر مگر 
داشررتم. ولی هیچ زمانی بیهوا نشررده بودم. ولی هر ریزی یک ظرفیت دارد. 
 ظرفیت من هم همان شب تمام شد. پیمانه پر شد و سرازیر شد. بیهوا ن ودم.
سی دایی ام  ولی بهوا هم ن ودم. آن قدر گیج و منگ بودم که خیلی راحت تو
و باربد به ماشین برده شدم. ولی بعد از آن واقعا و برای لحظه ایی ضعه کردم 
گاهی از  و مقابل رشمانم سیاه شد. ولی فقی برای رند لحظه. رند لحظه نا آ
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یت  ظه دور شررردن از واقع ند لح ظه مردن. ر ند لح یا. ر که مرا در دن تلدی 
 خودا غرق کرده بود.

 
باربد ماشررین را روشررن کرد. بابک نیامد. اشررک بی اراده از گوشرره رشررمانم 
سدره بود این قانون برای  شد. ن اید هم می آمد. عقد دو خواهر. ره م سرازیر 
سی که  ستم که ک شود. من از کجا باید می دان شک می  سته عا سی که نادان ک

شدم به  سر او  شک و هم ست. رون ابتدا با خواهرم ازدواج کرده عا من حرام ا
اسررت. رون او هم نادانسررته دو خواهر را با هم عقد کرده اسررت. دو خواهر. 
مسرردره ترین قسررمت این اا بود. دو خواهر. من از کجا باید می دانسررتم که 

 ماهی خواهرم است.
 

رت حرف هایی بدری خانم در ذهنم رژه می رفت." بیست و یک سال پیت ماد
 شوهرم رو ازم دزدید حاال تو شوهر دخترم رو دزدیدی. "

 
سپر کند  سینه  شتم که برایم این طور  سی را ندا دخترا. خواهر من. ررا من ک
سدت  سته بود. رقدر  ست. پدرم هم مرا ندوا صر نی و بگوید که دختر من مق

شتم. ق سی ق ل*ب*مبود. درد دا . باربد ل*ب*مدرد می کرد. دقیقا اایی در و
 کسی تماس گرفت. نه شنیدم که ره می گوید و نه اهمیتی دادم. با
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باطل بود. من هم مثل مادرم دزد بودم. اینها حقیقت تنها حقیقتی  ما  ازدواج 
بود که در حال حاضررر برایم مهم بود. حتی اینکه آن نامردی که سررالها او را به 

حتی دختری که  اسررم عمو علی می شررناختم و از قضررا پدرم بود مهم بود و نه
سررالها هم بازی و هم رازم بود و باز هم از قضررا خواهرم بود اهمیت داشررت. 
حاال برایم تنها او مهم بود. مردی که دیوانه وار عاشقت بودم. او که به من حرام 
سی که عقدمان باطل بود. من بدون بابک  شوهرم ن ود. ک سی که دیگر  بود. ک

ه هسررت و نیسررتم بود ره خاکی باید در ره باید می کردم. من بدون او که هم
 سر می ریدتم.

 
نمی دانم مرا به کجا بردند. اهمیتی هم ندادم. من آن قدر در هپروت بودم که 
فقی رشررمانم باز بود. ولی ریزی را نمی دیدم. حاال حرف های محمد برایم 
معنا پیدا کرده بود." مگه میشرره که یک پدر از واود بچه اا بی خ ر باشرره؟ 

 گیه فیلم هندی که نیست."زند
 

یک برادر هم از واود  که  که مگر می شررود  ید  که بگو ید بهتر آن بود  شرررا
شدن  صیغه  شد؟ پس ررا نگفته بود؟ ررا خودا ما را به  خواهرا بی خ ر با

 تشویک کرد؟ ررا مرا بیچاره تر از ریزی که بودم کرد؟
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ست زدم. ولی اهمیتی شتند. دایی ام مرا بغل کرد. پ  نداد و مرا محکم تر نگه دا
ست؟ مثل اینکه  سی می دان ست؟ دیگر ره ک در آغوا گرفت. او هم می دان

 همه مردم ایران به از خودمب ازاین موضوع خ ر داشتند.
 

شت. کجا بود؟ خانه خودمان ن ود. احمقانه بود. کدام خانه  مرا روی م لی گذا
هرم؟ یا من و خودمان؟ اصال کدام خودمان؟ من و ره کسی؟ من و شوهر خوا

سی  شقت بودم و او را دزدیده بودم. از خواهرمب از هم خونم. از ک مردی که عا
ته ق آرزو می کردم که این کاا ماهی  ل*ب*مکه تمام این سرررالها گاهی از 

خواهر من بود. در تمام این سررالها وقتی که آن همه مح ت علی کسررروی را به 
ید پدری مثل او داشررته باشررم؟ بچه ها می دیدم فکر می کردم که ررا من ن ا

ست. او در عر  رند لحظه  شدم که او دیگر برایم عمو علی نی ناگهان متواه 
از عمو علی به علی کسروی ت دیل شد. از یک آشنا که دوستت داشتم به یک 

 نا آشنا که از او متنفر بودم م دل شده بود.
 

قدر لمس و بی حال بودم مانتو و کاپشن ام را در آورد و شالم را باز کرد. من آن 
که توانایی مدالفت با کارهایت را نداشررتم. خودم را روی کاناپه گلوله کردم. 
سپهر زنگ می زدم و اخ ار خوب را به او می دادم. او منتظر زنگ  شب باید به 
من بود. فردا هم قرار بود که با بابک برای خرید لوازم عروسرریمان برویم. گفته 

ست دارد که  سفید خالص. نه بود که دو سفید.  شد و  سم پفکی با ل اس عرو
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ن اتی یا خامه ایی. گفته بود که دوسرت دارد که برای ماه عسرل به کیت برویم. 
 با خنده گفته بود که برای تجدید خاطره و من سرخ و سفید شده بود.

 
رقدر حالم بعد از برگشتمان از آبعلی خوب شده بود. ره عاشقانه هایی با هم 

 داشتیم.
 

که  مان طور  یده بودم. ه مال من ن ود. من او را دزد فکرم را منحرف کردم. او 
 بیست و یک سال ق ل مادرم علی کسروی را از بدری دزدیده بود.

 
سررعی کردم به ریز دیگری فکر کنم. ولی مثال به ره ریزی؟ شرر انه روزی؟ 

ی و ماهی و یا بابک؟ همه شررران به نوعی برایم ممنوع بودم. کدام خاطره عال
ید اگر می  به روی آن متمرکز کنم؟ شرررا که بتوانم ذهنم را  زی ایی را داشررتم 
ضر بودم که به دورتی فکر بکنم  ستم انتدابی عاقالنه بکنم در آن لحظه حا خوا

 ولی به بابک و ماهی نه.
 

شیده بود. بابک ن ود. او به غیر  شلواراین پو ستاد.  پاهایی کنار کاناپه آمد و ای
ای دیگری این نمی پوشید. رشمانم را بستم. مغزم آن قدر از از میرآباد در ا

کار افتاده بود که فکرم به طور دایم از اایی به اای دیگر می رفت. ای کاا 
می توانسررتم به میرآباد برگردم. ولی برای لحظه ای فکر کردم مثال به آن اا می 

شرری که در رفتم و ره غل ی می کردم؟ نه آن اا مال من بود و نه خاطرات خو
آن اا داشررتم. همه شررران دزدی بود. اگر تا به حال فکر می کردم که همه آن 
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ستم که تمامت  ست. حاال دیگر می دان ضی و عاریه ایی ا لحظه های نابب قر
 دزدی بوده است. بابک نیامده بود.

 
 _نازلی...نازلی اان....

 
سی بودم؟ هیچ کس تا به حال ب ه ه من نگفتخنده دار بود. من نازلی اان ره ک

 بود نازلی اان. شاید تعارف آمیز این امله بیان شده بود ولی از ته قلب نه.
 

شت. من دیگر هیچ دلیلی برای زندگی کردن  شمانم را باز نکردم. دلیلی ندا ر
هم نداشررتم. مثال در این دنیا می ماندم که ره غل ی بکنم؟ کسرری رشررم به 

قه داشته باشد که بدواهد از دوری راهم بود؟ یا کسی بود که آن قدر به من عال
 من دق کند؟ من فقی داشتم اکسیژن را حرام می کردم.

 
نمی دانم رقدر گذشررته بود. خانه هر کسرری که بودم در سررکوت محی بود. 
بابک نیامده بود. دوباره این فکر بی اراده در ذهنم آمد. با آن که می دانسررتم که 

یری کنم. صدای زنگ در آمد. باز درست نیست ولی نمی توانستم از آن الو گ
صح ت  صدای  شاید هم نه.  شاید بابک آمده بود.  شمانم را باز نکردم.  هم ر

 کردن آهسته دو نفر با هم شنیده شد و کسی کنارم نشست.
 

 _نازلی.....
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رشمانم را باز کردم. مثل همیشهب همان رشمان مهربانت که مرا آرام می کرد. 

ود. ل دند همیشررگی اا را نداشررتب ولی آرامت ولی دیگر از آرامت خ ری ن 
همیشگی اا را با خودا آورده بود. دستم را گرفت. او را پس نزدم. سعی می 
کرد که نگاهت به گردن و سررینه ام نیوفتد. هنوز هم می سرروخت ولی سرروزا 

 دلم آن قدر زیاد بود که هر درد دیگری را تحت الشعاع قرار داده بود.
 

 _با هم حرف بزنیم؟
 

 فقی نگاهت کردم. ره بگویم؟ از کدامشان بگویم؟
 

 رند لحظه نگاهم کرد.
 

_دوست داری بیای بریم تو اتاق دراز بکشی بعد هر وقت که دوست داشتی با 
 هم حرف بزنیم؟

 
باز هم حرفی نزدم. ل دندی نصرره و نیمه زد و دسررت انداخت و مرا از روی 

 کاناپه کند.
 

 _تو اتاق راحت تریم.
 



wWw.Roman4u.iR  1060 

 

خیزان مرا به اتاق خوابی که نا آشنا بود برد. مرا روی تدت خواباند. یک افتان و 
تدت دو نفره فلزی. قدیمی ولی زی ا. برای رند لحظه از اتاق بیرون رفت و با 
صورتم  شانه ام و حتی  سینه ام و گردن و  سمت باالی  شت و ق بتادین و گاز برگ

سوخت ولی من حتی اخم هم نکردم. ا سمانی را بتادین زد. می  ین دردهای ا
وسیله ایی عالی بودند برای گریز از درد های روحیب و من سالها بود که با این 
دردهای مازوخیسررتی گاهی این بال را سررر خودم می آوردم. اخم کرده بود و با 
سوختند  شان آن رنان می  ضی های ضد عفونی می کرد. بع دقت زخم هایم را 

ساس می کردم که گاز را به طور  شد. که اح شت تنم می ک ستقیم به روی گو م
 گوشت بدون پوست. گوشت لدم.

 
سرم  ست و بقیه را به حال خود رها کرد.  شان که وخیم تر بودند را ب ضی های بع
سوخت و گز گز می کرد. آمد و کنارم  سرم می  ست  شدت درد می کرد. پو به 

 .نشست. ریزی در حدود نیم ساعت یا شاید هم بیشتر فقی کنارم نشسته بود
حرفی نمی زد و کاری نمی کرد. من به سقه نگاه می کردم و او به من. گوشی 
اا زنگ خورد. برداشررت و از در اتاق بیرون رفت. دوباره سررکوت و تنهایی. 
باره  باز شرررد و او دو تاق  باره فکرم را منحرف کردم. در ا یامده بود. دو بابک ن

 برگشت. آمد و کنارم روی تدت نشست.
 

 زنی؟ من ص ورم. خودت که می دونی._نمی خوای حرف ب
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 نگاهت کردم. رند لحظه نگاهم کرد و بعد اخم کرد.
 

 _حالت صورتت مثل کسایی شده که ....
 

 حرفت را ق ع کرد. دستم را گرفت.
 

 _من حرف بزنم؟
 

صورتم را به سمت مدالفت برگرداندم. این یعنی که" دوست ندارم که حتی تو 
تنها ریزی که واقعا دوسررت داشررتم دیدن  هم حرف بزنی. " در حال حاضررر

دوباره بابک و بعد هم یک وان داک بود. شرراید من هم راحت می شرردم. دیگر 
این ایده اصال و ابدا ترسناک ن ود. دیگر ریزی برای ادامه زندگی نداشتم. حتی 
زمانی که هند را پیدا کردم گاهی به این کار فکر می کردم ولی بعد منصرررف 

ینکه هنوز به ته خی نرسرریده بودم ولی امشررب من از ته خی می شرردم. مثل ا
شتم و حاال این ایده به نظرم عالی و بی  شب من از ته اهنم هم گذ شتم. ام گذ

 عیب و نقص و آرامت بدت می آمد.
 

شت و با پرخاا و لحنی  شی اا زنگ خورد. این مرت ه در اتاق بردا دوباره گو
 که هرگز از او ندیده بودم گفت:

 
 گوری هستی تو؟ _کدوم
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......_ 

 
 _کالنتری؟....

 
 نگاهی به من کرد و برخاست و به طرف در اتاق رفت و باربد را صدا کرد.

 
ست و رفت و بعد از رند  سته پچ پچ کردند و باربد در را ب رند لحظه با هم آه
لحظه صدای در خانه هم شنیده شد که بر هم خورد. برخاست و از کیفت که 

 آورده بود یک سرنگ بیرون آورد. کنارم نشست. با خود به اتاق
 

شه دختر خوب؟ این طوری از پا در  _نازلی... بذار یه آرام بدت بهت بزنم. با
 میای. به من اعتماد کن.

 
شد اگر  اعترا  نکردم و او آرام بدت را تزریک کرد و من فکر کردم که ره می 

و بی درد سررر. دقایقی  او کمی دوز دارو را بیشررتر می کرد. یک مرگ ترو تمیز
 بعد خواب مرا درخودا فرو برد.

 
 فصل بیست و ششم
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رشرمانم را باز کردم. دسرتم در دسرت کسری بود و کسری کنارم خوابیده بود. 
سرم  ست  شده بود. پو شدت تلخ و بد مزه  شده بود و دهانم به  شک  گردنم خ

م را حاال می سوخت و مثل این بود که زخم شده است. سعی کردم تا رشمان
ستم  شدند. می خوا سته می  شدنی ن ود. مثل اینکه بی اراده ب باز نگه دارم ولی 
بچرخم و کسی که کنارم بود را ب ینم ولی نمی توانستم. بابک آمده بود؟ دوباره 
رشمانم بسته شد. هیچ خوابی شب ق ل ندیده بودم. مثل یک تکه سنگ افتاده 

که نمی توانستم به راحتی تمرکز  بودم. هنوز ذهنم آن رنان خمود و منجمد بود
کنم. با هزار اان کندن ررخیدم و کنار دسررتم را نگاه کردم. گلی بود که کنار 
دسررتم خوابیده بود و دسررتم را در دسررت خودا گرفته بود. بابک نیامده بود. 

 دوباره همین فکرب و دوباره همان پس زدنهای من از مغزم.
 

ه . برخاستم. سرم گیج رفت. دستم را بآهسته دستم را از دستت بیرون کشیدم
ل ه فلزی تدت گرفتم. از بیرون هیچ صدایی نمی آمد. نگاهی به ساعت کردم. 
ساعت دوازده بود. گیج و منگ دوباره به ساعت نگاه کردم. دوازده ره روزی؟ 
فردای آن شررب یا خیلی الوتر؟ آن قدر منگ بودم که زمان و مکان را گم کرده 

روی تدت نشررسررتم. با رشررم به دن ال سرررویس بهداشررتی بودم. رند لحظه 
گشتم. دری را که فکر می کردم سرویس بهداشتی استب باز کردم. یک حمام 
صورتم رند خراا  ستادم.  شویی بزرگ و مجلل بود. روبه روی آیینه ای ست و د
شدص بود  شت م ست را کنده بود و گو شت ولی خراا عمده که کامال پو دا

ود. کمی صورتم را این طرف و آن طرف کردم. نا خود اگاه در گردن و سینه ام ب
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شررعر آدمیت فریدون مشرریری را به یادم آمد." آدمیت مرده بود گرره آدم زنده 
 بود."

 
روی صندلی توالت نشستم و سرم را بین دستانم گرفتم. هنوز هم از بیرون سر 

ک و اه با مسررواو صرردا نمی آمد. بابک نیامده بود. تیخ ژیلتی که کنار آیینه همر
رند خورده ریز دیگر در یک لیوان قشنگ سرامیکی گذاشته شده بودب بد اور 
ستم.  شه فکرم را منحرف نکردم. دیگر می خوا شمک می زد. برخالف همی ر
دیگر زمانت بود. برخاسررتم. رند لحظه ایی الوی آیینه دسررت دسررت کردم. 

بابک نیامده بود. با  مثل اینکه هنوز هم کمی شررارژ اضرر راری باقی مانده بود.
شد و آالرم داد. بوق بوقت تمام واودم را گرفت.  شارژ تمام  این فکر ته مانده 

 تیخ را برداشتم و به درون وان خالی رفتم.
 

آسررتین پولیورم را باال زدم و بدون آنکه ل اس هایم را در بیاورم آب داک را باز 
ستم را ستم را به زیر آن گرفتم. آب داک پو شی موذی و  کردم و د سوز سوزاند. 

رندا آور. رند ثاینه بعد آن رنان آب داک شررده بود که پوسررت مچ دسررتم به 
شدت قرمز شده بود و حست را از دست داده بود. اصال نمی دانستم که دقیقا 
شم. به هیچ  شته با ستی گذا کجا را باید ب رم. دعا کردم که تیخ را روی اای در

. یک زندگی نک تی داشتم که برای تاوان واه دوست نداشتم که زار کت شوم
تمام آدمیان روی کره زمین کافی بود. حاال حداقل سررزاوار یک مرگ راحت 

 بودم. خدا این را به من بدهکار بود. باید بدهی اا را صاف می کرد.
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شکر  صری را حس کردم و خون بیرون زد. خدا را  سوزا مدت شیدم.  تیخ را ک

شمانم را ب شتم. از کثیه کاری درست زده بودم. ر ستم را در وان گذا ستم و د
بدم می آمد. دوست نداشتم که انازه ام را در میان کلی خون پیدا کنند. راه آب 
شاعرانه از مچم  شته بودم و حاال خون به آرامی و حتی خیلی زی ا و  را ق ال بردا

ب آ بیرون می زد و حرکت می کرد و به سمت وان سفید راه باز می کرد و در راه
ناپدید می شد. سرم را به ل ه وان تکیه دادم. ضربه ایی به در خورد. تقری ا از اا 
پریدم. ولی حرفی نزدم و دوباره رشرمانم را بسرتم. در را قفل کرده بودم. حاال 
شدت ضربه ها محکم تر شده بود. سر و صدا و همهمه از بیرون شدت گرفته 

 بود.
 

 د ....._محمد این کلید کوفتی و بیار. محم
 

شود. او  شوده  شمانم گ شد دوباره ر صدای بم و محکم خودا بود که باعث 
برگشته بود. فریاد می زد و با ریزی به در ضربه می زد. ضربه هایی محکم مثل 
همان هایی که پلیس ها در فیلم برای باز شرردن در به آن می زنند. او برگشررته 

شتر ضربه ها بی شدت  ستم. حاال  شمانم را ب شده بود. ولی برایم بی  بود. ر
اهمیت بود. او برگشته بود. ولی ره برگشتی؟ من دیگر نمی توانستم او را داشته 
باشم. من دزدی بودم که حاال که دستگیر شده بودب باید مال را به صاح ت بر 
می گرداند. او مال من ن ود. رشررم داشررتن به مال کسرری ظاهرا در من و مادر 

 .عزیزم ژنتیکی و ارثی بود



wWw.Roman4u.iR  1066 

 

 
 به نظر می رسید که حاال دو نفر با هم به در ضربه می زنند.

 
 _نازی... نازنین اان... عزیز دلم تو رو خدا در باز کن.

 
این انصرراف ن ود. این اصررال انصرراف ن ود. اناب بابک پژمان مهابادیب ررا 
حاال؟ ررا حاال که مال من نیسررتی به من می گویی "نازنین اان عزیز دلم. " 

بعد از مرگ سهراب به ره درد من می خورد؟ حاال من به ره دلدوا  نوشدارو
شم؟ ررا حاال که بریده ام به من عزیز دل می گویی؟ ررا حاال که باید تو را  با

 دو دستی به خواهرم تقدیم کنم عزیز دلت شدم؟
 

شت به در کردم و در خودم  شدم و پ شتم و در وان گلوله  سرم را از ل ه وان بردا
. کم کم ضعه به سراغم آمده بود. حرف های سپهر را به خاطر آوردم فرو رفتم

حتی اگر بابک هم مرا دوست نداشته باشد باز هم من عاشقی کرده ام. راست 
شک ممنوعه هم مگر  شقی کردنی. ع شقی کرده بودم. ولی ره عا گفت. من عا

 یلذتی دارد؟ اوابم آری بود. برای من لذت بدت بود. این عشررک ممنوعه برا
 من لذت بدت ترین و بهترین اتفاق تمام عمرم بود.

 
سوپرمن  سی این رنین  شد. تکان ندوردم تا حتی ب ینم که ره ک سته  شک در 
شد. ای کاا  شنیده می  صدای گریه گلی هم  ست. حاال  شکانده ا وار در را 
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سودی  ستم زنده بمانم. واقعا ره  کمی دیگر هم زمان ب رد. من دیگر نمی خوا
سه بار که آفتاب لب  به حال دنیا صر"  شت اگر من زنده می ماندم؟ به قول قی دا

اون دیفال بیاد و بره همه یادشون میره که من کی بودم و واسه ری مردم." دستی 
زیر گردنم نشررسررت و دسررت دیگری زیر زانوانم را گرفت و مرا از وان بیرون 

 کشید.
 

 _یا خدا... یا حضرت ع اس....
 

 ا سپهر؟ هوشیاریم کمی کاهت پیدا کرده بود.ره کسی بود. دایی ام ی
 

 _نازنین .....نازی اان....
 

بوی ع را در بینی ام پیچید. ع ری که همیشرره عاشررقت بودم. بوی آدامس 
نعنایی همیشررگی اا در صررورتم دمیده شررد. رشررمانم را باز کردم. با دیدن 

 رشمان بازم نفس راحتی کشید.
 

 _یا خدا.
 

 دلت بود.یا خدایی که گفت از ته 
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دستت را به روی مچم گذاشت تا از خونریزی بیشتر الو گیری کند. سرم را به 
 سینه اا فشرد.

 
 _ررا می خواستی بدبدتم کنی؟

 
شاید این آخرین بار بود  صورتم را در پیراهنت فرو کردم.  ستم و  شمانم را ب ر

دواباند ت بکه می توانستم ع ر تنت را ب ویم. سپهر دستور داد که مرا روی تد
و به یک نفر دیگر گفت که مانتویم را روی شرررانه ام بیاندازد. تا بیمارسررتان 
بهوا بودم. خسررته و بی حس و حالب ولی بهوا. در بیمارسررتان زمانی که 
لذت بدت ترین  ند من هم از هوا رفتم.  کارشررران را شررروع کرد ها  دکتر 

 ساعاتی که در طی بیست و رهار ساعت اخیر گذرانده بودم.
 

************ 
 

باصدای بحث کردن آهسته دو نفر یا شاید رند نفر از خواب بیدار شدم. سرم 
ستم بود. زنده بودم. عزرایل هم مرا اواب کرده  سنگین بود. و بدتر از آن مچ د
بود. مچم را باال آوردم. باند پیچی شررده بود. ظاهرا با رند بدیه مرا دوباره به 
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سنجاق  سوخت. هنوز گیج و این زندگی نک ت بار  شمانم می  کرده بودند. ر
دت  نداشررتم. ت یدی  مان بودم ترد نه خود خا که در  نگ بودم ولی در این  م
یه  غل کردم. بوی ع ر او را می داد. ر بالت او را ب لت زدم و  مان بود. غ خود

 هایم را پر کردم. صدای ار وبحث حاال کمی بلند تر شده بود.
 

از روی تدت بلند شرردم. پاپوا های  برخاسررتم. رند لحظه نشررسررتم و بعد
عروسکی ام که عاشقشان بودم هنوز کنار تدت روی زمین بود. کمی آن طرف 
تر آن ل اس خواب توری فوق العاده ایی که آخرین شررب پوشرریده بودم و او با 
رنان حالتی در رشررمانت به هم نگاه کرده بود که به من فهمانده بود که تا ره 

هسررتمب هنوز روی دسررته صررندلی میز آرایشررم بود. به  اندازه برایت خواسررتنی
شمانم  صورت خودم در آیینه کردم. پای ر شتی رفتم. نگاهی به  سرویس بهدا
شیر آب را باز کردم. اما هنوز  شدت پریده بود.  شده بود و رنگم به  کمی ک ود 
سیمه در  سرا شد و او  شتی باز  سرویس بهدا سته بودم که در  ش صورتم را ن

 یان شد.رهارروب نما
 

شیر آب باز مانده  شت کرده زیر  صورت م ستم همان طور به  نگاهت کردم. د
سپهر هم  سر  شت  سپهر و پ سر او  شت  شمانم خیره به او. پ بود و نگاه و ر
ست و به  شویی آمد و در را ب ست ستاده بود. بی تواه به آنها به داخل د محمد ای

خوداگاه کمی از او فاصله  طرفم آمد. دستم را از زیر شیر آب بیرون کشیدم و نا
گرفتم. متواه شرررد و رهره اا حیرت زده شرررد. ولی عقب نرفت و یا توقه 
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صورتم را  ستت را دور کمر حلقه کرد و  سنکرد. به طرفم آمد. هر دو د  هب*و*
 باران کرد.

 
بدون هیچ حرفی خودم را کنار کشرریدم. دسررتت را که درون موهایم کرده بودب 

 دا کرد.بیرون کشید و نامم را ص
 

رشررمانم را بسررتم تا او را ن ینم و خودم را به دیوار رسرر اندم. ضررربه ایی به در 
به من که کنار  با حیرت نگاهی  باز کرد و داخل شرررد.  خورد و سررپهر در را 
روشررویی خودم را به دیوار رسرر انده بودم کرد. اشرراره ایی به او کرد. ولی او 

ن راه متوقفت کرد و با خشررونت تواهی نکرد. به سررمتم آمد ولی سررپهر در میا
 گفت:

 
 _برو بیرون یه دقیقه. می خوای بکشییت؟ رقدر همتون خود خواهید

 
باره گنگ و نامفهوم شرررده بود. با ناراحتی از در بیرون زد. آخرین  نگاهت دو
رمک و توانم تمام شررد و همان اا کنار روشررویی و وان روی زمین ولو شرردم. 

ون برد. گلی را صرردا کرد و اشرراره کرد تا ل اس دسررتم را گرفت و از توالت بیر
 هایم را عو  کند.

 

http://www.roman4u.ir/


 1071 ناگفته ها

گلی با نگرانی نگاهم کرد. ولی ریزی نگفت. در تمام لحظه به لحظه ایی که 
فت. فقی اشرررک  هایم را عو  می کرد. هیچ ریزی نگ نه ل اس  به دا نه  دا
ریدت. دوسررت داشررتم که مثل آن زمانهاب زمانی که هنوز خواهرم نشررده بود. 
بغلت کنم و هم من او را آرام کنم و هم او مرا. ولی نمی توانسررتم. مرا روی 

 تدت نشاند.
 

 _تو رو اون گلی یه ریزی بگو. دارم دق میکنم.
 

روزه سکوتی که بی اختیار گرفتارا شده بودم. مرا ناتوان از صح ت کرده بود. 
س ست خودا گرفت و نرم نوازا کرد.  ستم را در د ر پهفقی نگاهت کردم. د

 به اتاق برگشت و به گلی اشاره کرد که بیرون برود.
 

کنارم روی تدت نشست. نگاهی به ساعت کردم. مگر ن اید حاال دانشگاه می 
ست خودا  سالمم را در د ست  بود؟ یا م ب؟ او هم از زندگیت افتاده بود. د

 گرفت.
 

 _روزه سکوت گرفتی؟
 

 نگاهت کردم.
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رو می کنی. تمام شررب مواظ ت بودم.  _تمام مدت فکر می کردم که این کار
 فقی برای رند لحظه ازت غافل شدم.

 
 حرفت را ق ع کرد و رند لحظه نگاهم کرد.

 
_نازلی نمی خوای حرف بزنی؟ این طوری مج ورم بسررتریت کنم. یه ریزی 

 بگو. هر ریزی فرق نمی کنه. حتی فحت و ناسزا.
 

 انه.دوباره من سکوت کردم و او نگاههایی خیره و دکتر
 

_می دونی رند نفر آدم اون بیرون نگرانت هسررتن؟ می دونسررتی بابک مرد و 
ست از کالنتری اومد خونه داییت که تو رو تو اون حال دید.  شد؟ یک را زنده 
می دونی برای ری کالنتری بود؟ رون کم مونده بود که اون خانم رو بکشرره. 

سل ه به خاطر تو کم مونده ب شه به خودا م ود که خودا رو تو بابک که همی
نت هسررتن. این ...  مه نگرا که می گم ه که  ندازه. می بینی. برای این چل ب ه

 حرفت را ق ع کرد و بعد ادامه داد.
 

سوخت. یک بند گریه کرده. تمام  شت. دلم براا  _این خواهرت خودا رو ک
دیشب رو باالی سرت تا ص ی بیدار موند. می دونی که با این وضع اسمی و 

سدته؟ برادرت از اون داغون تره. یکم با این دید روحی که خو دا داره رقدر 
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به قضیه نگاه کن. به اینکه برادر و خواهرت رقدر دوستت دارن. به اایی اینکه 
 حاال طرف مادرشون باشن اومدن پیت تو.

 
 آهی کشیدب برخاست و در اتاق شروع به قدم زدن کرد.

 
 _یه ریزی بگو. گریه کن.

 
ویم دوسررت داشررتم که آنها هنوز هم برایم محمد و گلی دلم می خواسررت بگ

سابک  س تا آرام  شتم ولی آن زندگی ن بودند و هنوز هم پدری مجهول الهویه دا
 ادامه داشت و من او را داشتم.

 
 دوباره آمد و کنارم نشست.

 
_دوست داری پدرت رو ب ینی؟ می خواد تو رو ب ینه. شاید ریزی بگه که یکم 

 اون هم حرفت رو بزنه. آرومت کنه. بذار
 

ید؟ اینکه او و مادرم ر ور به  اخم هایم در هم رفت. حرفت را بزند؟ ره بگو
زندگی این همه آدم گند زده بودند؟ من بدری خانم را سرررزنت نمی کردم. او 
حک داشت. من از او شاکی بودم. او که نامت پدر بود و تمام این سالها مرا زیر 

پدری کرده بود. بدری خانم هم یک زن مثل بقیه دسرررت عمران دیده بود و نا
زنها بود. او بود که پای کاری که کرده بود نایسررتاده بود. او بود که نااوانمردانه 
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مرا زیر دست عمران رها کرده بود تا اان بکنم. حاال ره می خواست بگوید؟ 
 اصال ره داشت که بگوید؟

 
 _هان ری میگی؟ می ذاری بیاد حرفت رو بزنه؟

 
 ا صدایی دو رگه و خت دار گفتم:ب

 
 _ ازا متنفرم.

 
 ل دند زد.

 
 _کار خوبی می کنی. ولی بذار حرفت رو بزنه.

 
 سرم را به نشانه نفی تکان دادم. مچم می سوخت. بی اراده ناله ی آرامی کردم.

 
 _می خوای بگم بابک بیاد؟

 
 _نه

 
 سعی کردم که یک نه قاطع باشد.
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 شمانت را تنگ کرد و گفت:با حیرت نگاهم کرد. کمی ر

 
 _برای ری؟

 
 نگاهم را دزدیدم.

 
شویی از بابک فرارکردی؟ نکنه خزع الت اون زن رو  ست _نازلی برای ری تو د

 باور کردی؟
 

قت نمی کرد.  که او هیچ و کاری  گاهت کنم. اخم کرده بود.  که ن وادارم کرد 
در ذهنم هم سپهر همیشه خنده رو بود. برعکس او. متواه شدم که دیگر حتی 

 نامت را تکرار نمی کنم. برایم او شده بود.
 

قدتون  که ع با خودت؟ فکر کردی  کار میکنی  ره  خه دختر خوب  نازلی آ _
 باطله؟

 
 فقی نگاهت کردم.

 
شه؟ اون از روی غر  و نادونی یه حرفی زده.  _برای ری باید عقدتون باطل ب

. شاید صیغه تون باطل بابک ماه نوا خانم رو طالق داده بعد تو رو عقد کرده
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بوده باشرره رون اون زمان هنوز ماه نوا خانم در عقد بابک بود و بابک نمی 
 تونست تو رو هم زمان با اون صیغه کنه. ولی عقدتون مشکلی نداره.

 
 _کی این رو گفته؟

 
ید خودت بپرسرری؟  یه دفتر مراع تقل به  حاال زنگ بزنم  _می خوای همین 

دن؟ دایی ات هم که هسررت. باالخره وکیله  بعضرری ها شررون تلفنی اواب می
 م مئن باا که تمام این قوانین رو بهتر از هر کسی می دونه.

 
 از اا برخاست و دایی ام را صدا کرد.

 
_محمد اان برای نازلی توضرریی بدید که ر وریه که عقدا با بابک باطل 

 نیست. یکم درار سوتفاهم شده.
 

م به اتاق سرک کشید. دایی ام داخل شد و در او را دیدم که از کنار هیکل دایی ا
 را بست. کنارم نشست و دستم را در دست خودا گرفت.

 
_اون یه ریزی گفتب دلیلی نداره که هرری گفته درسررت باشرره. فقی صرریغه 
شتهب  شما باطله. رون اون زمان بابک دو خواهر را هم زمان در عقد خودا دا

ن باطله ولی باز هم شما به هم حرام ولی عقد داییم تون باطل نیست. صیغه تو
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نمی شررید رون فعل حرامی که مرتکب شرردید از روی نادانی و نااگاهی بوده. 
بعد هم شما زمانی عقد کردید که بابک ماهی رو طالق داده بوده. این زنیکه یه 
خه عزیز دل من. خوب  باورت شرررده آ که تو آتیت بگیری. ررا  ته  ریزی گف

 گه مغرضانه است. تو باید باور کنی؟معلومه که زنک هر ری می
 

 _بابک باور کرده بود.
 

 پشت دستم را نوازا کرد.
 

 _بابک هم نمی دونسته. اون رو هم خودم توایه کردم.
 

 نگاهت کردم و با تردید پرسیدم:
 

 _شما می دونستی که اون پدرمه؟
 

 سرا را به نشانه نفی تکان داد.
 

قت نشون نمی داد که با علی کسروی _نه اونم من نمی دونستم. مریم هیچ و
سروی خیلی از مریم بزرگ تر بود. محمد و  سری داره. اون زمان علی ک سرو 

 گلی رو داشت و ماهی هم تو راه بود.
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 آهی کشید.
 

سالم بود. زیاد تو این خی  سیزده رهارده  _ری بگم واال. من اون موقع خودم 
 ید هم ریزی بوده. مریم تو دارها ن ودم که بدوام رو رفتار کسی دقیک بشم. شا

بود و من هم اون زمان بچه تر از این بودم که متواه این اور روابی یا نگاهی 
 و حرکتیب ریزی بشم.

 
 _بابک می دونست؟

 
 رند لحظه سکوت کرد و به سپهر نگاه کرد.

 
_آره می دونسررت. ولی احتماال اون هم به تازگی فهمیده بود. از خودا بپرس 

 نازی.
 

 ه کی می دونست؟_دیگ
 

 _برادرت و خواهرت.
 

 _امیرهوشنگ؟
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_نه. اون هم نمی دونسرررت. بیچاره خیلی ناراحت بود. می گفت من اصرررار 
 کردم که صیغه بشن.

 
 پوفی کرد و گفت:

 
 _یه دیونه یه سنگ می ندازه تو راه که صد تا عاقل نمیتونن درا بیارن.

 
اه در دلم روشررن شررد. او هنوز امید بود یا ریزی دیگر که برای لحظه ایی کوت

شوهرم بود. شوهر من تنها. هنوز هم محرم ترین آدم به من بود. دلم تا حدودی 
آرام شد. ولی وقتی که خوب فکر کردم دیدم که در باطن قضیه فرقی ندارد. باز 
ماق  تا اع به من زده بود  خانم  بدری  که  یک دزد را داشررتم. حرفی  هم حس 

صوصا که او مرا با مادرم مقایسه کرده و برابر دانسته واودم نفوذ کرده بود. مد
که حرفت درسرررت  ته بود. رون می دیدم  به هم رید که مرا  بود. همین بود 

 است.
 

 با صدایی ناالن گفتم:
 

 _اون به من گفت شوهر دخترا رو دزدیدم. گفت که مثل مامانم هستم.
 

سزایی زیر لب حواله احتماال بدری خانم  ص ی نا داد. دهانت را باز دایی ام ع
 کرد تا ریزی بگوید که سپهر اشاره ایی کرد و گفت:
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 _مرسی محمد اان شما می تونی بری.

 
 بعد رو به من کرد و با لحنی ادی پرسید:

 
 _یه سوال بپرسم؟ االن کدوم برات مهم تر هستن؟ بابک یا خواهرت؟

 
او ن ود من هم خواهرم؟ ماهی یا بابک؟ او را از اعماق واودم می خواستم. اگر

ساند و کاری را کردم که در تمام این  ن ودم. فقی فکر ن ود او مرا به مرز انون ر
سررالها با آن همه انگیزه انجام نداده بودم. بدون ماهی می توانسررتم زندگی کنم 

 ولی بدون او نه.
 

 آهسته گفتم:
 

 _بابک
 

 ل دند زد و گفت:
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یت در نق ه زرده؟ من  که اوضررراع روح معموال در رنین مواقعی _می دونی 
که بدوام  بسررتری می کنم ولی خوب در مورد تو فرق میکنه میتونم هر زمان 

 ب ینمت و باهات حرف بزنم پس نیازی به بستری کردن نیست. ولی ...
 

سکوت کرد. مثل اینکه ریزی  حرفت را ق ع کرد. نگاهم کرد و مدت طوالنی 
 سنگین می کرد. را که می خواست بگوید در دهان و ذهنت س ک و

 
_بابک باید بره ق ر. شررما می مونی. هر اا که راحت تری. این اا یا خونه 
دایی ات. نمی تونی بری میر آباد رون من نمی تونم ب ینمت و برای برنامه ایی 
که دارم باید هر روز ب ینمت. میری دیدن پدرت. بذار اون حرفت رو بزنه. تو 

ته کنی تو صورتتب مهم نیست. مهم  هم حرفت رو بزن. حتی اگر می خوای
اینکه تو دلت نگه نداری و بریزی بیرون. شرراید فکر کنی که ررا بابک باید بره 
ق ر. خودم می فرستمت بره. میتونه هر اایی بره. هر اا به غیر از اایی که تو 
هسررتی. می خوام از هم دور باشررید. باید بینتون فاصررله بیفته. برای درمانت 

 الزمه.
 

 خودا گفتین؟_به 
 

 _نه هنوز.
 

 او را صدا کرد.
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وارد شررد. در را بسررت و همان اا کنار در به دیوار تکیه داد. نگاهی طوالنی به 
ما می توانسررتم  نداختم. ا پایین ا گاهت نکردم. سرررم را  من کرد. ولی من ن

 سنگینی نگاهت را حس کنم.
 

حداقل دو سه  _شما میری ق ر. یا هر اا که دوست داری و بهت ویزا می دن.
 هفته ن اید همدیگه رو ب ینید.

 
زیر رشررمی نگاهت کردم. با حیرت به سررپهر نگاه کرد و بعد پوزخند غلیظی 

 زد و دستت را به نشانه "برو بابا" به طرفت تکان داد.
 

 _بابک من کامال ادی ام. ن اید نازلی رو ب ینی.
 

 حاال دهانت باز مانده بود.
 

 _برای ری اون وقت؟
 

 ی اینکه من میگم._برا
 

 _تو برای خودت میگی
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 نزدیکت رفت و دستت را سر شانه او گذاشت.

 
_می خوای خوب بشرره یا نه؟ داره از دسررت میره. بفهم. این باید االن بسررتری 
شه. بذار بابک من کار خودم رو بکنم. این کار به نفع هر دو تا تونه. برای یک  ب

 عتماد کن.خود شناسی و عشک بیشتر الزمه. به من ا
 
 
 
 
 

 اخم هایت کامال در هم رفت.
 

 _خودا ری میگه؟
 

 بعد ق ل از آنکه سپهر حرفی بزند آمد و کنارم نشست.
 

 _ری میگی نازی؟
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او واقعا فکر می کرد که من می توانم تصمیم بگیرم؟ منی که در کمتر از بیست 
نمی و رهار سرراعت ق ل خودم را کشررته بودم. با این فکر متزلزل من اصررال 

 دانستم که تا فردا زنده خواهم ماند یا نه که بدواهم تصمیم هم بگیرم.
 

نگاهت کردم. رشررمانت حاال امیدوار بود. دوسررت داشررتم که زندگیمان به 
شقی که بینمان بود. یا حداقل  شت. همان آرامت و همان ع روال ق ل بر می گ

با واو با وضررع روحی وخیم من و  د آنکه می من فکر می کردم که بود. ولی 
دانسررتم که عقدمان باطل نیسررت ولی هنوز به علت حرف بدری خانم کمی 
شاید این  شتم. فکر می کردم که  حتی در مورد فکر کردن درباره او هم اکراه دا
فکر ماهی هم هست. او که مرا از یاد برده بود. حتما او هم فکر می کرد که من 

 م بود.بابک را دزدیده ام. شاید واقعا این دوری الز
 

 _نمی دونم
 

رشررمانت سرررد شررد. رند ثانیه نگاهم کرد. سرررم را پایین انداختم. دسررتم را 
 گرفت. بی اختیار دستم را از دستت خارج کردم. آهی کشید و گفت:

 
 _بمون همین ااب من می رم.
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برخاسرررت و رمدانت را از کمد بیرون کشررید و شررروع کرد به امع کردن 
را که بر می داشررت مثل این بود که یک تکه از وسررایلت. هر تکه از وسررایلت 

قلب مرا در رمدان می گذاشررت و با خودا می برد. سررپهر دسررت به سررینه 
 ایستاده بود و هر دو نفر ما را تحت نظر گرفته بود.

 
ساعت  شم. باید روزی حداقل نیم  شته با سترسی دا _یک اایی برو که بهت د

 با تو هم حرف بزنم.
 

 پوزخندی زد و با لحنی مسدره آمیزی گفت: ررخید و نگاهت کرد و
 

شونه نه  _ره کاریه؟ می خوای بیام خونه تو بمونم؟ محی اطالعت مریی ای
 بنده.

 
 سپهر هم پوزخنداا را اواب داد و گفت:

 
_تو بیشتر احتیاج به شتشوی مغزی داری. در دست رس باا. دارم ادی می 

 گم
 

 رمدانت را برداشت و با لحنی عص ی گفت:
 
 ااازه خداحافظی بهمون می دی یا نه؟_
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 _خداحافظی کن برو.

 
 با حیرت به سپهر نگاه کرد. اما سپهر خیلی ادی گفت:

 
 _هستم خدمتتون خداحافظی ات رو بکن.

 
او فهمیده بود که من دوسررت نداشررتم که بابک حتی برای لحظه ایی مرا لمس 

اه را م. بابک این نگکند. هنوز حس خوبی نداشتم. نگاهی تشکر آمیز به او کرد
 دید. رمدانت را برداشت و به طرفم آمد و گفت:

 
_کلید ماشررینم رو می ذارم برات اگر خواسررتی. من احتیاای ندارم. با احتیاط 

 برون.
 

 برخاستم و مقابلت ایستادم.
 

 _مرسی.
 

 صدایم زمزمه ایی ضعیه بود. رند لحظه دست دست کرد.
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 دت نره._پانسمان دستت رو باید عو  کنی یا
 

 به اای من سپهر اواب داد.
 

 _خودم براا عو  می کنم.
 

 به کنار بابک آمد.
 

_هیچ تماسرری باهاا نداشررته باا. بذار این پروسرره تموم بشرره. هر زمان که 
 موقع اا شد خودم بهت خ ر می دم که برگردی. باشه؟

 
سرررا را نا محسرروس تکان داد. دوسررت داشررتم که نرود. ولی باید می رفت. 

امیدانه فکر می کردم ره می شد که اگر همین حاال می گفت که دوستم دارد نا
و عاشررقم اسررت. اگر می گفت من هم هر ریزی را فراموا می کردم. دیگر 
شانه هایم  سنگینی اا از روی  شتر  صه بی ماهی یا حتی حرف بدری خانم ن

ر به گبرداشته می شد. اگر فقی این را می گفت. من دیگر آرام می شدم. من دی
هیچ کس احتیاج نداشررتم اگر او این کلمه اادویی را می گفت. ولی نگفت. 
فقی نگاهم کرد. شرراید نگاهت همین حرف را داشررت. ولی بابک اانب عزیز 
ستم داری. آن زمان  دلمب من کر و کور هستم. باید در گوشم زمزمه کنی که دو

نفوذ می  ب*مل*اسررت که این زمزمه به فریادی م دل می شررود و در اعماق ق
 کند و مرا خوش دت می کند.
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شمانم ن یند. او نمی گفت. او مغرور  سرت را در ر سرم را پایین انداختم تا ح

اطمینان پیدا  ل*ب*متر از این ها بود که عشررقت را ابراز کند. همین که ته ق
کرده بودم که مال من اسررت و عقدمان باطل نیسررت دلم تا حدودی آرام شررده 

سدت بود. ست مرا به هم  بود.  سدت ترین ریزی بود که می توان دوری از او 
 بریزد. ولی وقتی که سپهر می گفت که وااب استب حتما وااب بود.

 
 _خداحافظ

 
باره  نگاهت کردم. رشررمانت را برای لحظه ایی به روی هم فشرررد و بعد دو
ست داد و از در  سپهر د شد. با  سدت  شک و  همان بابک پژمان محکم و خ

سپهر که با دقت نگاهم می کردب نگاه اتاق بیر ستم و به  ش ون زد. روی تدت ن
 کردم.

 
 _میشه تنهام بذارید؟

 
 ل دند زد.

 
 _می خوای گریه کنی؟
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نمی دانسررتم ره کار می خواهم بکنم. فقی آن لحظه می دانسررتم که دوسررت 
 دارم تنها باشم.

 
یه نشررونه _آروم باا. همین که وقتی اون میره و نیسررت بهم می ریزی خودا 

به. این ادایی برای هر دو نفرتون الزمه. اگه بمونه اوضررراع بهم می ریزه.  خو
بذار زمانی برگرده که بتونه بهت بگه دوسررتت داره. این دوری بیشررتر از اونکه 
به. باید بفهمه که تو نیاز داری که بهت ابراز  برای تو خوب باشرره برای اون خو

 عالقه بشه.
 

سعی از اتاق بیرون رفت و مر ستم و  ش شت. روی تدت ن ا به حال خودم گذا
شک ها  سر هم پلک زدم تا ا شت  شک هایم را پس بزنم. رند بار پ کردم که ا

 کنار بروند ولی نشد و به گریه افتادم.
 

 فصل بیست و هفتم
 

سه روز بود که او  شدم.  صح ت کردن دو نفر با هم از خواب بیدار  صدای  از 
سرگ سی رفته بود و من مثل یک رور  شده بودم. ریزی نمی خوردمب با ک ردان 

حرف نمی زدمب نمی خوابیدم. تمام روز را مثل مرک سرررکنده در اتاق خواب به 
این طرف و آن طرف می رفتم. سر کمد می رفتم و کت و شلوارهایت را بو می 
کردم. به حمام می رفتم و از شررامپوی او اسررتفاده می کردم. ریزی به انونم 

سپ ست و رهار نمانده بود.  شد که بی شتر کرد و همین باعث  هر قرص ها را بی
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سرراعت اول را در حالتی گیج و منگ بگذرانم. مثل معتادها نئشرره شررده بودم. 
سپهر تماس گرفتند. ولی بدنم  شت کرده بودند و با  شدت وح گلی و محمد به 
عادت کرد و باعث شرررد تا در روز بعد کمی غذا بدورم. ولی هر ره خورده 

اال آوردم. حال بدی پیدا کرده بودم. روی سرررامیک های که حمام ولو بودم ب
شررده بودم و محمد و گلی به زور مرا به اتاق برگردانند. هنوز با هیچ کدامشرران 
حرف نمی زدم. ولی آنها ص ورانه مرا تحمل می کردند. بیشتر بار به روی شانه 

ند روز بود که های محمد بود. او که هر روز ریت هایت را شرریو می کرد ر
اصالر نکرده بود. کارهای عقب مانده شرکتب گرفتاری های منب و فیزیوتراپی 
هت روی  ند ا ها از ر مه این پدراب ه مادر و  با  حث و درگیری  های گلیب ب
سعی می کرد تا آرامم کند ولی من  شانه هایت بود. دایی ام به دیدنم می آمد. 

 فقی او را می خواستم. درد من او بود.
 
سروی را ب ینم ولی هر لحظه و هر روز آن را به تعویک قر ار بود که بروم و علی ک

ستم این طرف و  شده بود که در د ساعتی  ست مثل یک بمب  می انداختم. در
ضمن می  ستم که ر ور باید آن را خنثی کنم و در  آن طرف می بردمب نمی دان

 دانستم که بزودی منفجر خواهد شد.
 

صراری ن ست کمی از آن حالت مجنون سپهر هم زیاد ا شت. ظاهرا می خوا دا
واری که داشررتم خارج شررومب تا بعد بتوانم شرروک های احتمالی این دیدار را 

 تحمل کنم.
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سرم امع کردم و نگاهی  شت  شفته ام را پ از رختدواب بیرون آمدم. موهای آ
به سراعت کردم. سراعت هفت شرب بود. صرداها خفه بودند. احتماال گلی و 

ند. از اتاق بیرون آمدم. سرررم گیج می رفت. دسررتم را به پیشررانی ام محمد بود
گرفتم و به طرف آشررپزخانه رفتم تا کمی آب بدورم. گلی و یک زن الوی در 
آشرپزخانه ایسرتاده بودند و آهسرته حرف می زدند. زن پشرتت به من بود. یک 

و  تلحظه ترسیدم. اگر بدری خانم باشدب دیگر کسی نیست که مرا از زیر دس
بالت بیرون بکشررد. این دفعه دیگر مرا می کشررد. گلی با دیدن من سررراسرریمه 

 گفت:
 

 _ِا ... نازی اون بیدار شدی.
 

او ررخید. دهانم باز مانده بود. همان اا خشررکم زد. به نظر می رسررید او هم 
از دیدن من خشررکت زده اسرررت. برای لحظه ایی اخم هایت در هم رفت و 

سلی اا گریه ایی شمان ع شد و به طرفم آمد و ق ل از آنکه عکس العملی  ر
نشرران بدهمب مرا در آغوا کشررید. آهسررته گریه می کرد. خیلی کم گریه او را 
ستت را  ستانم همان طور آویزان کنار بدنم مانده بود و او هر دو د دیده بودم. د

 دور گردنم حلقه کرده بود و در آغوشم گریه می کرد.
 

 کار رو می خواد بکنه. به خدا نمی دونستم. _من نمی دونستم مامان این
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خودا را از من ادا کرد و نگاهت به خراا هایی که حاال بعد از سرره رهار 
 روز منظره دلدراا روز اول را نداشتب ولی هنوز کریه المنظر بودب نگاه کرد.

 
 _به خدا نمی دونستم. الهی من بمیرم! الهی بمیرم!

 
پانسمان دستم کردب که حجم روز اول را نداشت  دستم را باال آورد و نگاهی به

 ولی هنوز یک گاز و رسب به رویت بود.
 

 _الهی بمیرم! الهی بمیرم!
 

دسررتانم بی اراده باال آمد و دور گردنت حلقه شررد. رقدر بی معرفت بود. من 
خیلی خیلی دلتنگت بودم. حاال که او را دیده بودم متواه شرردم که تا ره حد 

ما دلتنگت بودم و  به  تادم. گلی هم  یه اف به گر نداشررتم. من هم  خودم خ ر 
پیوسرررت و هر سررره نفرمان دسرررت در گردن هم حلقه کرده بودیم و گریه می 

 کردیم.
 

شینیم و حرف بزنیم. گلی  ستیم ب شدیم و توان آن قدر گریه کردیم که کمی آرام 
 رای و شرریرینی آورد و من حریصررانه همه را بلعیدم. ماهی با حیرت نگاهم

 کرد.
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 ایی؟ ر*ا*م*ل*ه_
 

با خجالت نگاهت کردم. دوسررت نداشررتم که او اشرراره ایی به راب ه بین من و 
بابک کند. او که زمانی عاشک شوهرم بود. او که زمانی همسرا بود. حتی اگر 

 پولی و قراردادی بوده باشد.
 

 گلی هم موشکافانه نگاهم کرد. مثل اینکه او هم منتظر اواب من بود.
 

 _نه.
 

آمد و کنارم نشررسررت و دسررتم را در دسررت خودا گرفت. حرفی نزد. حرفی 
نزدم. فقی در سررکوت به هم نگاه می کردیم. گلی تنهایمان گذاشررت ولی در 

 لحظه آخر نگاهی بین او و ماهی رد و بدل شد که معنی آن را نفهمیدم.
 

ه این پاهایت را دراز کرد و روی میز گذاشرررت. به یادم آمد که زمانی معتاد ب
شان را روی میز می  شه می گفت که آمریکایی ها پاهای شده بود و همی حرکت 
گذارند. احمک آن زمان هم همه اا در فکر خارج بود. یادم می آمد که بدری 

 خانم رقدر از این کارا حرص می خورد.
 

نگاهی به من کرد و به پاهایت اشررراره کرد. او هم در همین فکر رفته بود. زیر 
 خنده زد.
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 _تو هم یادته؟

 
 ل دند زدم و سرم را تکان دادم.

 
 _از دستت دلدورم.

 
ید که بابک را از او  ل*ب*مق فرو ریدت. باالخره حرفت را زد. اگر او هم بگو

 دزدیده امب همان اا سکته می کردم.
 

ستم را در  شد و د شت و خم  صورتم را دید و با نگرانی پاهایت را بردا حالت 
 دست خودا گرفت.

 
با هم تفریی کنیم. من کلی برنامه _قر که کلی  یای. می خواسررتم  که ب ار بود 

 ریزی کرده بودم.
 

 ل دندی زد و گفت:
 

 _آخه این کچل خان ری داشت که عاشقت شدی؟!
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لحنت معمولی بود. هیچ تلدی نداشررت. حتی رشررمانت هم رشررمان شرراد 
 همیشه اا بود.

 
 _ازم دلدور نیستی؟

 
 خندید.

 
 می خواد یه اوردنگی بهت بزنم.... _ررا گفتم که دلم

 
 حرفت را ق ع کردم.

 
 _به خاطر اون می گم.

 
 حتی می ترسیدم که مقابل او اسمت را ب رم.

 
نگاهم کرد. نگاهت ادی شررده بود. آن قدر زیاد که برای لحظه ایی خنده ام 
گرفت. ماهی و ادیت؟ هیچ زمانی او را ادی ندیده بودم. شرراید فقی زمان 

شررغول برنامه ریزی برای یک خرابکاری عظیم بود. یا زمان هایی که هایی که م
 عمران مرا کتک می زد. آن زمان او ادی و خشن می شد.

 
 آهی کشید و گفت:
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 _راستت رو بگم؟

 
سرم را به نشانه مث ت تکان دادم. به سمت در اتاق خواب که گلی به آن اا رفته 

 بود نگاه کرد و آهسته در گوشم گفت:
 

گفته اگر حرفی بزنم که اوضرراع تو به هم بریزه خودا با دسررت های _گلی 
 خودا منو می کشه. می دونی که سگ بشه ری میشه؟

 
 خندیدم و به او نزدیک شدم.

 
 _در گوشم بگو. ولی تو رو خدا راستت رو بگو

 
 کمی به من نزدیک شد و آهسته گفت:

 
فته بود که منو به هیچ _آره! اولت خیلی دلدور شررده بودم. با اینکه اون بهم گ

واه نمی خواد ولی باز هم حس بدی داشررتم. نمی دونم ته دلم احسرراس می 
کردم که عاشررقت میشررره. شررراید هم فکر می کردم که از همون اول هم یه 
که بهم  نداشررتم. حس می کردم  هت نظر داشرررت. حس خوبی  اورهایی ب

خوام ررا این خیانت کردی. فکر می کردم نازی که می دونست من اون رو می 
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کار رو کرد؟ ولی بعدا دیگه این حس رو نداشررتم. حاال دیگه عالی هسررتم. 
حاال فقی از این ناراحتم که ررا برنگشررتی که با هم باشرریم. هر رند که دیگه 

 االن تو اصال به دردم نمی خوری. خودم اون اا عالی هستم.
 

انه تاد. موشکافه ایی به نوک انگشتانت زد و به هوا فرسب*و*سرشمکی زد و 
 نگاهت کردم.

 
 _با کسی هستی؟

 
 قری به سر و گردنت داد.

 
_ماهب ایگرب مو داره پر پشررت تا پیشررونیب خوا تیپ و خوا هیکل و صررد 

 ال ته خوا اخالق.
 

 آن رنان با دهان باز نگاهت کردم که خنده اا گرفت و غت غت خندید.
 

حیاتی. االن هم که می _دکتر بیمارسررتانی بود که گلی اون اا بود. مسررعود 
بینی این اا هستم فقی به خاطر توهه. با کلی اشک و گریه از هم ادا شدیم. 

 بهت گفتم باید برم خواهرم رو ب ینم ولی زود برمی گردم.
 

 رشمک دیگری زد.
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 _بیشعور......

 
سرریل ناسررزا را همراه به یک پس گردنی محکم به طرفت روانه کردم. آن قدر 

 خودم هم درد گرفت. محکم زدم که دست
 

 _احمک نفهم.... کی می خوای بزرگ بشی؟
 

 اا خورد و پشت سرا را ماساژ داد و مظلومانه گفت:
 

 _آخ نازی درد گرفت!
 

 اما من غیر قابل کنترل شده بودم.
 

 _تو اصال می فهمی ری کار با من کردی؟
 

اق د. گلی از اتصرردایم باال رفته بود و او ناامیدانه تالا می کرد تا مرا آرام کن
 بیرون زد.

 
 _ماهی ذلیل بشی. ری کار کردی؟
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 _به خدا هیچی

 
 برخاستم و در حالیکه با خشم و کمی لرزا قدم می زدمب نگاهت کردم.

 
 _هیچی؟

 
 دستم را روی صورتم کشیدم و سعی کردم تا لرزا دستانم را مدفی کنم.

 
.. رحرفم را ق ع _می دونی من ره حالی داشتم؟ هر لحظهب هر تماسب هر ...

سمان گرفتمت ای خدا آخه ری بگم به تو ماهی؟ ری بگم؟  سرم را به آ کردم و 
تموم مدت من عذاب کشیدم. هر بار که اون می خواست دستم رو بگیره حس 

سی  شتم. می پر ستم. رون نمی تونم فعال  ر*ا*م*ل*هبدی دا ایی؟ نه خیر نی
ایی مصرررف می کنم که بشررم. می دونی ررا؟ رون دارم قرص ه ر*ا*م*ل*ه

برای انین عوار  داره. می دونی ررا؟ رون تمام راب ه ما پوچ بود. همه اا 
..... 

 
حرفم را ق ع کردم. روی زمین نشررسررتم و پاهایم را بغل کردم و خودم را تکان 

 تکان دادم. تمام تنم می لرزید.
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_همیشه حس یه دزد رو داشتم. حس کسی که شوهر کسی که مثل خواهرا 
وده رو دزدیده. می دونی ره حسرریه؟ وقتی که مامانت اون حرف رو زد من ب

مردمو زنده شدم. این ها رو می فهمی؟ بعد تو اون اا با مسعود صفایی خوا 
می گذروندی؟ روز عقدم داغون بودم. رون گلی گفته بود که تو زنگ می زنی 

به خدا اگر بفهمی. تموم روزی  باید و زنگ نزدی. می فهمی ری میگم؟  که 
 شاد می بودم رو به خودم و اون زهر کردم به خاطر توی احمک.

 
 به گریه افتاده بود. فین فین کنان و مظلومانه گفت:

 
 _حیاتی نه صفایی!

 
نگاهت کردم. رند لحظه سررکوت کردم. رشررمانم را روی هم فشررردم. ماهی 

 ودم.یک احمک به تمام معنا بود. ولی من ره می کردم که عاشک این احمک ب
 

 _حاال هر ری!
 

_معذرت می خوام. نمی خواستم علنی بشه. مامان اصال راضی ن ود. اون می 
بابک زندگی کنم. گفت که غلی کرده که  با  خواسرررت برگردم ایران و برگردم 
طالقت داده. برمی گردی ایران و مج ورا می کنیم که دوباره عقدت کنه. می 

ردمب تو هم از دخترا بدوری. ولی گفت که دیگه قرار نیسررت اگر از مریم خو
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سئله فکر  ستم به این م صال حتی نمی تون شتم. ا ست ندا من دیگه بابک رو دو
 کنم.

 
 کنارم روی زمین نشست و دستم را گرفت.

 
سم به  شک ریه؟ فهمیدم که ح شدم فهمیدم که ع شنا  سعود آ _از وقتی که با م

شاید فقی ه مین. ولی حاال بابک هیچ وقت عشک ن ود. ازا خوشم می اومد 
می فهمم که عاشررک شرردم. حاال که حتی یک لحظه هم نمی تونم دوریت رو 

 تحمل کنم.
 

 نگاهت کردم. گلی باالی سرمان آمد و با اخم پرسید:
 

 _مسعود دیگه کدوم خریه؟ ماهی تو آدم نمی شی؟
 

 رشمکی به خواهرا زد.
 

ست که بهت می گفت گل نوا بانو یادته؟ ند هر ر _همون دکتر خوا تیپ ا
 فکر کنم که تو اون موقع اون قدر تو هپروت بود که ریزی یادت نیست.

 
_خاک تو سرت ماهی! خاک تو سرت! تو خجالت نمی کشی؟ من اون اا رو 

 به ق له بودم اون وقت تو فکر الواتی بودی؟!



wWw.Roman4u.iR  1102 

 

 
 از لحن گلی ناخوداگاه خنده ام گرفت.

 
 
 
 
 

م که حال تو خوب شده رفتم دن ال _وا ... نه خیر. من بعد از اینکه م مئن شد
 الواتی! اون قدر هم سیب زمینی پشندی نیستم.

 
 گلی سرا را با تاسه تکان تکان داد و به آشپزخانه رفت.

 
 _از وقتی که به هوا اومده سگ تر شده.

 
با اخم نگاهت کردم. آن رنان اخمم غلیظ بود که اا خورد و خودا را امع 

 کرد. و اور کرد و مظلومانه نگاهم
 

ست داده. می فهمی یعنی ری؟ فکر کن  شوهرا رو از د _ره توقعی داری؟ 
 این آقای مسعود صفایی رو از دست بدی ره حسی پیدا می کنی؟

 

http://www.roman4u.ir/


 1103 ناگفته ها

 این بار از قصد فامیلی او را اشت اه گفتم.
 

 _الل شی نازلی! خدا نکنه. اوال صفایی نه و حیاتی. دوما باز هم الل شی!
 

. ماهی باید آدم می شد. دستت را دور شانه ام حلقه کرد خنده ام را فرو خوردم
 ید.ب*و*سو گونه ام را 

 
 _دوستت داری؟

 
شتم با  سی که به او دا سدت بود که از بابک و ح شمی نگاهت کردم.  زیر ر

 ماهی صح ت کنم.
 

 _یادته می گفتی آخه این کچل خان ری داره که تو عاشقشی؟
 

سی که به  سادت بود به یادم بود. آن زمان تنها ح شتمب کمی نفرت و ح بابک دا
 اینکه او خواسته و فرد مورد عالقه ماهی است. آهسته و با کمی خجالت گفتم:

 
 _دیگه کچل نیست!

 
 آن رنان با حیرت نگاهم کرد که خنده ام گرفت.
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 _مرگ من؟
 

شپزخانه حواله  شید و گلی یک زهر مار از آ سرم را تکان دادم. ایخ کوتاهی ک
 ا هیجان گفت:اا داد. ب

 
 _ازا عکس نداری؟

 
 _ررا عکس های تولدتت.

 
به سرررعت از اا پرید. دسررت مرا هم گرفت و کشررید. ایغی از درد کشرریدم. 

 مچی که بدیه داشت را کشیده بود.
 

 _ماهی.....
 

ماهی که گلی از آشررپزخانه گفت غلیظ و پر از غیظ بود. از ترس گلی سررریع 
 گفت:

 
 کشیدم._من بودمب خودم بودم ایخ 

 
 ید.ب*و*سبعد آهسته رو به من کرد و مچم را 
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 _غلی کردم ب دشید! دردت گرفت؟

 
ولی ق ل از آنکه اواب مرا بشررنود دسررتم را گرفت و به اتاق خواب برد. ماهی 

 بود دیگر.
 

 _کو نشونم بده.
 

گوشی را از کیفم بیرون آوردم و به شارژ زدم و عکس ها را پیدا کردم و نشانت 
بیشررتر عکس ها مرا بغل کرده بود و سرررا را پایین آورده بود و گونه  دادم. در

اا را به گونه من رسرر انده بود. با دیدن عکس ها دلم برایت پر کشررید. آن 
رنان به عکس ها زل زده بودم که می خواستم آنها را ب لعم. گوشی را از دست 

 من قاپید.
 

 _بده به من ب ینم.
 

 دت خندید.با دقت نگاه کرد و بعد با ش
 

_وای اصررال فکر نمی کردم قیافه بابک با مو این طوری بشررره! خدایی بی مو 
 بهتره. با مو خیلی گوگولی میشه! اون طوری یه هی ت دیگه داشت نه؟

 



wWw.Roman4u.iR  1106 

 

خندیدم. راسررت می گفت. آن زمان که موهایت را تیخ می زدب به قول ماهی با 
س ش شی را به طرف من گرفت. روی تدت ن  ت و مرا هم کنارهی ت تر بود. گو

 خودا نشاند.
 

 _گلی می گفت می خوای بری بابا رو ب ینی؟ آره؟
 

 سرم را تکان دادم.
 

 _آره
 

 _می تونی؟
 

 _نه ولی راره ایی نیست.
 

 خنده تلدی کرد و گفت:
 

_فکر می کنم آرزوی بچگی هامون برآورده شررد. یادته تو مدرسرره گفته بودیم 
 خواهریم؟
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انم رفته بود و گفته بود که ما با هم نسرر تی نداریم و این هم یادم بود. بدری خ
 من فقی دختر پسر عموی پدر ماهی هستم.

 
 این را هم یادم بود که ماهی رقدر از دست مادرا حرص خورد.

 
با  بد حرف زدم.  باهاا  ناراحتم. وقتی هم که رسرریدم خیلی  با خیلی  با _از 

 مامان هم.
 

 دستت را گرفتم.
 

 و که کم نذاشتن._بیدود کردی. برای ت
 

 رند لحظه به اای خراا هایم نگاه کرد.
 

 _هر ری که بشه دیگه ما خواهریم!
 

را گزیدم. تا اشکم فرو نریزد. در آن رند وقت رقدر به این امله فکر  ل*ب*م
کرده بودم و همیشرره می گفتم آیا باز هم زمانی می رسررد که ماهی دوباره این 

. با احسرراس بیشررتر و یک ادبیات متفاوت. امله را بگوید؟ حاال او گفته بود
ادبیاتی که حتی دلنشین تر و بهتر از ق ل بود. حاال خواهرانه بود. رقدر دلنشین 

 بود این حس. رند لحظه حرفی نزدیم و فقی دست همدیگر را گرفته بودیم.
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 _تو از اریان خ ر داری؟

 
 نگاهت را دزدید.

 
 _ماهی؟

 
 _هوم؟ نه.

 
ریزهایی می دانست. ریزهایی که قرار بود علی کسروی دستت را کشیدم. او 

 بگوید.
 

 _ماهی.
 

 _اانم؟
 

سم. می خوام اوابم  شاید نتونم از پدرت بپر سوال ازت می کنم که  _فقی یه 
 رو بدی.

 
 با ناراحتی گفت:
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 _اون پدر تو هم هست.

 
 _نه! واسه من دیگه حتی عمو علی هم نیست. ره برسه به پدر.

 
 حرفی نزد.

 
 اهت میکنم اگر می دونی راستت رو بگو باشه؟_خو

 
 ل دندی عص ی زد.

 
 _باشه

 
 _مریم و علی کسروی به هم محرم بودن که ..... که ...

 
سدت ترین پرست از خواهرم بود. این پرست را روزی  ستم بگویم. این  نتوان

 از دایی محمد کردم. ولی آن روز این گونه به لکنت نیافتادم.
 

نه عقدی یا صریغه قرص و محکمب نه. مثل اینکه پدر یکی از  _آره محرم بودن.
دوسررتای خود بابا که از این شرریخ ها بوده اونها رو به هم محرم کرده بوده. می 

 دونی که دوشیزه رو باید ااازه پدرا رو داشته باشه.
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را گزیدم. در تمام این رند روز سررناریوهای متفاوتی به ذهنم افتاده  ل*ب*م

سروی به زور با بود. از این شاید علی ک شم گرفته تا اینکه  شروع ن ا شاید م که 
ست و حالتی مثل  ست. ولی حاال تمام  ت*ج*ا*و*زمریم بوده ا در کار بوده ا

ذهنیت من به هم ریدته بود. ظاهرا که هیچ اا ار و زوری در کار ن وده است و 
سروی قرار داده ا ضایت خوداب خود را در اختیار علی ک ست. ولی مریم به ر

شد و یا  سرا در درس و کتاب با ساله که باید  آخر ررا؟ ررا یک دختر هفده 
نهایتا به فکر خوشررگذارانی باشرردب با مردی که دو برابر سررن خودا را داشررته 
سر پیدا کند؟ مردی که متاهل بوده و پدر دو فرزند و یک بچه ایی  سر و  ست  ا

خودا کرده بود اسررت که  که هنوز به دنیا نیامده اسررت. مریم ره فکری پیت
 خودا را دراختیار او قرار داده تا او هر کاری که خواست انجام دهد؟

 
ولی در این بین یک نفس راحت و یک آرامت خیال برایم بود و آن این بود که 
مشررروع بودم. یا حداقل ط ک آن ره که ماهی می گفت. ال ته اگر به خاطر من 

 حرف را عو  نکرده باشد.
 

 کار رو کرده؟ _ررا این
 

 _کی مادرت؟
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_هر افتشون. زمانی که می خواستن این گند رو به زندگی همه بزنن یه لحظه 
هم فکر نکردن که یه بچه این وسی بیچاره می شهب یه مردی مثل عمران داغون 
شه و  سته می  شک ست می دهب یه زنی مثل مادرت دل سانیتت رو از د شه و ان می

 می کنه؟ تموم عمرا رو با نفرت زندگی
 

 ل دند زد.
 

 _به فکر همه هستی.
 

 آهی کشیدم.
 

شتر. ولی همه یه اورهایی  شاید من بی ضربه خوردن.  سی  _رون همه این و
 تاوان کار اون ها رو دادن.

 
 آهسته گفت:

 
 _گلی می گفت....

 
 حرفت را ق ع کرد و گفت:
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 _نگی بهت. شرراید خودا بعد بهت بگه. ولی نگو من گفتم باشرره؟ گلی می
 گفت شنیده که بابا صح ت از عشک و عاشقی کرده.

 
 _عشک و عاشقی با کی؟

 
 _با مریم.

 
ست ولی ااازه داده  شک مریم بوده ا سروی عا با حیرت نگاهت کردم. علی ک
که ثمره عشررقت که من باشررم تمام این سررالها مثل یک سررگ از عمران کتک 

د؟ ن رب ی نداربدورم؟ عاشررقت بوده ولی گفته که برو بچه را سررقی کن به م
 ظاهرا در فرهنگ لغات علی کسروی و من عشک متفاوت معنی شده است.

 
 _گلی از کجا شنیده؟

 
شه و  سته بیاد اون اا ظاهرا با بابا بحثت می  _همون روزی که مامان می خوا
بابا هم یه ریزهای میگه و مامان هم که یه گلوله آتیت شرررده بوده میاد خونه 

 به هم. عمران و همه رو می ریزه
 

پوزخند زدم ولی ریزی نگفتم. نگاهم کرد. رشررمانت می گفت که او هم به 
 همان ریزی فکر می کند که من در فکر آن هستم.
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_مامانت پس تموم این سرررالها می دونسررته؟ ررا حاال گفت؟ ررا تموم این 

 سالها ریزی نگفت؟
 

ی ه داره حرف_نمی دونم ولی فکر کنم که به خاطر اینکه مج ور نشرره تو رو نگ
نزده. اگر عمران می فهمید تو رو نگه نمی داشت می انداخت سر مامان و بابا. 
مامان دیده که بهتره ریزی نگه. نمی دونم واال. حاال میری باالخره همه ریز و 

 می فهمی
 

 برای عو  کردن بحث گفتم:
 

_حاال ری کار می کنی؟ بابک میگفت که می خوای بری دانشررگاه. می گفت 
کار می پذی پاریس زندگی می کنه تو ری  قای حیاتی  را هم گرفتی. حاال آ

 خوای بکنی؟
 

 زیر رشمی نگاهم کرد.
 

_نمی رم. قراره بیاد خواسررتگاری. فقی منتظر اینکه خ را کنم. خانواده اا 
 این اا هستن. او هم که بیاد دیگه همه ری ردیفه.

 
 _یعنی می خوای برگردی ایران؟
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د کارا اون ااسررت من بیام ایران که ری بشرره. احتمال _ایران که نه. مسررعو

زیاد دانشررگاه منتفی می شرره. مگه اینکه بتونم دوباره برای پذیرا تو دانشررگاه 
شادی خندیدت  شت را باز کرد و با  پاریس اقدام کنم. اون هم زمان می بره. رنی

 احتماال تنها کاری که فعال می کنم شوهر کردنه.
 

 خندیدم و گفتم:
 

 ریه؟ دوست داره؟_ر و
 

خندید. حتی با بردن اسررمت هم به هپورت می رفت. ولی برایم االب بود که 
این حاالتت با زمانی که ادعا می کرد عاشک بابک است فرق داشت. شاید این 

 بار واقعا عاشک شده بود.
 

 _خیلی ماهه نازیب فوق العاده است. حاال واقعا حس میکنم که عاشک شدم.
 

 ید.ب*و*س. خم شد و گونه ام را دستت را فشردم
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_محمد گفته که باید پول بابک رو پس بدم. ولی فکر نکنم که بابک ق ول کنه. 
قادر خان و  با  تاد تو هچل درگیری  ناراحته؟ آخه من رفتم و اون اف از دسررتم 

 مامان و بابا.
 

ناراحتم. فقی زمان  ماهی  که از دسرررت  _نمی دونم هیچ وقت ریزی نگفته 
ن نگرانت بودم یا به خاطر تو نمی گذاشررتم که به من دسررت بزنه هایی که م

 خیلی شاکی می شد. درباره پول هم فکر کنم که ق ول نکنه.
 

_محمد خیلی از دستم شاکیه. روزی که فهمید من این کار رو با خودم و بابک 
کردم کارد می زدی خونت در نمی اومد. برای اولین بار تو زندگیم دسررتت رو 

باال یل هر آورد  مان زد. ولی خوب دال ما نه تو گوشررم. اون نزد ولی  که بز  
کدومشررون فرق داشررت. مامان برای این زد که ررا بابک رو از دسررت دادم. 

 محمد می خواست بزنه که ررا این معامله رو با بابک کردم.
 

 _تو و محمد کی اریان من رو فهمیدید؟ اینکه من خواهرتون هستم.
 

ه تو بچه عمران نیسررتیب ظاهرا خ ر داشررت .ولی نمی _محمد از اریان اینک
دونست بابات کیه. ولی من که اصال از مرحله پرت بودم. تا یه روز مامان و بابا 
ست منو با اولین پرواز بفرسته ایران پیت  شد. مامان می خوا شون  سر من بحث

د. وبابکب ولی بابا با اینکه خیلی از این اریان ناراحت شده بود ولی مداله ب
می گفت اگر بابک می خواسررت این کار رو نمی کرد. این کارا یعنی که آقا 
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من دختر شررما رو نمی خوام. حاال ما بیایم خودمون و ماهی رو کوریک کنیم 
که ری بشرره؟ ماهی به اندازه کافی گند زده. دیگه ن اید بدترا کرد. به غیر از 

کرده خ ر نداشررت. اون من و محمد کس دیگه ایی از اینکه بابک تو رو صرریغه 
زمان فکر کنم من هنوز تو عقد بابک بودم. بعد یک دفعه مامان آتیشرری شررد و 
گفت که اگر بدوام تو رو به حال خودت بذارم هر غل ی که بدوای می کنی و 
باره گند می زنی به زنگیمون. کم سررر مریم ایگرم رو آتیت نزدی. اون از  دو

منو اگر تو گور بذارن و رو خاکم هم یک مریمب اون از اون دختر گیس بریده. 
س ز بشهب محال ممکنه مریم رو حالل کنم. ایشاال هم که نازلی  متر عله هم 

 هم سیاه بدت بشه من ایگرم آروم بشه.
 

حرفت را ق ع کرد و به من که با حیرت نگاهت می کردم نگاه کرد. صررورتت 
 غمگین بود.

 
نستن که ما حرف هاشون رو می _من و محمد می شنیدیم ولی اون ها نمی دو

شررنویم. محمد داشررت می مرد. نازی باور کن رنگت آن رنان پریده بود که 
گفتم همین حاال سررکته می کنه. رفت تو اتاقب داد و هوار هایی سررر هر دو 
شتم گریه می کردم.  شه ها می لرزید. من هم بیرون دا شی شون می زد که  نفر

نازلی نمی تونم توصرریه  بدترین روزهای زندگیم خیلی بد بود  کنم. یکی از 
سال  سانیت ندارید. این همه  شما ان شرف ندارید.  شما  بود. محمد می گفت 
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شه؟ به تو هم می گن بابا؟ عمران  این دختر رو به امون خدا ول کردی که ری ب
 می کرد می فهمی یعنی ری؟ ت*ج*ا*و*زداشت به دخترت 

 
 پیت اومده بود خ ر نداشت؟_مگه بابات از اریانی که بین من و عمران 

 
_نه. زمانی که تو خ ر دادی که این طور شرررده و تو به بابک پناه آوردیب بابا 
شهرهای  شون تو یکی از  ستا پاریس ن ود. با مامان رفته بودن دیدن یکی از دو
نزدیک پاریس. بعد هم که اومدن گلی این طوری شررد و ما اصررال نتونسررتیم 

ت یه سررک با  با فت اگر ریزی بهت بگیم.  مد هم گ ه کورولو رو رد کرد. مح
نازی رو دوسرررت داره ممکنه بدتر  بابا که  نازلی رو هم بگیمب  بدوایم اریان 

 بشه.
 

 کمی روی تدت اا به اا شد و دستت را زیر سرا گذاشت.
 

_خالصرره محمد همه ریز رو گفت. بابا خیلی حالت بد شررد. ولی مامان می 
 گفت که حقشه. ایشاال که ....

 
 را ق ع کرد. احساس کردم که بیشتر از این نمی تواند توضیی دهد. حرفت

 
_اصررال ررا ما داریم از این ریزهایی افتضررار حرف می زنیم؟ از بابک بگو 

 ب ینم. ری شد که این کوه یخ بهت گفت که دوست داره.
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ل دند تلدی زدم. رند لحظه سررکوت کردم. درد من همین بود که او ریزی 

 نگفته بود.
 

 ن نگفت._او
 

 رشمانت گرد شد.
 

 _پس ری؟
 

شرررانه ام را باال انداختم. ضررربه ایی به در خورد و گلی با رای و میوه آمد. 
برخاسررتم و کمکت کردم. هنوز مشررکالتی داشررت که بیشررترشرران مربوط به 
شده بود و  شد. ریزهایی را از یاد می برد. حرف زدنت خوب  حافظه اا می 

 د.مشکالت حرکتی اا بهتر شده بو
 

 _هیچی.
 

 یک موز از ظرف میوه برداشت و گفت:
 

 _باهاا راب ه داری آره؟
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 با خجالت سرم را تکان دادم.

 
_عمال هیچ زمانی نگفت که دوسررتم داره. ولی خوب اون قدر بهم مح ت کرد 

 که وابسته اا شدم.
 

نگاهی بین ماهی و گلی رد و بدل شد. گلی دستم را با مح ت گرفت و پرتقالی 
 ست کنده بود را مقابلم گذاشت و گفت:که پو

 
 _تو ری دوستت داری؟

 
 آهسته گفتم:

 
 _اگر دوستت نداشتم که ....

 
حرفم را ادامه ندادم و فقی سرررم را به نشررانه مث ت تکان دادم. اگر دوسررتت 
نداشتم با آن وضع روحی خراب و ترسی که از راب ه زناشویی داشتمب خودم را 

ولی خوب این ها گفتنی ن ود. این ها ریزی بود در اختیارا نمی گذاشررتم. 
 بین من و بابک.
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با  که  هات دیدم. اون روز  با تارا رو  _اون هم دوسرررت داره من م مئنم. رف
محمد برگشررتی تهران یادمه که ر ور بغلت کرده بود. اصررال با دیدن تو مثل 

که  اینکه از این رو به اون رو شرررد. محمد هم می گفت که تو میرآباد فهمیده
بابک واقعا خاطرت رو می خواد. بابک یکم سرد و مغرورهب ولی این دلیل نمی 

 شه که دوست نداشته باشه.
 

 ماهی ناراحت گفت:
 

_بابک خشررک نیسررت. بابک روبهب آهنه. اگر دوسررتت داره باید بگه. االن 
 مسعود روزی ده دفعه به من میگه عاشقتم!

 
ه شد. ولی با زنگ تلفنت و شیراه گلی آن رنان نگاهی به او کرد که ماهی خف

 ایی که برای برداشتن آن رفتب گلی را دوباره آتشی کرد.
 

 _اون دلم عزیزم؟
 

گلی نگاه احمقانه ایی به او کرد و صورتت را امع کرد و زیر لب فحشت داد. 
به تلفنت  با خیال راحت  تا  تاق بیرون رفت  ولی ماهی شررراد و بی خیال از ا

 برسد.
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 خ ر نداری؟ _از عمران
 

 گلی سی ی پوست کند.
 

شرکت گیجه گیج بوده. می گفت  _نه. محمد می گفت که اون روز اومده بوده 
 اون قدر حالت بد بوده که دلم براا سوخته.

 
_منم دلم براا سرروخت. گلی با اینکه زیر کتک هاا اون می دادم. با اینکه 

 لم براا سوخت.هر ری االن بدبدتی دارم به خاطر اونه. ولی باز هم د
 

 ل دندی زد.
 

 _الهی فدات بشم. بس که مهربونی
 

صدای زنگ درآمد. نا امیدانه فکر کردم ره می شد که همین حاال بابک از در 
وارد می شد و می گفت که گور بابای حرف سپهر. ولی می دانستم که این طور 

 ندواهد شد.
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ر همراه با محمد بود. ماهی گلی رفت تا در را باز کند. از اتاق بیرون آمدم. سپه

که هنوز با تلفن صررح ت می کرد موشررکافانه به سررپهر زل زده بود. با اشرراره 
که این دیگر کیسرررت؟ خندیدم و ریزی نگفتم. می  ید  ابرویت از من پرسرر

 دانستم که بدترین ریز برای ماهی برطرف نشدن فضولی اا است.
 

ر که حدس می زدم سررپهر نشررسررت و اشرراره کرد که کنارا بشررینم. همان طو
ماهی سریع تلفنت را کات کرد و به سراک ما آمد. سالم کرد و کنار من نشست 

 و دوباره به سپهر نگاه کرد و با پررویی گفت:
 

 _نازی اان معرفی نمی کنی؟
 

حاال خواهرم  بازیم بود و  که روزی هم  نده ام را فرو خوردم. من این دختر  خ
 ناختم.شده بود راب از خودم هم بهتر می ش

 
 _آقای دکتر سپهر سجادی. روانپزشک من و دوست بابک. ماهی خواهرم.

 
یکی از ابروانت را باال برد و با خوشرویی دستت را به سمت سپهر دراز کرد و 

 دست داد.
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 _احوال شما؟ نازی خیلی از شما تعریه کرده!
 

 سرررم را نا محسرروس تکان تکان دادم. من کی از سررپهر برای او صررح ت کرده
با  به من داد و ل دند زد. سررپهر اما  نداشررتم. نگاهت را  بودم که خودم خ ر 

 خوشرویی و حاضر اوابی گفت:
 

_بله بله! احوال شررما ماه نوا خانم. بنده هم تعریه شررما رو زیاد از نازلی 
 شنیدم.

 
منظور سررپهر ریز دیگری بود. به من نگاه کرد. نتوانسررتم از ل دندی که به نظر 

سید ل ها شمکی به من زد. ماهی می ر یم را رها ندواد کردب الو گیری کنم. ر
که این رشمک و ل دند مرا دیده بود. از زیر دستت بازوی مرا نیشگون گرفت 

 و آهسته کنار گوشم گفت:
 

 _می کشمت اگر پشت سر من به این ُدکی حرف نامربوطی زده باشی
 

م ره ت بانو گری هر  کد با  نده ام را امع تر کردم. گلی  پذیرایی خ به  ام تر 
پرداخت. نگاهت کردم. گلی من حیه بود که بدواهد بیوه و تنها بماند. سپهر 
شد.  شته با شتم که به نظرم می آمد که لیاقت گلی را دا ست دا را هم آن قدر دو

 سپهر دوباره یکی از آن نگاه های دکتر به مریی اا را کرد و گفت:
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رنگ و روت خیلی بهتر  _خوب خودت ر وری؟ به نظرم خواهرت برگشررته
 شده.

 
 ماهی با افتدار ل دند زد. ل دندی که سپهر را به خنده انداخت.

 
 _بلند شو بریم هم پانسمانت رو عو  کنم. هم یه گپی با هم بزنیم.

 
 برخاستم. به اتاق خواب رفتیم. گلی وسایل پانسمان را آورد و خودا رفت.

 
 _خب خب! رشمت روشنب ماهی هم که برگشت.

 
 سب را آهسته کند و نگاهم کرد.ر
 

 _حالت ر وره؟
 

 _خوبم.
 

 نگاهی به زخم کرد.
 

 _ماهی دقیقا همون ریزیه که بابک توصیه کرده بود.
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برای لحظه ایی خواسته ی اینکه خ ری هر رند کوتاه از او داشته باشمب آن قدر 

 زیاد شد که نتوانستم خودداری کنم و پرسیدم:
 

 _حالت خوبه؟
 

 روی دستم بلند کرد و نگاهم کرد و ل دند مهربانی زد. سرا را از
 

_اتفاقا اون هم همین سرروال رو کرد. ق ل از اینکه بیام این اا باهاا صررح ت 
 کردم.

 
 _خوبه؟

 
 آرام خندید.

 
_آره. ولی اگر بگم که داره از دوریت دق می کنه غلو نکردم. نمی دونی رقدر 

 منو با القاب زی ا مستفیذ کرد!
 

 ی خندیدم.با شاد
 

 _ بهت گفتم که این دوری براا الزمه. پسره ی پوست کلفت مغرور!
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 بلند تر خندیدم. او هم به خنده افتاد.

 
 _نازلی به نظرم خیلی بهتری. می تونی بری و کار آخر رو هم انجام بدی

 
 خنده ام امع شد. اما او با مح ت بیشتری به من نگاه کرد.

 
 _می شه ....

 
 رد و قاطع گفت:حرفم را ق ع ک

 
 _نه نمی شه.

 
 اشاره ایی به زخم کرد.

 
 _بذار روا باز باشه.

 
 وسایلت را امع کرد.
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س ک اری بهت  شه نازلی. من بهت قول می دم که آن رنان حس  _بذار تموم ب
 دست میدهب که روزی صد دفعه اموات منو خیرات میدی! به من اعتماد کن.

 
 رم هم هستم._هیچ حسی بهت ندارم. حتی ازا متنف

 
_حک داری. ولی بذار گفته بشه. بذار آروم بشی. این دیدار باید انجام بشه. اگر 

 نری نازلی م مئن باا که برای تموم عمرت زندگی نرمالی پیدا نمی کنی.
 

می دانستم که حک با اوست. ولی نمی توانستم خودم را راضی کنم که به دیدن 
اظ ژنتیکی عنوان پدری مرا با خود یدک او بروم. به دیدن مردی که فقی از لح

سال ق ل با دلیل یا بدون دلیل من قی مرا به  ست و یک  شید. مردی که بی می ک
ستن رنین  واود آورده بود و بعد مرا از زندگیت قلم زده و پاک کرده بود. با دان
ستم فقی به  ریزی ر ور می توانستم که با او دیدار کنم؟ حتی اگر که می خوا

 در صورتت ُته بیاندازم. قول سپهر
 

 _این نیز بگذرد نازلی. به من اعتماد کن.
 

 سرم را تکان دادم. تمام مدت به او اعتماد کرده بودم.
 

 _کی؟
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_با محمد صح ت می کنم. بذاره یه روزی که دایی ات هم بتونه باشه. باالخره 
 اون هم سهم داره. خواهر اون هم بوده

 
 _شما نمیاید؟

 
شم بهتره. شه بهتره. ولی از اون اایی که  _ن ا صال هیچ کس ن ا به نظر من که ا

شه  شکل ایجاد کنهب یک نفر با مادر محمد و خواهرات امکان داره که دوباره م
 بهتره.

 
ریزی نگفتم. حس خوبی نداشررتم ولی این راهی بود که باید می رفتم. نمی 

که  ی می دانستمدانستم که انتهایی این ااده ره ریزی انتظارم را می کشد. فق
 این راه باید رفته شود.

 
 _باشه.

 
 بی اراده گفتم:

 
 _بابک ری؟ اون کی برمی گرده؟

 
 خندید و برخاست.
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_ره عجله ایی داری دختر خوب؟ اون فعال باید تو خماری بمونه. به موقعت 

 خودم خ را می کنم.
 

بابک  تاق بیرون رفت. او متواه ن ود که من هم داشررتم از دوری  دق می از ا
شتری  کردم؟ ای کاا او در کنارم بود. با واود او م مئن بودم که با آمادگی بی
به دیدن علی کسررروی می رفتم. از اتاق بیرون رفتم. سررپهر با محمد آهسررته 
صررح ت می کرد. محمد به من نگاه کرد و ل دند زد. سررپهر علی رغم اصرررار 

 ست و باید برود.محمد و گلی برای شام نماند. گفت که مهمان خواهرا ا
 
 
 
 
 

سته گفت که زمان بهتری درباره ماهی با  شرد و آه ستم را ف دم در ل دند زد و د
شمب  شد و گفت که قوی با هم حرف می زنیم. برای لحظه ایی نگاهت ادی 
رون که تمام زندگی آینده من به این دیدار بستگی دارد. اگر بتوانم خودم را پیدا 

تیاج ندواهم داشت. آنقدر قوی خواهم شد که کنم دیگر به واود هیچ کس اح
بتوانم خودم باشم بدون هیچ ترس و عذاب وادانی. او حک داشت من باید او 
را می دیدم. من باید این راه را می رفتم. زندگیم بدتر از آن ره که بود ندواهد 
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شررد. خدا را ره دیدی شرراید بهتر شررد و من توانسررتم از این گردابی که در آن 
 بودم نجات پیدا کنم. افتاده

 
 فصل بیست و هشتم

 
پاهایم را تکان تکان می دادم. ریزی نمانده بود که به محمد بگویم" که دور 
بزن و برگرد." ریزی نمانده بود که از شررردت هیجان قالب تهی کنم. محمد 

 دستت را روی زانویم گذاشت.
 

 _نازی بسه آروم باا.
 

رام باشررم. اگر هر کدام از این آدم نفس عمیقی کشرریدم. ر ور می توانسررتم آ
شان را  شم فقی برای یک لحظه خود صرار می کردند که آرام با هایی که به من ا
به اای من می گذاشررتند این حرف را نمی زدند. از لحظه ایی که دایی ام آن 
حرف ها را زده بود بدتر شده بودم. سعی کردم که حرف هایت را فراموا کنم. 

 ل این بود که در مغزم حک شده بود.ولی شدنی ن ود. مث
 

اریان اینکه ماهی می گفت که مریم و علی کسررروی صرریغه کرده بودند را 
برایت تعریه کردم. خیلی ناراحت شررد و گفت که یا ماهی می خواسررته مرا 
صحیی  صیغه  شد  ست که اگر ااازه پدر ن ا سته ا آرام کند. یا که واقعا نمی دان
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ریزی نمانده بود زیر گریه بزنم. فکر می کردم  نیست. آن رنان شوکه شدم که
شده بود که  صدق می کند. آن قدر حالم بد  که این نکته فقی درباره عقد داییم 
بیچاره حرفت را عو  کرد. گفت" که ال ته بعضرری علما هم عقیده دارن که 
میتونه باطل هم ن اشرره." ولی می دانسررتم که می خواهد مرا امیدوار نگه دارد. 

با این حال و روز می خواستم بروم و پدر عزیزم را هم ب ینم. خیلی شانس حاال 
 می آوردم اگر همان اا سکته نمی کردم.

 
 به مقابل خانه شان رسیدیم.

 
 _من باهاتم آروم باا.

 
 فقی نگاهت کردم و ریزی نگفتم.

 
یک زمانی رقدر به این خانه عالقه داشررتم. این خانه برایم یک پناهگاه بود. 

هگاهی که می توانستم برای لحظاتی هر رند کوتاه از دست آزارهای عمران پنا
به آن اا پناه ب رم. یادم می آید که با ره شرروقی به این اا می آمدم. به عشررک 
بچه ها و عشررک اینکه علی کسررروی برای لحظاتی دسررت نوازا به سرررم می 

منی  ب برایکشید و مرا بابااان خ اب می کرد. این لحظات خوا بسیار کوتاه
به غیر از مامان پری در زندگی نمی دیدم مثل آب گوارا برای  که هیچ مح تی 
ندگیم  نه ایی در ز مانی هیچ مح ت مردا به مرگ بود. هیچ ز نه رو  یک تشرر
شیده بودم.  شتم. من هیچ وقت طعم خوا لحظات پدرانه و دخترانه را نچ ندا
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خوردن ن ودب تعریه  هیچ زمانی پدرم از اولین دسرت پدت من حتی اگر قابل
ته بودم و او را  نداخ یا پدرم ن مانی دسرررت در گردن  نکرده بود. من هیچ ز

یده بود. حاال علی کسررروی ره می خواسررت به من بگوید؟ اصررال ب*و*سررن
 حرفی هم مانده بود که بدواهد بگوید؟

 
دهانم به شرردت خشررک شررده بود. محمد دسررت در کمرم انداخت و مرا به 

باال بردم و نگاهت کردم. خم شرررد و کنار سرررم را خودا فشرررد. سرررم را 
ید و ل دند اطمینان بدشرری زد. ل دندی که می گفت نمی گذارد که ب*و*سرر

هایی  با اخم  که  تاد  بدری خانم اف به  پدرا هم مرا اذیت کند. نگاهم  حتی 
درهم از پنجره به من و پسرا نگاه می کرد. سرم را پایین انداختم. او هم شاید 

 . قربانی زندگی زناشویی درد آوری که شاید به او تحمیل شده بود.قربانی بود
 

شدم  شاند. متواه  ستم را گرفت و تقری ا مرا به داخل خانه ک در را باز کرد و د
 که از شدت استرس به نفس نفس افتاده بودم.

 
علی کسررروی روی م ل نشررسررته بود. با دیدن ما برخاسررت و به طرفم آمد. با 

به وضررور مشرردص بود که شررکسررته تر از زمانی شرده  حیرت نگاهت کردم.
شانه ام بگذارد. خودم را  ستت را دراز کرد تا روی  ست که ایران را ترک کرد. د ا
کنار کشرریدم. از اینکه بدواهد مرا لمس کند رندشررم می شررد. دسررت خودم 

 ن ود. رند لحظه مکث کرد و با لحن و صدایی شکسته گفت:
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 _نازلی بابا اان....

 
 را ق ع کردم. این بابا اان دیگر فقی مدصوص امیرهوشنگ بود.حرفت 

 
 _دیگه به من نگید بابا اان.

 
ست دارد. حرمت دارد. خواهت می  ست بگویم که پدر بودن قدا دلم می خوا

 کنم قداست و حرمت این اسم مقدس را بیشتر از این به گند نکت.
 

مده بود و با اخم بدون هیچ حرفی به سررالن رفتیم و نشررسررتیم. دایی محمد آ
با دیدن من برخاسرررت و مرا در آغوا گرفت و  ته بود.  هایی درهم نشررسرر

ید و کنار خودا نشاند. رند لحظه ایی هر سه نفرمان ساکت نشسته ب*و*س
 بودیم. محمد کمی دیگر به دایی ام اشاره کرد و گفت:

 
 _محمد اان بریم یه سیگار دود کنیم.

 
کراه برخاسررت. نگاهی با نگرانی به من کرد از اا برخاسررت و دایی ام هم به ا

 ولی من ل دند اطمینان بدشی زدم.
 

 بعد از رفتن آنها رند لحظه ایی دیگر سکوت بین ما افتاد.
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 _از من متنفری؟

 
 نگاهت کردم. صورتت خسته و رشمانت غمگین و نگران بود.

 
 _آره

 
 ل دند تلدی زد. رشمانت را به روی هم فشرد.

 
 من هم آدمی هست؟ بدبدت تر از من پدری هست؟_بیچاره تر از 

 
ثابت کند؟ اینکه بی  با این حرف ها ره ریزی را می خواسرررت  اخم کردم. 

اسررت؟ اینکه مرا می خواسررته ولی نتوانسررته مرا داشررته باشررد؟ بله  گ*ن*ا*ه
شما بنده هستم. منی که هیچ خوشی در زندگیم  سروی بدبدت تر از  اناب ک

ست  شتم. دلم می خوا شوم و بگویم که" ننه من غری م فایده نداره. اگر ندا بلند 
 بنا به بیچارگی باشه من زندگیم از همه تراژدی تر بوده. "

 
_خیلی شرر یه مریم شرردی. اون قدر زیاد که گاهی منو از دلتنگی بیچاره می 
کردی. اون هم همین رشررمای تو رو داشررت. بابک رو سرررزنت نمی کنم اگر 
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شه. برات  شده با شقت  شته عا سر اگر هر عیب و ایرادی دا شحالم. این پ خو
 باشه ولی مردی و مردونگیت برام ثابت شده است.

 
 حرفی نزدم.

 
نفس عمیقی کشید. من در طی کمتر از دو هفته شاهد اعتراف دو مرد بودم. دو 
 مردی که در زندگی من مهم بودند. پدرانم. پدر بیولوژیکی ام و پدر خوانده ام.

 
کوریکی می شررناختم. برام یکی بود مثل بقیه دخترهای خانواده _ مریم رو از 

هایی که با اونها رفت و آمد داشتیم. خیلی شی ون بود. وقتی که بزرگ شد این 
شت. نمی  ستگار دا شد. هر روز خوا شی نت با اون زی ایی آفت اون مردها 
دونم از کی تواهم به اون الب شرررد. از کی فهمیدم که بزرگ شرررده. از کی 

 ی ایت رو دیدم.ز
 

 سرا را بین دستانت گرفت و با صدای خفه ایی گفت:
 

شک ازدواج نکردم. اون زمان این طوری ن ود که اوونها اون قدر  _با بدری با ع
پدر حرف اول رو می زد.  خانواده  مان تو  باشررن. اون ز ته  مل داشرر آزادی ع

و  مدصرروصررا پدر من. اون بدری رو انتداب کرد. گفت که این دختر خوب
نجی ه و خانواده اا به خانواده ما می خورن. من هم ق ول کردم. با اینکه هیچ 
شک بعد از  شتن که ع شتم. ولی خوب اون زمان همه عقیده دا سی بهت ندا ح
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عاشررقت نشررردم.  قت  ما ازدواج کردیم. ولی هیچ و یاد.  به واود م ازدواج 
سی که به شک نه. ح شتمب ولی ع شتمب بهت احترام می گذا ستت دا ی بدر دو

داشتم حسی بود که به مادر بچه هام داشتم. حس زنی که داشت با من زندگی 
می کرد و اوونیت رو برام میگذاشت. بدری زن بدی نیست. نه مادر بدیب نه 
همسر بدی. ولی من نتونستم عاشقت بشم. نتونستم هیچ وقت اون حسی که 

بدبد یدا کنم. این هم از  بدری پ به  یدا کردم رو  بدبدتیبه مریم پ که  تی منه. 
 همه رو به آتیت انداخت.

 
سرررا را باال آورد و نگاهم کرد. نگاهت درمانده ترین نگاهی بود که در تمام 
به من  که هند آن روز در هزار تو  عمرم دیده بودم. ریزی مثل آخرین نگاهی 
کرد. مثل نگاهی که سررپهر می گفت ق ل از خودکشرری ام داشررتم. رنین نگاه 

مک درماندگی را نشرران می دهد. نگاه هایی که در نهایت منتهی هایی کامال ع
 به یک ریز می شود. خودکشی.

 
شدم  شدم. گفتم که نمی دونم کی. نمی دونم ره زمانی متواه  شک مریم  _عا

 که اون بزرگ شده و دیگه نتونستم رشم ازا بردارم.
 

 پوزخندی زد.
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خوا تیپ و اذاب _فکر نکن من همیشرره این طوری بودم. منم اوونی هام 
 بودم.

 
 می دانستم. تمام مردان خانواده کسروی همین طور بودند.

 
_حس کردم که مریم هم بی میل نیسررت. اون کال این اخالق رو داشررت که 
شت. اولین ریزی  سن خودا ندا سرهای هم  صال هیچ تواهی به مردها و پ ا

شونه. نمی ساله  سید این بود که رند  ستگار هاا می پر دونم رراب  که از خوا
ولی کال تمایلت بیشتر به مرد های مسن بود. اوایل نشون نمی دادم. ولی دیدم 
دیگه نمی تونم بیشررتر از این خودم رو به بی خیالی بزنم. داشررتم از عشررقت 
شد.  ضافه می  سی بود که روز به روز ا شده بودم. ح شدم. دیونه  مریی می 

ما یه. داشررتم روانی می شررردم. اون ز ثان به  یه  ماهی رو ثان بدری  ن هنوز 
شم یه رند ماهی رفتم  ر*ا*م*ل*ه ن ود. امع کردم و برای اینکه از مریم دور ب

 مسافرت و تهران ن ودم که بدوام دوباره بی قرارا بشم. ولی نشد.
 

نگاهم کرد. حرفی نزدم. ریزی نداشتم که بگویم. برایم دالیل او مهم ن ود. هر 
یک مرد م که بودب مهم ن ود. او  به دن ال او ره  هل بود. حتی اگرمریم هم  تا

افتاده بودب در نهایت این او بود که مثال بزرگ تر بود. او بود که باید مریم را هم 
شود.  شعله ورتر  صیحت می کرد نه آنکه خودا هم این آتت را فوت کند تا  ن
از عشررک گفتن دلیل مواهی ن ود. خیانت کردن به زن و بچه هایت و به دنیا 

 ن و بیچاره کردنمب همه نمی توانست با علت عاشقی من قی شود.آوردن م
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بار اون  به از مریم فکر کنم. این  به ریزی  گه نمی تونسررتم  _نتونسررتم. دی

 خودا قدم الو گذاشت.
 

 سرا را تکان تکان داد.
 

 _رفتیم پیت یکی از دوستام. اون پدرا شیخ بود. اون صیغه مون کرد.....
 

 پرخاا گفتم: حرفت را ق ع کردم و با
 

 _بدون ااازه پدرا؟ مثل اینکه ظاهرا من تو آمریکا بزرگ نشدم. شما شدی.
 

 نگاهم کرد. نگاهت پر از پشیمانی بود.
 

 _دوستم گفتب ولی من اون زمان .....
 

 نتوانست ادامه دهد و من به اای او امله را تمام کردم.
 

 و کر شده بودی._ اون زمان اون قدر درگیر عشک و عاشقی بودی که کور 
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 گریه اا گرفت. ولی من آن قدر عص ی بودم که هیچ ریزی آرامم نمی کرد.
 

_گفتی گور بابای اون بچه ایی که قرار پس بندازم. می خواد تا ابد ننگ حروم 
به  به پیشررونیت می خواد ندوره. من کیفم رو می کنم. من  زاده بودن بدوره 

ای زنی که به پام خودا رو پیر کرده عشررقم می رسررم. گور بابای بقیه. گور باب
 بود. گور بابای عمران. آره؟

 
 به طور رقت انگیزی گریه می کرد.

 
 _نه این طور نیست. من فکر کردم که .....

 
 سرا را به دستت تکیه داد و ادامه داد.

 
 _فکر کردم که اصل اینکه ما به هم محرمیم. به نظرم اون زمان این مهم بود.

 
 اک کرد.اشک هایت را پ

 
_می خواسررتم باهاا ازدواج کنم. می خواسررتم که بدری و طالق بدم و مریم 
رو بگیرم. می دونستم خانواده اا صد در صد مدالفت می کردند برای همین 
گفتم کار رو تموم می کنم که دیگه نتونن کاری بکنن و مج ور به رضایت بشن. 

م. دیگه رسررما داغون شررد و رند ماه بعد هم مری ر*ا*م*ل*هولی نشررد بدری 
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شک کرده بود ولی حرفی  ستم ری کار باید بکنم. بدری  صال نمی دون بودم. ا
ید. اون  عاق ت فهم ته.  حت نظر گرف که منو ت کامال معلوم بود  نمی زد. ولی 
زمان تو اوج بدبدتیب در خ ر ورشرکسرتگی هم بودم. خونه هایی که سراخته 

شده سکن راکد  بود و طل کار ها از همه طرف به  بودم فروا نرفته بود. بازار م
شدم که از پدر بدری پول بگیرم. بدری هم از این  شار می آوردن. مج ور  من ف
موضرروع اسررتفاده کرد و گفت که باید مریم و ول کنم و گرنه عالوه بر اینکه 

 طالق می گیره و بچه ها رو می برهب باید پول پدرا رو هم بدم.
 

همیدم که من به ره قیمتی رها شده بودم. رند نگاهم کرد. پوزخند زدم. حاال ف
نابود  نا برود و  به ف مام عمرم  که ت ند میلیون بود. این میلیون. ارزا من فقی ر

 شود. رقدر ارزان بودم.
 

_به مریم گفتم بچه رو بنداز. گفتم نمی تونم اون رو داشررته باشررم. بهت گفتم 
 که با اینکه عاشقشم ولی نمی تونم باهاا بمونم.

 
 اره به گریه افتاد. رشمانم را بر هم فشردم که فریاد نکشم.دوب

 
 _مریم همون روز مرد. نه هفت ماه بعد. ولی ری کار باید می کردم؟

 
 سرا را باال آورد و در حالیکه مثل یک زن گریه می کرد گفت:
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_بعد از اینکه مریم رفت می خواسررتم بیارمت پیت خودم. می خواسررتم به 

 منی ولی بدری نذاشت. گفت یا من یا اون بچه.عمران بگم که بچه 
 

 با که دستت رند بار به پیشانی اا کوبید.
 

_منه بی همه ریز می دیدم که عمران داره ره بالهایی سررر بچه ام میاره ولی 
ریزی نمی تونسررتم بگم. فهمیدم که وقتی بزرگ شرردی مامان پری برای ری 

ر ه مامان پری گفته بود که اگردت کرد که بری. ولی دسررتم بسررته بود. بدری ب
نازلی بفهمه که کی پدرشررره دیگه پیت عمران نمی مونه یا خارج نمی رهب من 
نداره. مامان  به من هیچ رب ی  باید بره بهزیسررتی.  هم نمی تونم نگهت دارم 
پری خدا بیامرز هم که دیده بود این طوریه ریزی به تو نگفته بود که تو مج ور 

 شی....بشی بری و در امان با
 

شو مرد خودت را امع و اور  ستم بگویم" بلند  زار زار گریه می کرد. می خوا
 کن. بگذار این یک مثقال حیثیت نداشته ات حفظ شود."

 
حس قدردانی که همیشرره نسرر ت به مامان پری داشررتم حاال هزاران برابر شرده 

ن کار بود. اون از همان ابتدا همه ریز را می دانسررت ولی تمام مدت به نفع م
 کرده بود.
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 _تو اشت اه زندگی من بودی
 

نده بود.  ما باز  با حیرت نگاهت کرد. دهانم  همین یک کلمه نفس مرا برید. 
ریزی نمانده بود که از شرردت بغی خفه شرروم. من اشررت اه زندگی او بودم؟ 
ک به این دنیا آمده  ک ل  ررا؟ مگر من به خواسررت خودم و یا سررفارشرری و با ل 

 حرف را می زد؟ من حاصل اشت اه او بودم نه اشت اهی بودم که او این
 

 با فریاد گفتم:
 

 _من اشت اهی نیستم. من بچه ات هستم.
 

شمانم را تار کرده بود. بدری خانم را  شک هایم پایین می ریدت و الوی ر ا
از میان اشررک هایم دیدم. با اخم نگاهم می کرد. این زن هم زندگی را باخته 

ساس ت سه می کردم. زندگی کردن با مردی که می دانی هیچ بود. برایت اح ا
سنتی زندگی کردن و  سر اا ار و پای بند های  عالقه ایی به تو ندارد و فقی از 
به خاطر فرزندانتب یک اعصراب فوالدین می خواسرت که این زن داشرت. به 
به اای مادر خ ا کارم از او طلب  ید  با طرفت رفتم. حس می کردم که من 

. این را به او مدیون بودم. مهم ن ود که او از من متنفر بود و حاضر حاللیت کنم
صال  شوم ولی مرا نگه ندارد. نه ا شین  شده بود که من کتک بدورم و غربت ن

 مهم ن ود. او حک داشت.
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دسررتم را روی دسررتت که به سررینه حلقه کرده بود گذاشررتم. اا خورد و اخم 

 هایت بیشتر در هم فرو رفت.
 

 دته ولی حاللت کن. شاید زندگی من آروم بشه._می دونم س
 

 با حیرت نگاهم کرد. اشک هایم را پاک کردم.
 

_منو هم حالل کن. نمی خواستم که شوهر ماهی رو از دستت در بیارم. هنوز 
هم اگر خودشررون بدوانب هم بابک و هم ماهیب با واود اینکه دوسررتت دارم 

ی کسرری رو ویرون کنمب روا ولی ازا طالق می گیرم. دلم نمی خواد زندگ
 آبادی خودم رو بسازم.

 
شدت  شانه هایم از  ست.  شدص بود که حیرت کرده ا حرفی نزد ولی کامال م
گریه می لرزید. دسررتانی به دور شررانه ام حلقه شررد. از بوی ع را برادرم را 
شناختم. ررخیدم و در آغوشت فرو رفتم. بعد از بابک تنها او بود که آرامم می 

شه بودم. حاال می فهمیدم که این خون کرد. تن شقت بودم. همی ها او بود که عا
 بود که مرا به طرفت می کشید. با مالیمت کمرم را نوازا کرد.

 
_مثل مادرت نیسررتی. از همون اول هم می دونسررتم. وقتی که می دیدم رقدر 
شه باهات بد بودم ولی تو رفتارت با  ست داریب با اینکه من همی بچه ها رو دو
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اونها عو  نمی شرررد. ولی نمی تونسررتم ق ولت کنم. بچه هووم بودی. بچه 
 کسی که شوهرم عاشقت بود. حسی که هیچ زمانی به من نداشت.

 
ثل همیشررره. ولی همین حرفت یعنی بهترین  گاهت کردم. اخم داشرررت. م ن
حرف. یعنی یک مهر تایید. اینکه من شرر یه به مریم نیسررتم. همین برایم کافی 

بود که او نمی توانسررت مرا ق ول کند. وقتی که پدرم مرا اشررت اه می  بود. معلوم
 دانست از او ره توقعی می توانستم داشته باشم؟

 
بدون هیچ حرفی به ط قه باال رفت. احسرراس می کردم که دلت با من صرراف 
شت.  شت ولی دیگر آن کینه عمیک را هم ندا ست ندا ست. ق عا مرا دو شده ا

 ر نمی دانست.دیگر مرا با مریم براب
 
 
 
 
 

علی کسررروی هنوز گریه می کرد. این من بودم که باید گریه می کردم نه او. 
ستاده بود و بی تفاوت نگاهت می کرد. باید ریزهایی را  سرا ای محمد باالی 
می گفتم. باید خودم را خالی می کردم. او باید می دانست که ره بالهایی سر 

ودم و این به ل ه او بود. به ل ه ریزی من آمده است. من یک دختر نرمال ن 
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که او آن را عشک می نامید. عشقی که حاضر شده بود به خاطرا دل خیلی ها 
را بشکند. عشقی که با رند میلیون آن را معاوضه کرده بود. عشقی که حاصل 
شقی که  ست نا پدری اان بدهد. ع اا را به حال خود رها کرده بودب تا زیر د

هی می دانست. علی کسوری باید می فهمید که این عشک حاصل اا را اشت ا
ن وده اسررت. اگر عشررک بود کمیب فقی کمی به فکر من می بود. نه آنکه مرا به 
شود. فقی برای اینکه م ادا  امان خدا رها کندب فقی برای اینکه زندگیت خراب ن

 مج ور شود که بدهی پدر زنت را پرداخت کند.
 

ی؟ می دونی که اای خیلی از کتک هایی که از _می دونی با من ری کار کرد
شون نمی دادم. رون که فکر می کردم ممکنه  شماها ن عمران می خوردم رو به 
همه فکر کنن که من حتما بچه بدی بودم که کتک خوردم. می دونسررتی وقتی 
که ح سررم می کرد گاهی از ترس خودم رو خیس می کردم؟ اگر مامان پری 

فن پوسیده بودم. می دونستی وقتی که عمران منو فرستاد ن ود تا حاال هفت تا ک
ش ها از ترس و  شد.  شروع  سالهای زندگی من تازه  سیاه ترین  ش انه روزیب 
تنهایی خوابم نمی برد. می دونی تنهایی ریه؟ می دونی بی کسرری ریه؟ می 
دونی وقتی یک دختر به سن بلوک برسه ولی هیچ کس رو نداشته باشه که ازا 

سه ک شدهب یعنی ری؟ ر امله آخر را با ایخ گفتم. فریادی بپر ه من ره مرگم 
که سالها بود به روی هم ان اشته شده بود. فورانی شده بود. کوهی از آتشفشان. 
که از من  قت می گی  عد اون و چارگی یعنی ری؟ ب ت تو حتی نمی دونی بی

سررردگی بیچاره تر هم آدمی هسررت؟ آره هسررت. من! وقتی که از ایران رفتم اف
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که من میگم یعنی  هایی  غذا نمی خوردم تو می فهمی این  ته بودم و  گرف
 ری؟.....

 
از شدت گریه زیاد به هک هک افتاده بودم. دلم می خواست بگویم آن ره که در 
س ب اا او  ش انه روزی به من رفته بود. بگویم تا پی به عمک فااعه ایی که م

ست سی که او بودب ب رد. بداند که با من ره کرده ا . هم او و هم مریم. بداند ک
ند. ولی  دت ترا ک بدب که  یازی ن ود  چاره بود. ن ند بی را اشررت اهی می خوا
نتوانسررتم. از آن واقعه نمی توانسررتم ریزی بگویم. حرف زدن در این باره برایم 

 مقدور ن ود.
 

شاید من  شده بود که  محمد با اخم نگاهم می کرد. حس می کردم که متواه 
 برایم پیت آمده بوده است.مشکلی 

 
که می  تک خوردمب رون  حد مرگ از عمران ک تا سررر  که  جا بودی وقتی  _ک

کنه. کجا بودی زمانی که از بیکسی به یه مرد غری ه  ت*ج*ا*و*زخواست بهم 
شت. ر با  شد و دنده ام ترک بردا شم پاره  پناه بردم. کجا بودی وقتی که پرده گو

 ایخ و گریه گفتمت
 

و به من می گی که من اشررت اه زندگیت بودم؟ من؟ من بیچاره و  حاال اومدی
بدبدت بودمب رون که تو بابام بودی. هیچ وقت خوشی تو زندگیم نداشتم. می 
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فهمی ری می گم؟ تو رو خدا بفهم. بفهم که من اشررت اهی نیسررتم. من فقی 
 بدبدتم که تو بابامی.

 
م را تمام کنم. او هم به سررکسررکه افتاده بودم. محمد دیگر نگذاشررت که حرف

برای لحظه ایی از گریه افتاد و بعد یک دفعه از روی م ل سر خورد و پایین پای 
من به روی زمین افتاد. وحشرررت زده پاهایم را کنار کشرریدم و ایخ خفه ایی 

 کشیدم.
 

ضت را رک می  صدایت می زد و ن  شد.  محمد مرا رها کرد و به روی او خم 
 ران نگاهشان می کردم.کرد. وحشت زده و گیج و حی

 
شده بود. از ترس خودم را امع کرده بودم. تمام زمانی که محمد  گریه ام ق ع 
به اورژانس زنگ زد و آمدند و او را بردند من مثل یک مجسررمه ایسررتاده بودم. 
سی  شده بود. آن قدر همه در تالطم بودند که ک مثل اینکه پاهایم به زمین میخ 

 این اتفاق بودمب تواهی نداشت.به من که شاید علت اصلی 
 

من ره کرده بودم؟ باعث شررده بودم که او سررکته کند؟ من که می دانسررتم او 
ست.  سکته کرده ا ستم که  ستب ن اید این حرف ها را می زدم. می دان مریی ا
گفتن این حرف ها باعث شررده بود که من خالی شرروم و او پر. ولی حاال هیچ 

ها حسی که داشتم حس ناراحتی بود. دوست حس خالی بودن نداشتم. حاال تن
سی بودم که بدواهم آرزوی مرگ  شوم. مگر من ره ک شتم که باعث مرگت  ندا
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صله  شم. تنها یک بار آرزوی مرگ عمران را کردم که بعد بالفا شته با سی را دا ک
 در نهان پشیمان شدم.

 
یدند. ا نمی بدشاگر اتفاقی برای او می افتاد خواهرها و برادر تازه پیدا شده ام مر

باالخره اون پدرشرران بود. پدری که عو  همه ناپدری هایی که برای من کرده 
شه غرق در ناز و  سانده بود. تمام آنها همی بود برای آنها پدری را به حد کمال ر

 نعمت و نوازا های او بودند.
 

شین کرد و با  سوار ما ستم را گرفت و  همان طور گیج و منگ بودم که دایی ام د
 نها به بیمارستان برد.آ

 
به دیوار تکیه داده بود و  در بیمارسررتان ماهی و گلی گریه می کردند. محمد 
بدری خانم هم سرراکت و با اخم بدون هیچ حرف و یا گریه ایی روی صررندلی 
سته می خواند. حس می کردم که آن  سته بود و کتاب دعایی کورکی را آه ش ن

شه فکر می کردم دارد عو صیتی که همی ست. دیگر این" به قول شد شده ا   
عمران سررلی ه گری " را انجام نمی داد. مثل اینکه کینه اا تمام شرررده بود و 
شت  شده بود. اخم دا شده بود. حاال دیگر آرامت برایت ثابت  انتقامت گرفته 

 و عص ی بود. ولی آرام بود.
 

 _اگر بمیره ....
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 به دایی محمد نگاه کردم و با بغی ادامه دادم.

 
 گر بمیره من مقصرم. من ریزهایی گفتم که ن اید می گفتم._ا
 

 دستت را روی دستم گذاشت.
 

 _تو فقی خودت رو خالی کردی.
 

_آره من خالی شرردم ولی اون پر شررد. اون ظرفیتت رو نداشررت. من که می 
 دونستم اون سکته کرده ن اید بهت فشار می آوردم. دایی اون....

 
 را به شانه اا تکیه دادم.به گریه افتادم و پیشانی ام 

 
 _ریزی نمی شه عزیز دلم. آروم باا. ایشاال بهوا میاد.

 
نگاهت کردم. وضع او از من بدتر بود. رنگت به شدت پریده بود. حرف های 
علی کسررروی برای او هم گران تمام شررده بود. هر رند که نیمی از حرف های 

بود. پس من ره پوست کلفتی ما را نشنیده بود. ولی همان هم او را بهم ریدته 
بودم و خودم خ ر نداشررتم. ریزی نمی گفت و سررعی می کرد تا مرا هم آرام 

 کند.
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ست که  ست. دلم می خوا ستان ماندیم. دلم بابک را می خوا ص ی در بیمار تا 
بود تا سررر به روی شررانه های مردانه اا می گذاشررتم. در پناه آن شررانه ها غم 

رایم کم اهمیت تر شده بود که او ابراز عالقه نمی هایم کم رنگ می شد. دیگر ب
شتمب رنگ  سی که دا سا ضی دلگیری های اح کرد. آن قدر دلتنگت بودم که بع

 باخته بود.
 

 ماهی کنارم نشست.
 

 _اگر خوب نشه؟
 

 سرا را روی شانه ام گذاشت.
 

 _خوب میشه. دعا کن نازلی.
 

 _من مقصرم.
 

 نگاهم کرد.سرا را بلند کرد و رند لحظه با ادیت 
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صر  شاید یکم زیاده روی کردی. دلت پر بودهب ولی مق ستی.  صر نی _نه تو مق
 نیستی.

 
این بار من سرررم را به شررانه اا تکیه دادم. دسررتان هم را گرفته بودیم. مثل دو 
خواهر واقعی. نگاه بدری خانم از صررورت های ما به روی دسررتان در هم گره 

تلدی همیشررگی که در زمان هایی این کرده ی ما قفل شررد. دیگر نگاهت آن 
شت. یادم می آید که قدیم به محی اینکه می  رنینی به خود می گرفتب را ندا
تار می کنیمب گوشرررت تلدی می کرد و  نه رف با هم خواهرا ماهی  ید من و  د

 ناراحت می شد.
 

تمام شررب را بیدار بودیم. نزدیک سررحر بود که شررهاب و دکتر خودا آمد و 
تقری ا ثابت شرررده اسرررت و می توانیم یک نفس راحت گفت که وضررعیتت 

 بکشیم.
 

شاید واقعا راحت ترین نفس تمام عمرم را کشیدم. اگر او می رفت همراه با اوب 
 شاید راب ه من هم با محمد و گلی و ماهی نابود می شد.

 
دایی محمد مرا به خانه رسررراند. گفتم که بیاید و همان اا بدوابد ولی ق ول 

 ر می رسید که مایل است تنها باشد.نکرد. به نظ
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خسررته بودم و بیشررتر از آن پریشرران و درمانده. روی تدت افتادم. نگاهی به 
ساعت کردم. هشت نیم ص ی بود. گوشی را برداشتم و به سپهر تماس گرفتم. 
شررب ق ل زنگ زده بود. ولی من آن قدر آشررفته بودم که نتوانسررته بودم با او 

 ص حت کنم.
 

ظ که  ید. خیلی او هم  یا به کمکم ب اهرا عروسرری دعوت بود نمی توانسرررت 
ناراحت شد و حتی گفت اگر می بینم که وضع روحیم آشفته است او عروسی 
را کنسررل کند و به نزدم بیاید. ولی من متقاعدا کردم که تنها نیسررتم و دایی 

 محمد همراهم است.
 

آرامت با سررومین زنگ گوشرری را برداشررت. مثل همیشرره صرردایت سرررحال و 
 بدت بود.

 
 _نازلی. حالت ر وره دختر خوب؟

 
 ل دند زدم. این دختر خوب هم تکیه کالم او بود.

 
 _خوبم. شما ر ورید؟ خوا گذشت؟

 
 _بله مرسی به ل ه شما. بابات ر وره؟
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 آهی کشیدم. ره می خواستم و ره نمی خواستمب او پدرم بود.

 
 د هم منو آورد خونه._بهتره. دکتر گفت که وضعت ثابت شده. دایی محم

 
 _خوب به سالمتی. خوشحالم. خودت ر وری؟ حست ر وره؟.....

 
 مکثی کرد و گفت:

 
_ب ین نازلی من االن دارم می رم دانشررگاه. ولی برای سرراعت دوازده بیکارم. 
نظرت ریه ناهار رو با من باشرری و برام تعریه کنی که حسررت ریه و حالت 

 نی بدوابی.ر وره. این طوری تو هم یکم می تو
 

 همیشه به فکر همه بود و همیشه عاقالنه ترین تصمیم ها را می گرفت.
 

 _آره مرسی. خوبه.
 

ستوران رو برات اس ام اس می  ساعت دوازده می بینمت. آدرس ر _خب پس 
 کنم. می تونی با ماشین بابک بیای؟ فقی ای پی اس رو روشن کن گم نشی.

 
 خندیدم. او هم خندید.
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ساعت ده  کمی خوابیدم. خوابی نا آرام و بریده بریده. ولی بهتر از بیداری بود. 

و نیم بیدار شرردم. حمام کردم. سررپهر آدرس را فرسررتاده بود. آماده شرردم ولی 
ترایی دادم که با آژانس بروم. به راه افتادم ولی ق ل از آن با محمد تماس گرفتم 

 تا از آخرین وضعیت علی کسروی با خ ر شوم.
 

تان بود و گفت که بهتر است. ولی گفت که ماهی و گلی و مادرا به او بیمارس
 خانه برگشته اند.

 
زودتر از او رسرریدم و به گارسررونی که برای گرفتن سررفارا آمده بود گفتم که 

 منتظر کسی هستم.
 

 _نازلی حالت ر وره؟ خیلی مع ل شدی؟
 

 ل دند زدم.
 

 _نه یه کم. شما ر ورید؟
 

ت صررندلی اا آویزان کرد. آسررتین هایت را تا زد و کتت را بیرون آورد و پشرر
 گفت:
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 _من هم خوبم. یه دستی می شورم بعد در خدمت شما هستم.

 
 خودم را با نوشابه ایی که برایم آورده بودند مشغول کردم.

 
 کنارم نشست و پرسید.

 
 _خوب علی کسروی ر وره؟ خودت ر وری؟

 
 _اون بهتره. خودم هم خوبم.

 
 خوبی؟ _خودت بهتری یا

 
 سرم را پایین انداختم و آهسته گفتم:

 
 _خوبم

 
 دستت را روی دستم گذاشت.

 
 _به من نگاه کن.
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 نگاهت کردم.
 

_نازلی وقتیکه من حالت رو می پرسررم مثل یه آدم معمولی احوال پرسرری نمی 
کنم که تو اواب معمولی و عادی خوبمب رو به من می دی. حاال یه بار دیگه 

 وره؟می پرسم. حالت ر 
 

س ی  صال اای منا شک هایم را بگیرم. این اا ا سعی کردم تا الوی ریزا ا
 ن ود.

 
 _خوب نیستم. غم دارم.

 
 رند لحظه موشکافانه نگاهم کرد.

 
صال ررا از مالقات با پدرت برام تعریه نمی کنی؟ هان؟ فکر  _غمت ریه؟ ا

 می کنم گره اون اا ایجاد شده. بگو تا من گره رو باز کنم.
 

 را فرو دادم. بغضم
 

_به من گفت که من اشررت اه زندگیت بودم. به من گفت که عاشررک مادرم شررده 
 بوده ولی آخرا گفت که من اشت اهی بودم.
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صورتت تغییری نکرد و فقی کمی اخم  شروع کردم و اریان را تعریه کردم. 

 میان ابروانت افتاد.
 

 _خب این حرف قشنگی نیست.
 

 با صدای لرزانی گفتم:
 

 اصال قشنگ نیست._نه 
 

به من می  یدا کردن خودم  رند لحظه حرفی نزد. حس کردم که زمانی برای پ
 دهد.

 
 
 
 
 

 _نازلی؟
 

 سرم را باال بردم و نگاهت کردم.
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_حرف علی کسروی اصال خوب ن وده با هر مقیاسی که بدوای حساب کنی. 
شای سته منظورا رو بیان کنه؟ هان؟  دبیات د اولی ررا فکر نکنیم که اون نتون

 مناس ت رو پیدا نکرده. شاید نتونسته درست بیانت کنه.
 

 ریزی نگفتم. ادامه داد.
 

هامون از هم می رنجیم.  با حرف که  یاد  ها در طول روز خیلی پیت م ما آدم  _
حرف های ما من ع بیکران انرژی هستند. ال ته از نظر من! ما حرفی می زنیم که 

شت سی رو شاید واقعا از بیانت منظوری ندا صال نمی خوایم که ک شیم. ا ه با
ناراحت کنیم ولی ناخواسررته می شرره. ناخواسررته همدیگرو ناراحت می کنیم. 
شاید منظورا  ستی.  شت اهی ه شاید اون هم منظورا واقعا این ن وده که تو ا
شت اه  صل ا شم تو رفت. تو ماح شت اهی کردم که دودا تو ر این بوده که من ا

 شت اه باشی.من شدی. نه اینکه خودت ا
 

نگاهت کردم. این مرد یکی از من قی ترین و مهربان ترین آدم هایی بود که تا 
 به حال دیده بودم. این حرف را می زد که مرا آرام کند.

 
ریزی نگفتم. گاهی نگاه کردن به قضرریه با دیدی متفاوت بد ن ودب ولی نه در 

کردید یک اای دیگر  این مورد. در مورد من با هر دیدی که به قضرریه نگاه می
 مشکل دار می شد.
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 _همین که تو حرف هات رو بهت گفتی خوبه.

 
 _آره داشت می مرد. بعدا عذاب وادان گرفتم.

 
 ل دند زد.

 
 _حاال ر وری؟

 
 خوب ن ودم ولی کاری هم از دستم بر نمی آمد.

 
 _نمیدونم.

 
 _خواهر و برادرت ری گفتن؟

 
صح ت کرده بودم و کمی از اریان را تعریه کردم. حتی ای نکه با بدری خانم 

کار  که  جب کرد و گفت  یده بودم. خیلی تع یت طل  به اای مریم از او حالل
با این  که من  که اصررال فکر نمی کرده اسرررت  فت  خیلی خوبی کرده ام. گ

 شدصیت شکننده ام بتوانم این کار را بکنم.
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ال بره تا نرم _روزی که برای بار اول دیدمت فهمیدم کیسی هستی که زمان می
بشی. خیلی شکسته بودی. ولی خب خدا رو شکر سریع تر از اون ره فکر می 
شدی. خوب نه. ولی بهترب آره. فکر نمی کردم که تا این حد من قی  کردم بهتر 
شده. ولی  شته بودم پن ه  شیت فکر کردم که هر ری ر عمل کنی. بعد از خود ک

رو درک می کنم. دقت کن خب این طور نشررد خدا رو شررکر. کاری که کردی 
که می گم درک نه تایید. اونشررب فشررار زیادی رو تحمل کرده بودی. از یک 
طرف حرف هایی ناپدریت و از یک طرف نامادریت که تکونت داده بود. ولی 

 فکر کنم که از همه بدتر ن ود بابک بود. آره؟
 

 نگاهت کردم. ولی ریزی نگفتم.
 

یر خالص شررد. ماشرره رو کشرریدی. فکر _ن ود و غی ت بابک برای تو مثل ت
 نکردی که شاید گرفتار شده که نتونسته برگرده.

 
 رند لحظه سکوت کرد و به من نگاه کرد.

 
_بگذریم. حاال به نظرم بهتری. مدصرروصررا از زمانی که خواهرت برگشررت 
خیلی بهتر شرردی. کاری به حال و روز االنت ندارم. این حالی که االن داریب 

ضررربه حرف های بابات. رفع می شرره . نمی تونم بگم کی؟ یه ضررربه اسررت. 
رون زمان می بره که ال ته این زمان هم دسررت خودته. به خودت بسررتگی داره 
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ضی  شی. رون من ایمان دارم که ما باید تو زندگی از بع ست بک که کی ازا د
شیم. تو هم  ست بک ست و یا مدربهب د سیده و کهنه ا افکارمون که حاال یا پو

ن کارو بکنی. پس زمانت به خودت مربوطه. ولی موقتیه. حال عمومی باید ای
ستی. یکی مثل خواهرت  ستقیم با اونها ه سانی مربوطه که در ارت اط م تو به ک
یکی مثل بابک. خودت ری فکر می کنی؟ به نظر خودت حالت بهتر نشده از 

 زمانی که خواهرت برگشت؟
 

 _آره بهترم. رون که....
 

 .با خنده رشمک زد
 

_رون که عذاب وادانی که از طرف اون داشررتی بهتر شرردهب آره؟ ری بهت 
 گفت؟

 
 اریان ماهی را به اختصار تعریه کردم. خندید. غذا هم رسید.

 
 _این خواهرت شدصیت خیلی اال ی داره. اون یکی هم این طوریه؟

 
_گلی؟ نه ماهه. نمی دونید این دختر رقدر خوبه. به نظرم خوشرر دت مردی 

 که با اون ازدواج کنه.میشه 
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 نگاهم کرد و کمی بلند تر از معمول خندید.
 

ثل  که م نازلی من روانپزشررکم. تو بگی ف من رفتم فرحزاد. الزم نیسرررت  _
 خواستگارها با لفت و لعاب حرف بزنی.

 
 هم خنده ام گرفته بود و هم خجالت زده شده بودم.

 
 _می دونستی که یکی از دلگیری های بابک ماهی بود؟

 
 حرفی نزدم. رون می دانستم. فقی سرم را تکان دادم.

 
_تو همین رند روز ق ل که با هم صررح ت می کردیمب می گفت. می گفت که 

 ماهی همیشه رو زندگی ما سایه انداخته بود.
 

 این را هم می دانستم.
 

ماهی رو  فتب رون من  بک حس منو درک نمی کرد. اون فقی می گ با _
ستم پس تو ن اید ه شی. به این فکر ندوا شته با شکل و عذاب وادانی دا یچ م

که من  به این فکر نمی کرد  که من اون دختر رو دوسرررت داشررتم.  نمی کرد 
اعتراف به عشررک مسررتقیم ماهی رو شررنیده بودم. اصررال به این کاری ندارم که 
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ماهی تا ره حد مغز فندقیه!! رون این ریزی که واقعا تازه به اون پی بردم. من 
مان صح ت می کنم. از زمانی که من تو بدترین شرایی بودم. همه اا از اون ز

 فکر می کردم که کارم اشت اهه. ولی بابک فقی حرف خودا رو می زد.
 

 سرا را رند بار تکان تکان داد.
 

_می دونی بابک از لحاظ عاطفی مثل یه بچه بود. حس عاطفی و عشررقی اون 
سی از پدر و مادرا  ندیده بود که حداقل یاد بگیره که رشد نکرده. اون هیچ ح

شک و مغروره. فکر می کرد که  باید ر ور رفتار کنه. به عالوه اینکه اون ذاتا خ
ست که تو یه  ساپورتت بکنهب کافیه. نمی دون اگر همه کاری برای تو بکنهب اگر 
دختر نرمال نیسررتی. تو تشررنه بودی. تشررنه یه مح ت مردونه تو زندگیت. ولی 

ن ود که این مح ت رو حداقل کالمی بهت برسررونه و نثارت بابک هم آدمی 
اشهب ب ه*و*سکنه. بابک عاشقته. حتی اگر سر سوزنی شک داشتم که هوی و 

ست ری کار  ست داره. اون فقی نمی دون تو این مدت فهمیدم که دیوانه وار دو
ست که هر دقیقه الوی  ست که ابراز عالقه به این معنی نی باید بکنه. نمی دون

ه قربون صدقه ات بره. این ابراز عالقه می تونه حتی پنهانی باشه. اصال این هم
شقانه هاتون یه کم ابراز  ست. اینکه اون تو تنهایی هاتون و عا طوری بهتر هم ه

 عالقه کالمی بکنهب تو رو راضی میکنه. ولی اون این رو نمی دونست.
 

 ل دندی زد و ادامه داد.
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 هتری؟_حاال بگذریم. پس گفتی که ب
 

 مکث کردم. بهتر بودم؟ شاید بهتر بودمب ولی خوب ن ودم.
 

 _خوب نیستم.
 

_ن اید هم باشی. نازلی تو بهتر شدی ولی کامال درمان نشدی. برای تو بهترین 
نه. گذشرررت زمان می تونه بهترت کنه. تو دیگه االن گره ایی تو  دوا فعال زما

ساس نرمال بودن هم  نداری. این به خاطر اینکه زندگیت نداری. ولی هنوز اح
سالهای طوالنی و ال ته درسن خاصیب شرایی بدی داشتی و تجربیات بدی رو 
از سر گذروندی. این به مرور زمان درست می شه. باید زمان بگذره. زمانی که 
زندگیت شکل ثابتی به خودا بگیره. زمانی که انشاال بچه دار بشی. اون زمان 

ن بهت بگم که نازلی تو خوب شررردی. به خودت دیگه من می تونم با اطمینا
حاال فقی آروم  یاد داشررتی.  ظات نفس گیر ز ماه لح ند  بده. تو این ر لت  مه
باا. بذار که این نفس بریده شررده برگرده سررر ااا. خوب میشرری. من بهت 

 قول میدم.
 

 _اگر شما ن ودید من.....
 

 حرفم را ق ع کرد و گفت:
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گر اون پناهت نمی دادب اگر اون به فکرت ن ودب _اگر بابک ن ود من هم ن ودم. ا

کاری برات  که بدوام  ناختم  که تو رو نمی شرر اگر اون کمکت نمی کردب من 
به فکرته  بابک خاطرت رو خیلی می خواد. همین که این قدر نگران و  بکنم. 

 یعنی دوست داره.
 

به ع به خانه اا پناه برده بودم. مرا  مران او حک داشرررت. اگر همان روزی که 
تحویل می داد و یا بی تفاوت رفتار می کردب من االن وضررعیتی کامال متفاوت 
داشررتم. بابک بود که دسررتم را گرفت و پناهم داد. او بود که ترس هایم را دور 

 کرد و آرامم کرد.
 

شنه کوریک برام می گیره.  سال یه ا شن ه ی هفته دیگه تولدمه. خواهرم هر  _
نداریم. بادکنک  یای  کاغذ کشرری و  یه مهمونی آدم بزرگونه داریم. اگر ب ولی 

 خوشحال می شم.
 

 رشمکی زد و ادامه داد:
 

حاال من  _اگر دوسرررت داری خواهر و برادرت رو هم می تونی دعوت کنی. 
 خودم زنگ می زنم به برادرت شدصا دعوت می کنم.

 
 خندیدم.
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 رسیدمپصورتحساب را پرداخت. دیگر نتوانستم بیت از این خودداری کنم و 

 
 _بابک کی برمی گرده؟

 
 درحالیکه کتت را می پوشیدب خندید و گفت:

 
 _ره عجله اییه؟ میاد. نگران ن اا!

 
رشررمانم را با عصرر انیت ررخی دادم. این بار بلند تر خندید و با هم به طرف 

 درب خروای رفتیم.
 

ش سرشان برمی گ شنگ و بانو به تهران آمده بودند. پ و  تدو روز بود که امیرهو
شنگ در تهران  ستق الت آمده بودند. امیرهو شناخته برای ا سر از پا ن آنها هم 
آپارتمان کورکی داشررت ولی به اصرررار من به آن اا آمده بودند. من اگر تمام 
عمرم را هم کمر به خدمت این زن و مرد می بسررتمب باز هم کم بود. کاری که 

سروی نکرده بو شتم. برایامیرهوشنگ برای من کرده بود علی ک ستت دا م د. دو
شتر برایم مهم بودب این بود که بابک را  نمونه ی کامل یک مرد بود. ریزی که بی
ست  شی و د صیات لوطی من صو هم مثل خودا بار آورده بود. بابک تمام خ
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شت که بدواهد  گیریت را از او آموخته بود و گرنه قادر خان ریزی در رنته ندا
 به او بیاموزد.

 
ته امیرهوشررنگ هم  گاهی تلفنی آهسرر که  بابک در تماس بود. می دیدم  با 

صررح ت می کند و تقری ا م مئن بودم که این صررح ت ها با بابک اسررت. دلم 
نه وار و خورد  نگ من بود؟ این رنین دیوا یت تنگت بود. آیا او هم دلت ها بی ن

 کننده؟
 

قدر هم خوا  هدیه ی سررپهر رفتیم و ر ید  ماهی و گلی برای خر بانو و  با 
شت. علی کسروی مرخص شده بود و به خانه برگشته بود و خواسته بود تا گذ

نداشررتم.  باره اا  به دیدار دو باره مرا ب یند. ولی من دیگر هیچ عالقه ایی  دو
 همان یک بار برای تمام عمرم کافی بود.

 
به ماهی درباره سررپهر گفته بودم و حاال او بیرحمانه به گلی تکه می انداخت. 

نازن ماهی ولی گلی  که  ها ن ود. اصررال نمی گرفت  حال و احوال  ینم در این 
ست. احترام زیادی می  سپهر می دان سپهر را فقی  صح ت می کند.  درباره ره 
گذاشت ولی به عنوان مردی که خواهرا را نجات داده و درمان کرده بود. فقی 
همین. گلی هنوز عزادار سررعید بود. هنوز گاهی شرر ها زمانی که پیت من می 

اند صدای گریه هایت را می شنیدم. سپهر هم عزادار زنت بود. عزادارها بهتر م
یا الاقل برای  یکدیگر را درک می کردند ولی ظاهرا هنوز زمانت نشرررده بود. 

 گلی هنوز زود بود.



wWw.Roman4u.iR  1168 

 

 
بانو عاشررک ماهی و شرری نت هایت شررده بود. می گفت این دختر بامزه و با 

ت می کرد. آن قدر زیاد که نشرراط اسررت. روزی دو سرراعت با مسررعود صررح 
 صدای محمد و گلی هم در آمده بود.

 
شلوک بود. ولی باز هم  شتم این روزهایی را که دور و اطرافم این قدر  ست دا دو
هیچ کدام از این شررلوغی ها او نمی شرردند. او که تنها واودا برای من همه 

 کس بود.
 

ره امیرهوشنگ گفت سپهرب بانو و امیرهوشنگ را هم با اصرار دعوت کرد. هر 
 که این مهمانی ها مال اوانهاست نه ما. سپهر زیر بار نرفت.

 
یک  ثل  ماهی م ماهی گیر کرده بود و  که زیر دسرررت  به گلی کردم  گاهی  ن
اختاپوس خودا را به روی او انداخته بود و صررورتت را با با پارافین اصررالر 

 می کرد.
 

 م اصالر کنم کیو باید ب ینم؟_آخ درد بگیری ماهی! ُمردم! من اصال اگر ندوا
 

 ماهی نگاهت کرد و موذیانه گفت:
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_نمی خوام قهره. قهر هم مال دختریه که دلت شرروهر می خواد. نکنه تو هم 
 دلت شوهر می خواد؟

 
 گلی با زحمت دستت را آزاد کرد و یک تو سری محکم به ماهی زد.

 
 _احمک!

 
 عو  کردم. خندیدم و پیراهنم را برداشتم و به حمام رفتم و

 
ست کردم. ماهی یک  شتم و در آیینه قدی مقابل درب موهایم را در سالن برگ به 
آرایت کامل به روی صررورتم انجام داده بود. طوریکه خجالت می کشرریدم با 

را کم رنگ تر کردم. یک رشررمم  ل*ب*ماین قیافه بیرون بروم. الوی آیینه رژ 
د. اگر می دید قشررقرق بر پا می به در اتاق بود که یک دفعه ماهی بیرون نیای

 کرد.
 

شمی نگاه کردم. با حیرت به در تکیه دادم. او این اا ره  زنگ در را زدند. از ر
 می کرد؟

 
امیرهوشنگ را صدا کردم و آهسته گفتم که عمران پشت در است. تعجب نکرد 

 و گفت که آمده با من صح ت کند . گفت که از او ااازه گرفته است.
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 رد.در را باز ک
 

سی کرد. هنوز مرا  سالم و احول پر شنگ مثل آن روز با احترام کامل  با امیرهو
 ندیده بود. کفت هایت را در آورد و وارد شد.

 
 _سالم

 
سرا را باال آورد و با حیرت به من نگاه کرد. سرا را به نشانه سالم تکان دادب 

وا ولی ریزی نگفت. کمی الغر شررده بود ولی مثل همیشرره خوا تیپ و خ
 پوا بود. یک کیسه نس تا بزرگ دسته دار در دست داشت.

 
 امیرهوشنگ ل دندی زد و گفت:

 
تاق  پدر خونده ات رو ب ر تو ا یا  با ب با اانب  نازی  یا تو.  اان! ب با  با _عمران 

 مهمون با هم راحت حرف بزنید.
 

 اگر بابک می فهمید خیلی عص ی می شد. امیرهوشنگ فکرم را خواند و گفت:
 

 در اریانه بابااان. بیا برو._بابک 
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 من روی تدت یک نفره نشستم و او روی صندلی که در اتاق بود.
 

 رند لحظه نگاهم کرد. سرم را پایین انداختم.
 

 _دارم می رم.
 

سر همه ی  ست مثل قمار بازی که بر  سته بود. در شمانت خ نگاهت کردم. ر
 هست و نیستت قمار کرده و آن را باخته است.

 
 _کجا؟

 
اربیل. یه رند وقتی می خوام دور باشررم. یه دوسررت صررمیمی دارم که اون _

شرکت  شتم احتماال پولم رو از  ست. می رم یه مدت پیت اون. بعد که برگ اا
 بیرون می کشم. شرکت داره منحل میشه. بابک آخرا کار خودا رو کرد.

 
 سرم را تکان دادم.

 
 _خوبه

 
 دوباره سکوت برقرار شد.
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 که رفتی پدرت رو دیدی _امیرهوشنگ گفت
 

رشررمانت پر از رنج بود. رنجی که زنی به اسررم مریم برایت به ارمغان آورده 
 بود.

 
 _آره.

 
شمی  شدت خ شانگر  شته بود ن شت های گره کرده اا که روی زانوانت گذا م

 بود که فرو خورده بود.
 

 _شنیدم سکته کرد.
 

 _آره! از حرف های من
 

 خندید. زهر خندی تلخ.
 

نی نازی از اون شررب تا رند روز گیج بودم. می نشررسررتم و زندگیم رو _می دو
می ذاشتم رو دور کند و فلت بک می کردم. تو همون رند روز متواه شدم که 
هر ری که تا حاال زندگی کردمب باختم. اصررال زندگی ن وده. یه قمار دو سررر 

 باخت بوده.
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 درک می کردب من بودم. می دانستم که ره می گوید. اگر یک نفر در دنیا او را

 
شناختم. اع ه طال و اواهرات  صله آن را  سه یک اع ه بیرون آورد. بالفا از کی
مامان پری بود. همان که مرا به سرررقت آنها متهم کرده بود. به طرفم گرفت. با 

 تعجب نگاهت کردم.
 

_با عمه کتی ات صررح ت کردم. اول گفت بهت بگم که خیلی بی معرفتی. 
 اذیتت کرده از من هم یادی نمی کنی. ب ینی فارک شدم یا نه؟عمران بده و 

 
 با اعترا  گفتم

 
_خب می خواستی بهت بگی که ره بالیی سر من آورده بودی که من آواره ی 

 کوه و انگل شدم.
 

 خنده بی حوصله ایی کرد.
 

 _گفتم
 

 _خب ری گفت؟
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 این بار خنده اا پر رنگ تر شد.
 

ر . می بینی؟ بد تربیتت کردم و گرنه تو کار بزرگ ت_این دیگه به تو رب ی نداره
 از خودت فضولی نمی کردی.

 
 خم شد و اع ه را روی پاهایم گذاشت.

 
 _فارک شد به سالمتی ؟

 
 ل دند کجی زد.

 
 _آره. دایی شدم. پسره!

 
 _قدمت م ارک باشه

 
 رند لحظه نگاهم کرد و بعد با سردی و تمسدر گفت:

 
اره وسررایل مامان پری باهاا صررح ت کردم. مامان _آره م ارک! بگذریم. درب

پری همیشرره دوسررت داشررت که یه ریزهایی از اون به تو برسرره. با کتی حرف 
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ست داره رو بهت بدهب بقیه  شتر دو سایلی که نازی بی زدم. گفت که طال ها و و
 رو برای من نگه دار.

 
 عمه کتی هم ماه بود. او هم دست پرورده مامان پری بود.

 
 نست؟_می دو

 
 _ری؟ اینکه تو بچه من نیستی؟

 
 _آره

 
چه بود. ولی خوب  که من مریم رو گرفتم کتی هنوز ب خه وقتی  نه. آ _اوایلت 

 بعد فهمید.
 

آهی کشیدم و در اع ه را باز کردم. تمام این وسایل برای من خاطره انگیز بود. 
ن دوست داشتم که همه شان متعلک به من می شدند. ولی خوب عمه کتی از م

 محک تر بود. او دختر مامان پری بود.
 

سه را نگاه کردم.  شتم. درون کی شتمب بردا ست دا شتر دو رند تکه طال را که بی
 رادر نماز و اانماز و ع ر مامان پری را هم برایم آورده بود.
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 _مرسی.
 

 رند لحظه نگاهم کرد و بعد سرا را تکان داد و برخاست.
 

سره پژمانب خاطرت رو می خ شین زندگیت رو بکن. مثل مادرت _این پ واد. ب
 نشو. سالم زندگی کن. هر رند که م مئنم که ش یه به مریم نیستی.

 
 _با خانم صدری می ری؟

 
 خندید.

 
 _نه ر ور مگه؟

 
 _فکر کردم که شاید ریزی بینتون هست

 
 آهی کشید.

 
ست  شگی می خوا _بود. بعد از این که تو رفتی. ولی اون یه ریز دایمی و همی

ه من آدمت ن ودم و نیسررتم. مهرا رو به عالوه یه سرررمایه ازیی بهت دادم ک
 که بتونه یه کار و بار برای خودا اور کنه. دیگه ندواد بره خونه ها کار کنه.
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_ررا داییمی اا نکردی؟ برات خوب ن ود؟ به نظرم زن بدی ن ود. کاری ندارم 

 لی برای تو مناسب بود.که اومد بر علیه من شهادت داد. تو مج ورا کردی. و
 

 دستت را روی دهانت کشید.
 

_نمی تونم نازی. من آدم نرمالی نیستم. نمی خوام زندگی اون هم خراب بشه. 
 تنها راحت ترم. روابی کوتاه برام بهتر از داییمه.

 
 _دوستت داشت؟

 
 سرا را تکان داد.

 
 _آره منو می خواست.

 
بدون حرف به  دلم برایت سرروخت. رند لحظه دیگر  به من نگاه کرد و بعد 

با  فت. فقی  حافظی ر خدا بدون هیچ حرف دیگر و حتی  فت و  طرف در ر
لب بدشرررایشرری ن ود. هیچ  حافظی کرد و رفت. هیچ ط خدا نگ  امیرهوشرر
عذرخواهی برای آنکه زندگی را به من زهر کرده بود. حتی هیچ حرفی از علی 

ستقیم. حتی نام شاره غیر م سروی هم نزد. حتی نه یک ا او را هم ن رد. فقی  ک
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گفت که پدرت را دیدی. به نظر می رسررید که دیگر راهت را از من ادا کرده 
 است. دیگر نمی خواست مرا حتی ب یند.

 
شرراید توقع زیادی بود از او که تمام عمر و اوانی اا ت اه شررده بود. همین که 

ش سروی ریزی  ه  یه بمرا به حال خودم رها کرده بودب برای مردی مثل عمران ک
 معجزه بود.

 
همین برای من کافی بود. همین که می دانسرتم دیگر زندگیم در آرامت خواهد 
ید و رفتب  که ُبر ندارد. همین  یت و آزارم را  یال اذی که دیگر عمران خ بود. این
یت  عذرخواهی و حالل هدیه بود. از او توقع  برای زندگی متالطم من بهترین 

شناخ شتم. عمران بود می  شده طل ی ندا تمت. او رفته بود و از زندگیم خارج 
 بود. این مهم بود.

 
یدا کنم. گوشررواره های  تا کمی خودم را پ ماندم.  تاق  نیم سررراعت دیگر در ا
مروارید مامان پری را به گوشررم انداختم. انگشررترا را در آوردم و به اایت 

 حلقه ایی که بابک آن شب به دستم انداخته بودب دست کردم.
 

رون رفتم. ماهی مشررغول بل ل زبانی کردن برای امیرهوشررنگ و بانو از اتاق بی
 بود. امیرهوشنگ از ته دل می خندید و بانو قربان صدقه اا می رفت.
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 محمد و گلی آهسته با هم حرف می زدند.
 

 _ریزی شده؟
 

محمد نگاهم کرد وموهایم را کنار زد و گوشررواره های مامان پری را نگاه کرد و 
 ل دند زد.

 
 ه عزیزم ریزی نشده. ره خوشکل شدی._ن
 

 ل دندی زدم.
 

 _ورپریده ررا رژ ل ت رو کم رنگ کردی؟ بیا این اا ب ینم.....
 

 دستم را کشید تا به اتاق ب رد و دوباره آرایشم کند.
 

_نه ماهی تو رو خدا. خیلی پررنگ بود. خودم کم رنگت کردم. بابک از آرایت 
 زیاد خوشت نمیاد.

 
 د و گفت:خ یثانه خندی

 
 _حاال که بابک نیست!
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 ریزی نگفتم ولی بی حوصله مانتو پوشیدم و آماده رفتن شدم.

 
سپهر خودا به استق المان آمد. یک پیراهن آستین کوتاه مردانه با پاپیون به تن 
مام تر برخورد کرد. خواهرا را  ره ت با مح ت هر  ثل همیشررره  داشرررت و م

ی کرد و آهسته احوالم را پرسید. گفت ب*و*سشناختم. الو آمد و با من دیده 
که همیشه از سپهر اویای احوالم بوده است. خانواده اا هم مثل خودا ماه 

 و دوست داشتنی بودند.
 

مانتو و شررالم را باز کردم. گلی و ماهی هم مانتو هایشرران را به من دادند تا به 
 اتاق سپهر ب رم.

 
 _حالت ر وره؟

 
ن کرد. روی تدت نشست و با دستت اشاره کرد تا مانتو را از من گرفت و آویزا

 کنارا بنشینم.
 

 _خوبم. امروز تولدتونه . دکتری رو تع یل کنید.
 

 خندید.
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 _برای من دکتری هیچ وقت تع یل شدنی نیست. بشین ب ینم.

 
 کنارا نشستم.

 
 _ق ل از اینکه بیایم این اا عمران اومد.

 
جب کردم.  که تع جب نکرد. این من بودم  بک و تع با که  ید می دانسررتم  با

 امیرهوشنگ بدون تایید او کاری نمی کنند.
 

 _شما می دونستید؟
 

 خندید و سرا را تکان داد.
 

_آره. بابک با من تماس گرفت و گفت امیرهوشررنگ گفته که عمران می خواد 
نازلی رو ب ینه. نگرانت بود. می گفت که نمی خواهد عمران حتی یک بار دیگه 

بیفته. ولی من متقاعدا کردم که بذار بیاد. می دونسررتم که اون نگاهت به تو 
 دیگه باهات کاری نداره. مشکلی پیت اومد؟

 
_نه اصررال ریزی نگفت. فقی گفت که داره میره اربیل و بعد هم یک سررری از 

 وسایلی که مامان پری دوست داشت که به من برسه رو برام آورده بود.
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 ل دند زد.

 
االن مثل یه شرریر بی یال و کوپال شررده. اونقدر از اون  _می دونسررتم. عمران

 ضربه گیجه که دیگه نمی تونه کار دیگه ایی بکنه.
 

 _شما همیشه بهترین تصمیم رو می گیرید.
 

 خندید.
 

_تو هم یکی از مهربون ترین دختر هایی هسررتی که علی رغم زندگی بدی که 
 هایی مثل تو احساس هایداشتیب تو این رند سال ط ابتم دیدم. معموال دختر 

عاطفی فقیری پیدا می کنن. ولی تو نه. توی مح ت خرج کردن برای همه غنی 
 هستی.

 
 از اتاق بیرون رفت. کادویت را از کیفم بیرون آوردم و از اتاق بیرون رفتم.

 
سته بودند و  ش شنگ ن شتم. کنار بانو و امیرهو شم به دن ال ماهی و گلی گ با ر

ان با خانم دیگری نشسته بود. تعداد خانم های مجلس خواهر سپهر هم کنارش
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سپهر بودند. مهمانی  ستان و همکاران  شتر آقا بودندب که ق عا از دو کم بود. بی
 شلوغی ن ود و تعداد مهمان ها زیاد ن ود.

 
به سمت میزی که در وسی سالن بود و کادوها را روی آن گذاشته بودند رفتم تا 

 کادو را آن اا بگذارم.
 
شکم زد. برای  او ستاده بود. خ سپهر و محمد و باربد ای را دیدم. کنار پنجره با 

لحظه ایی تمام صررداهای اطرافم ق ع شررد. تا به حال رنین حسرری را تجربه 
 نکرده بودم. قرمز شدم. حس کردم که سرخ و برافروخته شدم.

 
نگاهت به روی من بود. همان اخم و همان خشکی صورت. کت و شلوار تیره 

سیگار نازکی به و  شانه کرده بود.  شت. موهایت را رو به باال  سی به تن دا مجل
 دست داشت.

 
سکته خواهم  شی و هیجان زیاد  شدت خو ساس می کردم که هر لحظه از  اح

ق که کوبت آن را از روی  ل*ب*مکرد.  ید  نه می کوب نان محکم در سرری آن ر
 پیراهن به وضور می دیدم.

 
ودم و خودم خ ر نداشررتم؟ حسرری که داشررتم من تا به این اندازه عاشررقت ب

 مدلوطی بود از خوشی بی اندازه و هیجان و کمی هم ترس.
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صله گرفت. باربد از  شتم. ریزی به آنها گفت و از آنها فا کادو را روی میز گذا
همان دور برایم سررری تکان داد و ل دند زد. ولی من آنقدر هیجان داشررتم که 

 بود.اوابم تنها ل دندی کج و کوله 
 

به سررمتم آمد. بازویم را گرفت. حس می کردم که اای انگشررتانت از روی 
 ل اس مثل آتشی دستم را می سوزاند.

 
 بدون حرف مرا به اتاق سپهر برد.

 
در را بست و رند ثانیه نگاهم کرد. دستت را میان موهایم کرد. صورتم را الو 

شید و مرا  سک سید. ب*و* سه ایی نه مثل هیچ کدام از ب*و* ه هایی که ب*و*
ه ایی که در آن فقی دل تنگی بود و حسرری ناب. ب*و*سررتا به حال داشررتیم. 

 عشک خالص. خودم را رها کردم. بیشتر مرا به خودا فشرد.
 

پیشانی اا را به پیشانی ام تکیه داد و آهی کشید. بوی آدامس نعنایی اا که با 
 ل دند بزنم. سیگار مدلوط شده بودب در بینی ام پیچید و باعث شد که

 
شقی. ریزی که  موهایم را نوازا کرد. نگاهت پر از حس بود. حس خوب عا

 ق ال هرگز نمونه اا را ندیده بودم. ضربه ایی به در خورد.
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با پشت دست دهانت را پاک کرد و آهی کشید و از من فاصله گرفت ولی ق ل 
 از آنکه کسی که پشت در بود داخل بیایدب آهسته گفت:

 
 اعت پنج بیا دفترم._فردا س

 
سرم را تکان دادم. سپهر نگاهی به او کرد و نگاهی به من. هر ره کردم نتوانستم 

 از سرخ شدن الوگیری کنم.
 

 _بابک من ری بهت گفتم؟
 

 نگاهت تند و عص ی بود.
 

 بابک سرا را تکان داد. او بدتر بود. عص ی تر و تند تر.
 

 _باشه. گفتم ساعت پنج دفترم باشه.
 

 به._خو
 

 اشاره ایی کرد که بیرون برویم.
 

 بابک دستم را گرفت و بیرون برد.
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 _ریزی شده؟

 
سررخید و نگاهم کرد. به یاد  سرخ ب*و* ه رند لحظه ق لمان افتادم و دوباره 

 شدم.
 

 _مگه دوست نداری حرف بزنیم؟
 

 _آره ولی ررا تو دفترت؟
 

 ابرویت را باال برد و گفت:
 

 _خونه رو ترایی می دی؟
 

 با تعجب نگاهت کردم. آرام خندید.
 

 _رشمات رو این طوری نکن.
 

 مرا روی م لی نشاند و خودا هم کنارم نشست و دستم را گرفت.
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_سپهر این طوری خواست. گفت که هر اایی به غیر از خونه. گفت می خوام 
که فقی صررح ت کنید. نمی خوام ریز دیگه ایی ذهنتون رو منحرف کنه. فقی 

و مسررایل تون رو حل کنید. خونه که باشررید مسررایل دیگه حرف حرف بزنید 
 هاتون رو تحت شعاع قرار می ده.

 
 نگاهی به ل انم کرد.

 
 _شاید حک داشت.

 
سرررم را پایین انداختم. او می خواسررت که ما مثل دو غری ه بدون هیچ کشررت 

با هم حرف بزنیم و مسررایلمان را حل کنیم. مثل همیشرره سررپهر  ج*ن*س*ی
 راه را انتداب می کرد.بهترین 

 
 _باشه خوبه!

 
به خشررکی تکان داد و دیگر ریز نگفت و فقی برخاسرررت و نزد  سرررا را 
شکافانه  سی کرد. ماهی مو سالم و احوال پر شنگ و بانو رفت و با آنها  امیرهو
نگاهت می کرد. به نظر می رسررید که نگران و ناراحت اسررت. ولی بابک با او 

را داشت. دست دادند و رند لحظه ایی صح ت  رفتاری مثل رفتار همیشه اا
کردند. به نظر می رسررید که نگاه ماهی هم آرام شررد. آرام از این که بابک از 

 دستت ناراحت نیست.
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زیاد نماند. به نظر بی حوصله و خسته می آمد. در تمام مدت نگاهت به روی 

ست ش شنگ و محمد و باربد ن سمتم نمی آمد. کنار امیرهو  ه بود ومن بود ولی 
صح ت می کرد. ناامیدانه و با ناراحتی متواه شدم که دوباره زیادتر از همیشه 
صح ت های آنها  شده بود و حتی در  شه  شد. خاموا تر از همی سیگار می ک
هم بیشتر شنونده بود. رشمانت مرا استجو می کرد. نگاهی پر از احساس و 

صد پنه سید دیگر ق ان کردنت را ندارد. کمی عالقه. عالقه ایی که به نظر می ر
 بعد از شام خداحافظی کرد و رفت. برخاستم و با سپهر به بدرقه اا رفتم.

 
 _مرسی بابک اان!

 
 _هر کاری هم که بکنم باز هم کمه.

 
 اشاره ایی به من کرد.

 
 _نازلی مثل خواهرمه. کار زیادی برای خواهرم نکردم.

 
ظه ای تنها گذاشت. نگاهی به سری برای هم تکان دادند و سپهر ما را برای لح

پشررت سرررم کرد. در راهروی الوی درب تنها بودیم. دسررتت را روی گونه ام 
گذاشررت. اخم داشررت و نگاهت خسررته و تنها بود. آنقدر زیاد که برای لحظه 
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دوسررت داشررتم او را در آغوا بگیرم و بگذارم که تنهایی و خسررتگی هایت 
نسررتم این را با تمام واود حس درمان شررود. من درمان دردا بودمب می توا

کنم. همان طور که او درمان درد های من بود. هم درد بودیم و دوایمان هم با 
 هم بودن بود.

 
 _اون کندم....

 
اخم هایت بیشتر در هم رفت و دیگر ادامه نداد. خم شد و گونه ام را طوالنی و 

 ید.ب*و*سبا احساس 
 

 _منتظرتم.
 

 ت. آسانسور را زد و پایین رفت.سرم را تکان دادم. ریزی نگف
 
 
 
 
 

 از ماشین پیاده شدم و شالم را مرتب کردم.
 

 _مواظب خودت باا.
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با ب*و*سرررسرررم را خم کردم و  ماهی  تادم.  مدم فرسرر ه ایی برای دایی مح

 هر ره تمام تر گفت: ج*ن*س*یبد
 

 _دایی راست میگه. مواظب خودت باا!!
 

 ه انداخت.غت غت خندید و دایی محمد را هم به خند
 

 _عوضی....
 

زبانت را برایم در آورد. دایی محمد گفته بود که خودا مرا به دفتر بابک می 
رسرراند. ماهی هم همراهمان آمده بود و حاال با بی رحمی هر ره تمام تر مرا 
صح ت کردن  ساعت  شتن از مهمانی و دو  شب ق ل بعد از برگ اذیت می کرد. 

ا من و گلی را که خوابیده بودیمب بیدار کرده بود تبا مسعود به اتاق برگشته بود و 
برایمان تعریه کند که مادر مسررعود به بدری خانم زنگ زده و صررح ت هایی 
کرده است. بعد هم تا دو ساعت بعد نگذاشت که هیچ کدام بدوابیم. ررت و 

 پرت گفت و شی نت کرد و سر به سر من گذاشت. این دختر بزرگ نمی شد.
 

شان  ستی برای شدم. ناخوداگاه به یاد آن د شرکت وارد  سرسرای  تکان دادم و به 
به این اا پناه آورده بودم. به  شرر ی افتادم که بی پناه و کتک خورده و زخمی 
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شب مثل یک گربه زخمی به  شت فکر کردم. آن  شب دا تفاوت هایی که با آن 
ودم. ولی بدفترا نرفته بودم. به پارکینگ رفته بودم و آن اا انتظارا را کشریده 

 حاال در مقام همسرا و با آرامت و اعتماد به نفس کامل به دفترا می رفتم.
 

سرا در کامپیوتر بود و مرد اوانی  سن و اا افتاده بود.  شی اا یک زن م من
 هم کنارا ایستاده بود و ریزی را به او دیکته می کرد.

 
 _سالم

 
  دندی زدم.هر دو نفرشان سرشان را باال آوردند و نگاهم کردند. ل

 
 _من همسر آقای پژمان هستم.

 
 منشی برخاست و با مح ت دستم را فشرد.

 
شناییتون. خیلی خوا آمدید. آقای پژمان منتظرتون  شحالم ازآ _بله خیلی خو

 هستن.
 

 مرد هم احوال پرسی کوتاهی کرد و حواست را به کارا داد.
 

 الو تر از من به سمت اتاقی رفت و در زد و گفت:
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 پژمان. خانمتون تشریه آوردن._اناب 

 
 با دستت مودبانه به داخل اتاق اشاره کرد. تشکر کردم و داخل شدم.

 
 _سالم.

 
برخاست و رند لحظه نگاهم کرد. با دستت اشاره کرد که به نزدا بروم. الو 

 رفتم. به ل ه میز تکیه داد و دستهایت را به سینه زد.
 

 _ر وری؟
 

 _خوبم. ب دت دست خالی اومدم.
 

ل دندی زد. دسررتت را دراز کرد و بازوی مرا گرفت و با یک حرکت در آغوا 
طپت های دیوانه وارا را شروع کرد. شال را از سرم باز کرد  ل*ب*مکشید. ق

ستت را در میان موهایم کرد. می  سرم را باز کرد و د شت. گیره  و روی میز گذا
تت را میان موهایم دانسررت که این کارا آرامشررم را هزار برابر می کند. صررور

 کرد و بو کشید.
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 _تو خودت برام بهترین هدیه هستی.
 

 صدایت آهسته بود.
 

شت. پرونده  ست دا ست مرا در د ستم را نه. همان طور که د رهایم کرد. ولی د
ایی که روی میز بود امع کرد. برای لحظه ایی عنوان یکی از کاغذها را دیدم. 

 با حالتی عص ی گفت:درخواست طالق بود. نگاهم را دید و 
 

 _مال مامانه. می خواد طالق بگیره.
 

 لحنت به غیر از خشمب غم و ناراحتی هم داشت.
 

 _متاسفم!
 

 آهی کشید.
 

_ن اا! تازه راحت میشرره. دیگه خودا هم خسررته شررده. می خواد بره پیت 
 خواهرا زندگی کنه.

 
 مرا به سمت دری که به اتاقت می خوردب برد.
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 میز بزرگ و رند صندلی. ریزی مثل اتاق کنفرانس. اتاقی بود با یک
 

 سکوت کرده بود.
 

 _کی برگشتی؟
 

 پوزخندی زد.
 

 _از کجا؟
 

 با تعجب گفتم:
 

 _از ق ر دیگه
 

 دستم را در دست گرفت.
 

_من اایی نرفتم. این اا کلی کار داشررتم. ق ر کاری نداشررتم که برم. تمام 
 مدت این اا بودم.

 
 با اخم پرسیدم.
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 بودی؟_کجا 

 
 ل دند زد.

 
 _خونه باربد بودم. بعضی شب ها هم که کارم زیاد بود تو دفتر می خوابیدم.

 
 _برای ری خودت رو آواره کردی؟

 
 خندید.

 
 _وااب بود.

 
 ریزی نگفتم. کمی خودا را روی صندلی به طرف من خم کرد.

 
 _دلتنگم شده بودی؟

 
 کردم.سرم را باال بردم و در رشمانت نگاه کردم. زمزمه 

 
 _خیلی. تو ری؟
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صندلی بلند  ستت را دراز کرد و مرا از روی  شرد. د شمانت را به روی هم ف ر
 کرد و روی پاهای خودا نشاند.

 
 _من داشتم از دوریت دق می کردم.

 
 ید.ب*و*سگردنم را 

 
_هیچ وقت فکر نمی کردم که تا این حد عاشررقت بشررم. اون قدر که دوریت 

 دیونه ام بکنه.
 

 در دستت گرفت و با حلقه ام بازی کرد.دستم را 
 

 _این دوری وااب بود. وااب بود که بفهمم رقدر ......
 

 حرفت را ق ع کرد. رند لحظه نگاهم کرد. مثل همیشه اخم داشت.
 

 _رقدر می خوامتب دوستت دارم و بدون تو ناقصم.
 

 آهی از سر آرامت خیال و راحتی کشیدم.
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یاای _تموم مدت عاشررقت بودم. فکر می کردم تو می دونیب می فهمی. احت
 نیست که بهت بگم.

 
 _از کجا باید می دونستم؟

 
نازنین؟ رون برام  _از رفتارمب از کارهامب حرکاتم. پرسرریدی ررا بهت میگم 
نازنین بودی. رون دوسررت نداشررتم به اسررمی صرردات کنم که عمران روت 

نازنین برازنده تر بود. دوسرررت داشررت به نظرم  ته. رون  م تو خلوت و گذاشرر
 تنهایمون تو نازنین ام باشی.

 
را گزیدم. حرف محمد درست بود. من نازنین اا بودم. نسیم خنکی  ل*ب*م

در دلم وزید و لذت و شعفی وصه ناپذیر احساس کردم. با صدای آهسته ایی 
 گفتم:

 
شی. برای  شته با _من فکر می کردم که کارها و حرکاتت فقی برای اینکه منو دا

 ه که دوستم داشته باشی.راب ه. ن
 

ضر بودم برات همه  شتم و حا ستت دا شک بود. دو _راب ه با تو فقی از روی ع
 کاری بکنم. ولی تو نمی فهمیدی. همه اا تو فکر ماهی بودی
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_تو ررا درکم نمی کردی؟ تو که می دونسررتی من ماهی رو دوسررت دارم ررا 
ن تو ره برزخی یکم خودت رو اای من نمی ذاشررتی؟ درک نمی کردی که م

 بودم؟
 

 دستت را دور کمرم حلقه کرد.
 

ماهی بودیب منم  به فکر  ماهی حرف می زدی و  که اون طوری از  _وقتی 
ساس می کردم هر کاری  شد. همه حرفت از ماهی بود. اح صابم خورد می  اع
که می کنم و هر حرکت عاشررقانه امب تو رو به یاد ماهی می اندازه و معذب می 

مه واقعیت رو برات گفتم به این امید که یکم این فکر ماهی رو کنه. اون شب ه
ول کنی. ولی نشررد. روز عقدمون وقتی که اون اوری بهم ریدتیب فکر کردی 
برای من راحت بود؟ راحت بود که ب ینم تو این طوری شررردی؟ فکر می کنی 
من ره حسرری داشررتم؟ بذار بهت بگم. فکر می کردم که هیچ حسرری به من 

 ر ریزی هست فقی یک حس آنیه. یک ارقه.نداری. اگ
 

 با اعترا  گفتم:
 

_می دونستی که تا سر حد مرگ از راب ه زناشویی می ترسیدم ولی به خاطر تو 
 بهت تن دادم این کار ره معنی ایی می تونست از نظر تو داشته باشه؟
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 ل دند تلدی زد.
 

ک ندی. فکر می کردم  ه دوسررتم _فکر می کردم که می خوای منو از دسرررت 
نداری. اگر کاری می کنی یه اورهایی ادای دینه. رون فکر می کردی که من 
که این طور ن ود. من خودت رو می  فقی ازت راب ه می خوام. در صررورتی

 خواستم. واودت رو. نازنین رو.
 

 اخم کردم.
 

 _واقعا که!!
 

 _این طوری ن ود؟
 

 _معلومه که نه!
 

دونستم که این طوری نیست و تو دوستم  _ خب تو بگو که من از کجا باید می
شکمب  ستت دارم. من مغرور و خ داری. تو ررا یه بار به من نگفتی که بابک دو

 درست. ولی تو ررا ریزی نگفتی؟
 

 با غصه گفتم:
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ست. رون فکر می کردم که حس تو واقعی  ست نی _رون فکر می کردم که در
شدم  سیدم اگر بگمب بگی که توهم زده  ست. می تر  ه و تو منو فقی برای رابنی

 می خواستی و عشقی در کار ن وده.
 

 موهایم را نوازا کرد.
 

_از همون روز اول ازت خوشررم اومد. ولی فقی همین. خوشررگل بودی. نمی 
شده بودی  شی. رفتارت رو می دیدم. با اینکه اون اا بزرگ  شد نادیده گرفته ب

سی آن ولی خیلی از مرحله پرت بودی. تو خودت بودی و به  غیر از ماهی با ک
رنان صمیمی ن ودی. من کسی بودم که همیشه از طرف انس مداله به من 
شروع  سته بودم. حتی زمانی که زندگی پاکم رو  شده بود. حتی اگر ندوا تواه 

 کرده بودم. ولی تو کسی بودی که تواهی نداشتی. می دونی....
 

 کرد. حرفت را ق ع کرد و آرام خندید و گونه ام را نوازا
 

_نق ه قلقلک احسرراس من شرردی. این که بی تواه بودی. وقتی که با ماهی 
نامزد کردم می دیدم که تا ره اندازه نگرانشی. رفتارات برام االب بود. دوست 
داشررتم بازیت بدم تا واکنت هات رو ب ینم. یک بار با ماهی گرم گرفتم. یادته؟ 

اسررتم واکنت ات رو ب ینم. اون روز خودت از تو بالکن ما رو دیدی؟ می خو
همون زمان فهمیدم که تا ره اندازه ماهی رو میدوای. رفتارات برام معما بود. 
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ست. این به نظرم یکم  ساس می کردم که اینب از مرحله پرت بودن نی دیگه اح
 عجیب بود. می دونی ره تصمیمی داشتم؟

 
 سرم را به نشانه نفی تکان دادم.

 
ستم بعد از اینکه ا شد. بهت _می خوا شدم و کارهام یکم ردیه  ز ماهی ادا 

 نزدیک بشم و بیشتر باهات آشنا بشم.
 

 ل دند زد.
 

 _عمران این فرصت رو بهم داد. تو با پای خودت اومدی سراغم.
 

 خندیدم و به شانه اا کوبیدم. خندید.
 

شت. وقتی که  صلی رو در اختیارم گذا صت ا شنگ فر _ولی فکر کنم امیرهو
بیشتر به کارها و رفتارت دقیک شدم. هر ری الوتر می رفتیم بهم محرم شدی. 

و بیشتر با هم صح ت می کردیم و آشنا می شدیمب بیشتر پی می بردم که تا ره 
شتی. اخالقت  شناختم فرق دا شون بودم یا می  اندازه با همه دخترهایی که باها

. اون و رفتارت. اون حسرری که به ماهی و گلی و محمد داشررتی برام االب بود
شتی برام االب و م هم بود. پیت خودم می گفتم  صی که به اونها دا شک خال ع
ست به اونم  شه ری کار می کنه؟ ح شک ب دختری که این اندازه وفاداره اگر عا
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شتم منو ب ینی. برات هر کاری می کردم؛ ولی تو منو نمی  ست دا افتاده بود. دو
ش صت بهم داد. فهمیدن گذ ش انه روزیب دیدی. ولی خب خدا یه فر ته ات و 

تو رو خواه نا خواه به من نزدیک تر کرد. می دیدمب می فهمیدمب که تا ره اندازه 
شده بودی  شقم  شد. عا می خوای خودت رو از من دور نگه داریب ولی نمی 
ولی داشررتی مقاومت میکردی. مثل من. حالت رو می فهمیدم. حال خودم رو 

 داشتی....
 

 طوالنی به رشمانم کرد.مکث کرد و نگاهی عمیک و 
 

_سپهر با یک نگاه به هر دو نفرمون موضوع رو تا ته خی گرفته بود. همیشه می 
گفت که نازلی دوسرررت دارهب فقی باید بگذاری که خودا رو پیدا کنه. اون 
گفت که باید باهات راه بیام. اون میگفت که ری کار کنم که تو آروم بشرری و 

 بهم نزدیک بشی و منو ب ینی.
 

آهی کشررید و حلقه دسررتانت را به دور کمرم محکم تر کرد. نگاهم کرد و با 
 شی نتی که هرگز ندیده بودمب رشمکی زد و خندید و گفت:

 
 _یه ریز دیگه هم هست که نمی گم.

 
 رشمانم را گرد کردم. می دانستم که دوست دارد.
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 _ری؟ بگو. نکنه از همون اول افکار پلیدانه داشتی؟

 
ه شرروخی گفتم و حتی یک درصررد هم احتمال نمی دادم که او این حرف را ب

 همین نظر را داشته است.
 

 بلندتر از همیشه خندید.
 

 _بابک....
 

 نامت را با اعترا  گفتم.
 

 همان طور که می خندید. سرا را در میان موهایم کرد.
 

 _اانم؟
 

 :تمغرق در حس خوب دوباره ای که از شنیدن این کلمه پیدا کرده بودمب گف
 

 _ریه؟ بگو.
 

 پوزخندی زد و رشمانت را تنگ کرد.
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شنگ قول  شم اومده بود که اگر به امیرهو صورتت خو شگلی و  _اونقدر از خو
نداده بودم که پاک بمونمب همون لحظه تو فرودگاه ُمدت رو میزدم و با خودم 
مت خونه. پیت خودم گفتم می رم کمکت سررراکت رو می برم. اگر  می برد

سی اومده ب سراغت یعنی که بابک برو رد کارت زیر قولت نزنب خدا داره ک ود 
 نگاهت می کنه! ولی اگر تنها بود.....

 
 خندید.

 
 _اگر تنها بودم می خواستی منو ب ری خونه؟

 
_نه. نمی بردمت. ولی شاید اگر تنها بودی پیشنهاد می کردم که برسونمت و یه 

 اوری سر حرف رو باهات باز می کردم.
 

 ید.ب*و*سباال آورد و پشت دستم را  دستم را
 

_ولی مثل اینکه خدا خودا تو رو برای من می خواسرررت. نیمه گمشرررده ام 
 بودی. کم کم عاشقت شدم.
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حس خوبی که با گفتن کلمه به کلمه امالت عاشقانه اا پیدا می کردم برایم 
از شرردت شررادی و خوشرری بی  ل*ب*مغیر قابل باور بود. حس می کردم که ق

 ه متورم شده است و در سینه ام اایت تنگ شده است.انداز
 

ش دت بودم. دیگر هیچ ریزی برایم  شتم. ره خو شانه اا گذا سرم را روی 
لذت  مانی طعم  تک خورده بودم و هیچ ز مام عمرم ک که ت مهم ن ود. دیگر این
سروی  شیده بودمب مهم ن ود. حتی اینکه علی ک شتن پدر و مادر را نچ بدت دا

می دانسررت هم مهم ن ود. من او را داشررتم. او که هدیه ویژه خدا مرا اشررت اهی 
 برای من بود.

 
مثل اینکه خدا بعد از آن همه طوفانی که در زندگیم ایجاد شررده بود او را کادو 
کرده و برایم فرستاده بود. او که مثل کوه پشتم ایستاده بود و می توانستم با بهانه 

شوم بگذارم که او کارها را انجام و بی بهانه به او تکیه کنم. وقتی  سته می  که خ
دهد. بگذارم که بار زندگی را به دوا بکشررد. بگذارم که عاشررقانه زندگی مرا 
با  های قوی و  بال مدیونت بودم. آرامت و  که زندگی ام را  ند. او  هم ره ری ک
اراده ایی که برای پرواز به من هدیه کرده بود. مرا رها کرده بود تا بزرگ شرروم. 
ترس هایم را کنار زده بود. با او من عاشررقی کردم. او پای عشررک را به قلب من 
باز کرد. حس خوبی که فکر می کردم هرگز در زندگی ندواهم داشررت. او بود 
که به من این حس را القا کرد که می توانم. در تمام لحظه به لحظه نگرانی ها 

رفت و مرا همراهی کرد. و بیچارگی هایم او بود که پشررتم ایسررتادب دسررتم را گ
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دیگر ره ریزی از زندگی می خواسررتم؟ با او که بودم دیگر تلدی گذشررته هم 
 کمتر بود. هر ره بود آرامت بود و عاشقی.

 
دیگر هیچ ریزی برایم مهم ن ود. دیگر ناگفته ایی در زندگیم باقی نمانده بود. 

 اگر هم بودب باز هم مرا ترسی از آن ن ود. او با من بود.
 

شیرین بود ناگفته  ست گرفتم. رقدر  ستان مردانه اا را در د ل دندی زدم و د
ایی که با او گفته شررد. ناگفته ی دوسررتت دارم. ناگفته ایی که دلم را آرام کرد. 

 ناگفته ایی عاشقانه.
 

 ه ایی بر لب هایت زدم. ل دند زد. رشمان و ل انت هم زمان.ب*و*س
 

 _دوستت دارم.
 

ی آن رنان ل ریز از شرریفتگی شرررد که مرا مجنون کرد. نگاهت برای لحظه ای
 ااهایمان عو  شد. ره ایرادی داشت که من مجنون او شوم؟

 
 _منم عزیز دلم. منم دوستت دارم.
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سرررهایمان را در هم فرو بردیم. درسررت مثل قوهایی که زمانی با دسررتب و در 
 تاریک و روشن اتاقب درست می کردیم.

 
 _بریم خونه؟

 
 م.نگاهت کرد

 
 _بریم.

 
 ل دند زد و موهایم را از روی صورتم کنار زد.

 
 _برام ل اس آل الویت رو بپوا.

 
 خندیدم. خندید.

 
 _با اون ل اس دیونه ات شدم.

 
 مرا از روی پاهایت بلند کرد و ایستاده مرا در آغوشت فشرد.

 
 _فقی با اون ل اس؟
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 مردانه خندید و میان موهایم زمزمه کرد.
 

 که همیشه دیونه ات بمونم._قول می دم 
 

ناتوان و  تدا رنجور و  که از اب نازلی کسررروی  مل شرررده بود.  کا دایره زندگیم 
ضررعیهب این دایره را شررروع کرده بود. حاال مقتدر و قویب دایره را کامل کرده 

 کامل شده بود.« او»بود. دایره زندگیم با 
 امیدوارم که مفید بوده باشه .....

را به همسرم تقدیم می کنم .... به خاطر عشک و مح تی که  در نهایت ناگفته ها
 بی دریخ نثارم می کند و مرا باور دارد ...

 با تشکر بهاره حسنی
 پنجم شهریور ماه یک هزار و سیصد و نود و سه

 پایان
یبا رمانبابت نوشتن این  عزیز یبهاره حسنبا تشکر از    ز

 
یوبرای دانلود رمان های بیشتر به سایت   مراجعه کنید رمان فور
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