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 پیشنهاد می شود

 

 

 

 

 این کتاب در سایت یک رمان آماده شده است.

www.1roman.ir 

 مسئولیت محتوای رمان با نویسده می باشد

: تو از کجا آمدی؟ رماننام   

س. سرحدی  نام نویسنده:  

 ژانر رمان: عاشقانه، اجتماعی، درام 

:خالصه رمان  

عدالتی و ها، بیگاه بمانی، دنیا تو را وادار به پذیرش دردها، نامالیمتتکیههنگامی که تنها و بی

ای جز جنگیدن با آن ها نداریو تو چاره تنفر خواهد کرد توان در هیاهو و جنگی نابرابر، آیا می .

 عشق را یافت؟ 

پذیری؟ بد و یا بدتر را؟ و شاید قدم در راهی بگذاری روزی که مجبور به انتخاب شوی کدام را می

ات را تغییر خواهد دادکه مسیر زندگی .  

 (دانلود رمان متاهل )جلد اول

 دانلود رمان تنها تر از تنها

 دانلود رمان من دخترم
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:مقدمه  

؟!داندچه کس می  

  ...شاید طوفانی که در راه است

!تو را به قلبِ من پیوند زند  

 

 

 

 فصل اول 

 نوا

پاهایم از درد  ،انگار یک تریلی از روی من رد شده بود ام شدم،با خستگی وارد اتاق کوچک و نقلی

پیاده ها یک جا ایستادن و کیلومترها هر آدم دیگری هم بود بعد از ساعت. کردندذوق ذوق می

کهنه و  ی روی زمین دراز کشیدم و به سقف خیره شدم پنکهشت. اوضاع من رو دا روی کردن

خواب آلودگی داشته بادش باعث شده بود به شدت احساس رنگ رو رفته آرام آرام می چرخید و 

پوسته پوسته شده بود و گچ بری هایش هر لحظه امکان فرو ریختن روی زمین اتاق سقف  باشم.

نگاهی به کل اتاق  ترک های روی سقف و دیوار نشان از قدیمی بودن اتاقم را می داد، را داشت،

ای که کف اتاق را پوشانده بود ، سینک ظرف نهانداختم فرش دوازده متری پوسیده شده و که

 ظرف چندین و بود شده نصب دیوار به  ای از اتاقی کوچک و زنگ زده ای که گوشهیشو

 دست یک اتاق چپ ی سمتبود، گوشه شده آویزان سینک روی روبه دیوار روی  قدیمی

نگ درب و داغونی که ای ر مقابل رختخواب کمد قدیمی قهوهی وشهگ و بود شده مچاله رختخواب

خورد که پشت کرد و در آخر آویزی به چشم میهایم را درونش جا داده بودم خودنمایی میلباس

 کولری نه و سرکنم  ها رانه خبری از بخاری بود که زمستان اتاقدر این  . در اتاقم وصل شده بود
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نگاه  اا هم نداشتم تا خودم ر ای ر اتاقم حتی آینه درمن  نگه دارد؛ خنک رو اتاقم ها تابستان که

  . کنم

 آهی کشیدم و از روی زمین بلند شدم، ،با صدای کوبیده شدن به در اتاقم از افکارم جدا شدم

کله روبرو شدم اخم مرتضی بیی چهرهدر را باز کردم و با  بی آنکه چیزی بپرسم،سمت در رفتم و 

دی مسن و بی نهایت بی رحم؛ که تنها مر  .آفتاب سوخته نگاه کردم صورتغلیظی کردم و به آن 

. طلبکارانه به من خیره بود.من بود مثلاستفاده از آدم های بدبخت و بی کسی  ءدنبال سو   

واسه چی بعد از کارکردن نیومدی پوالرو بدی؟  دیگه باید بیام خدمتت تا پول ازت بگیرم؟ -  

رانه گفتمیکی از دست هایم را به کمرم گرفتم مثل خودش با لحنی طلبکا :  

آوردم خدمتتو میر کردم بعدش پولت دادی استراحت میاجازه می خستم حالیت نی؟ - .  

د: با همان لحن ادامه دا  

ی باره دومیه که خودم واسه دیگه همچین چیزی تکرار نشه نوا، دم؛استراحت نمی یاجازه -

 گرفتن پول اومدم دم اتاقت؛ باره سومی نباید درکار باشه شیرفهم شد؟ 

پرازخشم و نفرت قدمی به سویش برداشتم.های با چشم  

 -  زوری هر که نیستم ساله ده نوای اون دیگه بکشی، من نشون و خط من واسه نبینم بی کله

اومدنمی در صداش گفتیمی بهش ...  

های ریزش تهدیدوار نگاهم کردن چشمآابروهایش را باال انداخت و با  .  

کنم؛ حیف که امشب رو مد خوبی نیستم وگرنه کوتاه می ور یه روزی باالخره زبونت  - 

  .فک زدن با تورو ندارم یو بیار حوصلهر زود باش برو پولم  ،دونستم باهات چیکار کنممی

دم.ی درهمش کر پوزخندی نثار چهره  
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رسه چون قطعا اون روز تو توی و کوتاه کنی هیچوقت نمیر  اون روزی که تو بخوایی زبون من  -

یا نیستیاین دن  .  

قدم دیگری به سویم شکم افتاده وبزرگش  آنبا  کم قرمز شد،اش کماین را که شنید چهره

رخ به رخم ایستادبرداشت و  .  

و یه تهدید جدی به حساب بیار ر هرجا برم تو رو هم با خودم می برم حتی اون دنیا این حرفم  -

شگلهونوا خ .  

من از بچگی  از مرگ؟ ترساند؟ می هکله من را از چ بی؛ درون چشم هایش نگاه کردمخونسردانه 

بشوم؟پس برای چه باید نگران مردن  رموقتی چیزی برای از دست دادن ندا آرزوی مردن را داشتم  

با م؛ مردی هستهر بار که می دیدمش می فهمیدم چقدر از این مرد بیزار  ،با نفرت نگاهش کردم

کم سن  ایی بود که بچه هایه ه در حال شمردن پولبی ریخت که همیشچهره ای و  نگاه هرزآلود

دنیا  ؛دوردنآ دست میه ی بر اسپند دود کردن و هر کار دیگ، فال، با فروختن گل و سال و بیچاره

من مثلجای خوبی نبود حداقل برای آدم هایی  .  

با یی که هاای از پولدسته، برداشتم را و کیفم را که پشت در گذاشته بودمبه داخل اتاق برگشتم 

 جلویکیف کهنه و رنگ و رورفته ام در آوردم و  اخلاز د رادست فروشی امروز بدست آورده بودم 

 با را شصتش انگشت اشهمیشگی عادت طبق و گرفت را ها پول معطلیبی او .گرفتم کله بی

 با به سمت خانه اش راه افتاد، کرد، درهمان حال هاپول شمردن به شروع سپس کرد ترزبانش

  صدای بلندی صدایش زدم:

؟!کجا -   

ای روی لبش نقش بسته ایستاد، چرخید و نگاهی به من انداخت و در حالی که لبخند خبیثانه

:گفت ،بود  

و معطل خودت کردی حاال نوبت منه تو رو معطل ر  همون طوری که تو دو روز من -

انمیاد نوا خو بگیر تا حساب کار دستت بر ول کارکردت پ اتاقم دم بیا فردا پس ،کنم .  
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. پوست لبم را جویدم و زیرلب آخرش را با تمسخر گفت و من را به شدت عصبی کردی جمله

می کنممن آخرش بی کله رو می کشم و همه ی آدم های این جا را از شرش خالص زمزمه کردم:  .  

تم و اول جلوی اتاق نشسی انداختم و از اتاق خارج شدم روی پله  ام را روی سرمشال تیره

گرمای طاقت فرسای تیرماه اولین چیزی بود که بعد از بیرون  هایم را پا کردم و ایستادم؛کفش

نگاهی به حیاط درب و داغون این خانه انداختم؛ به اتاق هایی که  زد،مدن از خانه توی ذوقم میآ

 از آهی اند،م ثابت سمیه اتاق ی زنگ زده ای وقهوه در روی  چشم هایم دور تا دور حیاط بودند؛

کردم:  وزمزمه کشیدم دلتنگی روی  

ایی تو؟ یپس کی می -  

 وارد رضا از زودتر بدوزم؛ علی صدای علی و رضا باعث شد نگاهم را از در اتاقش بگیرم وبه آن دو

 در و کرد رها اتاق در دم ،گرفته بود بغل زیر که را هایش کتاب و رفت اتاقشان سمت و شد حیاط

  :گفت رضا روبه گشت برمی در سمت دوباره که حالی

! کنه دعوامون نیومده کلهبی تا بریم رضا زودباش -  

 زمین روی  هایش راکتاب، رضا با قدم های آهسته سمت پله ها رفت و روی اولین پله نشست

  و چهره اش را درهم کرد. گذاشت

کنه بزار یکم استراحت کنم .  صبر کن پاهام درد می -  

  ش ایستاد.علی کنار 

رم تو بمون.  من می باز می خوایی بی کله بیاد کتکمون بزنه؟ -  

پشتش را به او کرد و از حیاط خارج شد ،قدم برداشتم سمت رضا و رو به رویش ایستادم؛ با 

 دیدنم بلند شد و لبخند دندان نمایی زد که دندان های نامرتبش نمایان شد. 

 سالم آبجی .  -

 ابروهایم را درهم کشیدم.
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چرا اینجا لم دادی؟ چرا با علی نرفتی؟  علیک ، تو -  

.سرش را به زیر انداخت  

و پیاده اومدیم؟ ر دونی چقد راه م میاهآبجی بخدا خیلی خست -  

اش را با دست هایم بهم ریختم. موهای پر و مشکی سرم را کج کردم ونگاهش کردم،  

  کردی؟ فراموش رو کله بی شرط اما ای خسته دونم می برم قربونت  –

کوتاهی کرد و با چشم های درشت قهوه ایش نگاهم کرد. مکث   

نه فراموش نکردم.  -  

 ب پس اگه می خوایی درس بخونی باید بعد از مدرسه بری کار کنی و شب بیایی به درسوخ -

ات برسی مثل علی. ه  

 لبش را جمع کرد و با لحن بچگانه اش گفت: 

رم. دارم و میو برمیر باشه آبجی وسایلم  -  

از کنارش می گذشتم لپش را کشیدم.  کهو در حالیعمیقی زدم لبخندی   

آفرین پسر خوب. -  

*** 

دستم بود گاز بزرگی زدم و در حالی که لقمه را می جوییدم دست  دربه ساندویچ نون وپنیری که 

 اطرافمنگاهی به  م؛وشید به چشم هایم بشور نورختابیدن آزادم را جلوی پیشانی ام گرفتم تا مانع 

 کرده پهن رو پیاده کنار که بساطی به  تم؛ مردم از کنار ما می گذشتند و حتی نیم نگاهیانداخ

 کار و کسب روز امروز انگار بودم شده کالفه انداختند، نمی بودیم گذاشته فروش برای و بودیم

دادم و برای لحظه ای چشم هایم را روی هم  تکیه ،درختی که پشت سرم بودی  تنه به ، نبود
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؛ اما طولی نکشید که با صدای فریاد مردی به سرعت چشم هایم را باز کردم و با صحنه گذاشتم

 پا و کردند می جمع را وسایلشان  دست فروش ها با عجله ودستپاچه. همیشگی رو به رو شدمی 

ین صحنه من هم به بقیه پیوستم با عجله کوله پشتی ام را ا دیدن با می گذاشتند، فرار به

یلم را دورنش انداختم و شروع به دویدن کردم ؛مامورهای سد معبر با آن لباس برداشتم ، وسا

 و رحمی دست فروش های بدبخت را به باد کتک گرفته بودند های زردرنگشان مثل همیشه با بی

به حد کافی  بیدادشان تمام آن منطقه را پر کرده بود، صدای داد و .وسایلشان را خورد می کردند

ایستادم در حالی که نفس نفس می زدم کوله پشتی ام را روی زمین  دور شدم،که از آن منطقه 

انداختم آن قدر دویده بودم که نفس کم آورده بودم و سرفه های پی در پی باعث شده بود تمام 

باردیگر  بعد از چند لحظه که حالم بهتر شد و ریتم ضربان قلبم عادی شد؛. بدنم بی حس شود

برداشتم و سمت ایستگاه اتوبوس رفتم. کوله پشتی سنگینم را   

تمام بدنم رخنه  راتوبوس تکیه دادم خستگی دی روی اولین صندلی نشستم و سرم را به شیشه 

دادند و هر روز با آمدنشان  کرده بود،این چند روز مامورهای سد معبر اجازه ی کار کردن نمی

 اهمیت  برایشان ذره ای همدست فروش ها را اذیت می کردند و به ما خسارت می زدند و 

 دوباره احتماال و بودم نفروخته هیچی انداختم؛ ام کوله به آید، نگاهی می سرمان به چی نداشت

داشتم.  پیش در حسابی درست و دعوای کله بی با  

 که ای محله  ؛و داغونی که در آن زندگی می کردم رسیدم درب ی محله به که بود شده تاریک هوا

 شد؛ چاقو می پیدا درونش آدمی نوع همه و بود پایتخت های محله ترین تضاحاف از یکی شاید

...  و بیچاره، عیاش کش، معتاد، خالفکار، دزد، بدبخت  

با دیدن جمعیتی که دم در خانه بود به سرعتم افزودم و با قدم های بلند خودم را به جمعیت 

طبق معمول مرتضی بی  درساندم و از بینشان گذشتم ، چیزی که حدس می زدم درست بو

 می مالینش و خونین که بود علی نوبت امشب گویا و بود افتاده بدبخت های بچه جان به  کله

 زمین روی که را علی رفتم، سمتشان ابروهایم را درهم کشیدم و رو پیش صحنه ی دیدن کرد، با

 برزخی کردم، نگاه دشبلن و کنار کشیدم  زیر مشت و گلد های بی کله از کرد می ناله بود افتاده

: گفتم تشر با و دوختم کله بی به را ام  

کشتی بچه رو !  کنی حیوون؟داری چه غلطی می  -  
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 نگاه خشمگین و برزخی اش را به من انداخت. 

بکش کنار، تو دخالت نکن من باید این بی پدر و مادر..  -  

را کف دست هایش می مرد بی همه چیز بد دهن باید حسابش  ،هایم درون هم گره خوردبروا

پریدم. حرفش میان همین برای  گذاشتم  

 اینجوری مگه کرده ؟چیکار بدبخت های بچه این جون به افتادی باز کن صحبت درست -

  کتک؟ باد به گرفتیش

گه نمی رم  در حالی که سعی داشت علی را که پشت من سنگر گرفته بود بیرون بیاورد گفت: می

رم بدم این بی کس و کارها بخورن و بخوابن. انگار من پول یامفت دا سرکار  

علی شدت گرفت. ی گریه   

... می بعدش... خونم می..درس ،گفتم رم... نمی..نگفتم... من...آبجی–  

 شدت  رویم را برگرداندم و به چشم های گریان ،سروصورت خونی علی نگاه کردم، عصبانیتم

چرخیدم. کله بی سمت به دوباره گرفت  

 آتیش رو جا این قسم خدا به وگرنه کنی می بلند دست بچه این روی تهبارآخر  کله بی -

. می کنم خالص و کثافت تو هم شیم راحت ما هم زنم می  

 به سمتم خیز برداشت و در یک قدمی ام ایستاد. 

کثافت ننه و بابای شما.. -  

با تمام توانی  اجازه ندادم حرفش را ادامه دهد وحشیانه یقه پیراهنش را درون دست هایم گرفتم،

 که داشتم فریاد زدم. 

دم.  من این حق رو بهت نمی ما چیزی بگی؛ی خفه شو حق نداری به خانواده -  
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از حرکت ناگهانی ام شوکه شد، لحظه ای متحیر نگاهم کردو بعد انگار به خودش آمده باشد با 

یک قدم عقب  ای کثیفش دست هایم را که یقه اش را چسبانده بودم گرفت و انداخت،ه دست

 مارا و بودند آمده بیرون خانه زد، اهالی زل ام برزخی های چشم درون آمد ورفتم و او قدمی جلوتر 

رش را چرخاند، سیگاری از س کله بی نداشت؛ را آمدن جلو جرعت کس کردند، هیچ می تماشا

 کرد؛ درمیان خندیدن به شروع وقیحانه سپس گذاشت  درون جیبش در آورد وگوشه لبش

  کرد. نگاه دوباره را من دهایشخن

م می زنی آره؟ ه البد کتکم و می گیری؟ر  منی یقه  -  

صدای خندهایش بلندتر شد؛ همه متعجب نگاهش می کردند و تنها من بودم که حرص می 

 خوردم ،در حالی که بقیه را نگاه می کرد گفت: 

بزنه !  یه روزی خودم کتکتش می زدم و امروز همین فسقل بچه می خواد منو -  

 از صدای خندهایش بدنم مورمور می شد و بیشتر از پیش عصبی شدم. 

آره یه روزی تو منو می زدی و امروز اگه الزم باشه من تو رو می زنم. -  

قیحانه و چندش وار. ؛ وباز هم خندید  

 بیا بزن....  -

: میان خندیدن پکی به سیگارش زد و ادامه داد  

کله؛ بهتره با بیخود نیست بهم می گن بی ام؟!من کیاین که یادت رفته  لدخترجون مث -

بینی. و باال نیاری وگرنه بد میر کنی و اون روی سگ من رفتارمن درنیفتی و درست   

نگاه کرد و با تندی گفت:  ،ای کز کرده بودعلی را که گوشه  

 تو هم زر زر نکن گمشو سرکاری که بهت گفتم.  -

م. جلوی علی ایستادم و جدی نگاهش کرد  
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علی هیچ جا نمی ره امشب می خواد درس بخونه. -  

کالفه شده بود.  سرش را تکان داد،  

و بکنم. ر برو اون ور بزار کارم  و باال نیار،ر  نوا اون روی من -  

 با تاکید و جدیت بیشتری گفتم: 

 علی...هیچ...جا نمیره .  -

هایش را مشت کرد.از روی کالفگی پوفی کرد، گردنش را به چپ و راست تکان داد و دست   

  با روانه من بازی می کنی دختر، دلت می خواد مثل بچگی هات کتک بخوری تو؟  نوا داری -

  متهورانه نگاهش کردم.

  گمشو بابا سگ کی باشی بخوایی منو بزنی تو؟!-

حرفم تحریکش کرد؛ به سمتم هجوم آورد و همین که قصد کرد مشتش را نثار صورتم کند  گویی

ا برای لحظه ای روی هم نهادم اما هر چه منتظر شدم، مشتش روی صورتم فرود چشم هایم ر 

نیامد عالمت سوال بزرگی در مغزم جای گرفت، چرا من را نزد؟ در عوض صدای هجوم بچه ها را 

را دورم دیدم؛ جلوی من   نزدیک خودم احساس کردم؛ الی چشم راستم را باز کردم و بچه ها

التماس از بی کله می خواستند با من   ی من شده بودند و با خواهشایستاده بودند و سپر بال

کاری نداشته باشد. آه از نهادم برخواست، این التماس ها دلم را بیش تر از پیش می سوزاند و 

ناراحتم می کرد. بچه ها بخاطر من جلوی بی کله ای که از او وحشت داشتند ایستاده بودند و با 

  ن را به باد کتک نگیرد.صدای بلند می خواستند م

  صدای عصبی بی کله بلند شد.

  خفه خون بگیرین. -
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این را که گفت صدایشان قطع شد، چند لحظه سکوت درون حیاط پیچید و بعد بی کله راهش را 

 به سمت راهرو درازی که انتهایش به خانه ی خودش می رسید کج کرد.

م امشب چه اتفاقی افتاد، بعدا به امشب کاریتون ندارم ولی دلیل نمی شه فراموش کن -

  حسابتون می رسم خصوصاً تو نوا خشگله ...

با دور شدن مرتضی بی کله نفس آسوده ای کشیدم و به بچه های دورم نگاه کردم خوشحال 

بودند از اینکه توانسته بودند کاری برای من انجام دهند. با قدردانی صورت های کوچک و 

هایم ردم. بعد از خلوت شدن حیاط همین که رویم و برگرداندم چشمنرمشان را بوسیدم و تشکر ک

ی حوض آبی رنگ وسط حیاط نشسته بود و سرش روی زانوهایش بود به علی افتاد؛ روی لبه

،دلم برایش سوخت ،تمام لباس هایش پاره شده بود و دست و پایش کبود شده بود یک پایش 

نه و پوسیداش کنارش افتاده بود. به سمتش کفش داشت و پای دیگرش برهنه بود و کفش که

اش کشیدم سرش را بلند کرد و به روی موهای پر و مشکی  رفتم و باالی سرش ایستادم، دستم را

ی لبش پاره شده بود و خونی بود، زیر چشم راستش هم های گریانش نگاهم کرد؛ گوشهبا چشم

بچه این همه خفت نبود، خدا اگر  اش گرفت، حق اینکبودی داشت دلم برای این همه مظلومی

لب باز کرد و با بغض گفت: کرد؟جای حق نشسته بود پس چرا کاری نمی  

  چرا خودت رو واسه خاطر من تو دردسر انداختی؟  -

  ابروهایم از تعجب باال رفت، کنارش روی لبه ی حوض نشستم.

  گزید هان؟ذاشتم کتکت بزنه کَکََمم نمییعنی می –

  را که روی گونه اش سر خورده بود پاک کرد. با پشت دست اشکش

  ذاشتی کتکتم بزنه.آره می -

  صورتش را نوازش کردم و لبخند غمگینی زدم.

  ها.علی من چطور می تونم اجازه بدم تو رو بزنن آخه؟!دیگه این حرف رو نزنی -
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  صورتش را برگرداندو در حالی که صدایش می لرزید، گفت:

  ی؟چرا وقتی اولین بار کتک خوردی نرفتی از این جا؟آبجی تو چرا این جا موند -

  آهی کشیدم و به نقطه ای خیره شدم.

بی کله وقتی یه نفر تو دامش بی افته راحتش نمی ذاره همون کاری که با من کرد، با تو و خیلی  -

  از بچه های دیگه می کنه که راهی برای رفتن نداشته باشین.

  زید.مکث کوتاهی کرد و صدایش می لر 

کار می کنم پولی که ازم می خواد رو بهش می دم و از اینجا می زنم بیرون نمی خوام اینجا  -

 باشم. 

ای که از عصبانیت و بغض هایم را چرخاندم و نگاهش کردم، به بچه ی یازده سالهچشم

  هایش بود.دانست چه کند خیره شدم؛ او به دنبال راهی برای خالص شدن از کابوسنمی

  خوایی بری؟می کجا -

  دماغش را باال کشید.

  رم اونجا .گن یه جا واسه بچه یتیم ها هست میمی -

شاید علی فکرِ خوبی کرده بود ،شاید من هم باید   گفت؟! ،سرم را به زیر انداختمبهزیستی را می

کله خالص شدن سخت بود و تقریبا غیر ممکن. هر وقت کردم اما از دست بیهمین کار را می

آوردش؛ روزهای اول دهد و به این جا میی بی کس و کاری را پیدا کند به روشی فریبش میچهب

کند؛ ترساندش و در آخر به هر نحوی شده پایبندش میکند و بعد میمی  پذیرایی مفصلی

تر که شدند اگه پسر بودند معتادشان خواهد کرد تا همیشه مهتاج دستش باشند و اگر بزرگ

دارد. من را با پول نگه داشت با بدهی سنگینی که به ه نحو دیگری آنها را نگه میدختر بودند ب

کرد، یکی روی دوشم گذاشت و راه رفتن را از من گرفت و بقیه را به نحو دیگری، یکی را تن... می

  را گل فروش، یکی را دزد و دیگری را گدا و همه مجبور بودند به دستوراتش عمل کنن.
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از افکارم جدا شدم علی کنارم نبود و داخل  ه شدن به در حیاط به خودم آمدم؛با صدای کوبید

رویم را سمت در چرخاندم و با دیدن شخصی که  دیگر رفته بود،ی اتاق مشترکش با چندین بچه 

م. به سمتش پرواز کردم و بدون معطلی در آغوشش فرو داخل حیاط شد مانند فنر از جایم پرید

  رفتم.

ر دیر اومدی بی معرفت؟چرا این قد -  

  جوید.اش گرفته بود، مثل همیشه آدامسی در دهانش میسمیه از ذوق زدگی من خنده 

  ام کردی دختر اجازه بده برسم بعد شروع کن به نق زدن.خفه -

از آغوشش بیرون آمدم و به دختر تپل و سبزه رویی که رو به روم ایستاده بودو پوستش تیره تر 

  ردم.شده بود نگاه ک

  ها پوستت کامال برنز شده.جنوب خوب بهت ساخته -

همراه هم به سمت اتاقش قدم برداشتیم، در همان حال دستی به پوست صورتش کشید و 

  گفت:

ناسالمتی کیش بودم ها، بابا پدرم در اومد بسکه این یارو هی میگفت بریم تو تراس  -

  آفتاب بگیریم

 گلویم را صاف کردم.

  بود؟یارو پولدار  -

داخل اتاقش رفتیم، ساکش را گوشه ای گذاشت؛ مانتو و شال آبی اش را در آورد و گوشه ی اتاق 

  پرت کرد سپس روی رخت خواب ها نشست.

خیلی نوا، از اون خرپول های عرب بود که دوست داشت فقط تو با دختر های شرقی خوش  -

  بگذرونه.
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خودم را راضی کنم که سمیه تن فروشی می  نگاهی به چهره ی بانمکش انداختم نمی توانستم

کرد و حاال نشسته بود از پولدار بودن یکی از کیس های بی کله تعریف می کرد، این چیزها به 

 شدت ناراحتم می کرد،آهی کشیدم و سرم را به زیر انداختم. 

  همچین خوش گذرونی بخوره تو سرش . -

  ی تلخی کرد.اعوض کند، خندهرفت تا لباسش ر اش میدر حالی که سمت کمد لباسی

  کله که راضیت نکرد زنش بشی؟چیکارها کردی؟ بی بیخیال این ها، من نبودم –

  های متعجب بارم نگاهش کردم.سرم را بلند کردم و با چشم

  تونه اینکارو بکنه .گی تو؟ اون تا لحظه ی مرگش هم نمیچی می -

  یک دست لباس بیرون آورد.

  خداکنه. –

دن شلوار راحتی و بلوز آستین بلند قهوه ای سمت گاز رفت و کتری سیاه و رنگ و رو بعد از پوشی

ی  رفته اش را پراز آب کرد و روی گاز گذاشت به سمتم امد و رو به رویم نشست، نگاهی به چهره

  درهمم انداخت.

  چی شده؟ توهمی. -

  م گفتم:پوفی کردم و در حالی که مثل همیشه پوست کنار انگشت شصتم را می کند

  با بی کله دعوام شد. -

  سرش را کالفه وار تکان داد.

  دوباره؟ دیگه واسه چی؟ -

  با یاد آوری کتک هایی که نثار بدن ضعیف علی می کرد اخم هایم درهم گره خورد.
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  با مشت و لگد به جونش افتاده بود.  مرتیکه شکم گنده بی ریخت -

  اخم های سمیه هم گره خورد.

  واس چی؟-

ه این که بچه بهش گفته بذار امشب درس بخونم فردا امتحان دارم، این لجن هم بچه رو واس -

  گرفته به باد کتک هیچ کدوم از این مفنگی ها هم جلو نرفتن بگیرن بچه رو .

  سمیه با ناراحتی سرش را تکان داد.

  چه ها .لعنت به این بی کله، زندگیه مارو خراب کرد بس نبود حاال افتاده به جون این ب -

  ام را ماساژدادم.پیشانی

رسم، منم امروز یه قرون کار من هم باهاش درگیر شدم اونم گفت بعدا به حسابت می -

  نکردم موندم فردا چه غلطی کنم این حرف پول رو بزنه .

  اش کوبید.سمیه با دست به پیشانی

  آخ نوا کارت در اومده. -

نگاه کردم می دانستم با این کاری که امشب کردم و  سرم را تکان دادم و با ناراحتی سمیه را

  دعوایی که با او کردم و این که امروز کار نکرده بودم فردا بی کله حسابم را می رسید .

*** 

دانستم چطور باید خودم در را بهم کوبیدم و خشمگین به روی زمین نشستم عصبانی بودم و نمی

م با رژلبی که در دستش بود به سمتم آمد.کردم، سمیه با دیدن عصبانیترا آرام می  

  بهروز مفنگی چی گفت تو این شکلی شدی؟ -

  نفسم را پر صدا بیرون فرستادم و نگاهش کردم.
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  ولش کن مهم نیست. -

دست راستش را درون جیب پالتوی خز داری که روی لباس شیک و پر زرق و برقش پوشیده بود 

 کرد.

  و مهم نیست.یه نگاه به قیافت بنداز بعد بگ -

  رویم و برگرداندم .

  سمیه ولم کن تورو خدا . –

سمج تر از این حرف ها بود و تا از قضیه سر در نمی آورد بیخیال موضوع نمی شد، روبه رویم زانو 

  زد.

  دِ حرف بزن دیگه، داری حوصله ام رو سر می بری. -

م پهن و کشیده چشم با بدخلقی نگاهی به چهره ی پر از آرایشش انداختم؛ با آن خط چش

  هایش را به رخ کشیده بود، آرایشش بیش از اندازه بود و کمی توی ذوق می زد.

واسه من پیغام رسون شده تا دوساعت دیگه فرصت داری پول کار کرد دیروز خودم به  -

  اضافه کار نکردن علی رو براش ببرم وگرنه...

  ابروهای سمیه در هم کشیده شد.

  وگرنه چی؟ -

  ه زیر انداختم .سرم را ب

  کنه؟طبق معمول، همیشه با چی تهدیدم می -

   بلند شد و ایستاد، قدمی توی اتاق برداشت و درحالیکه عصبانی شده بود گفت:
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آخه من به تو کم عقل چی بگم واسه چی خودت رو گرفتار این آدم کردی که هربار تورو با  -

  ترسونه؟زندان انداختن می

ه داد:  اندکی مکث کرد سپس ادام  

  نوا چرا پای اونهمه سفته رو امضا کردی؟ -

 صدایم کمی بلند شد.

بچه بودم سمیه، عقل االن رو که نداشتم ،اون عوضی با همه همین کارو می کنه به یه نحوی  -

  ازشون آتو می گیره.

  سرش را تکان داد و پوفی کرد.

  چقدر باید بهش بدی؟ –

  کالفه وار نگاهش کردم.

  یاده ...دونم ز چه می-

نگاهی به ساعت انداخت به طرف کیفش رفت، آینه جیبی را از داخل کیفش در آورد و رژلب 

  قرمز را به لب هایش زد؛ نگاهی به خودش انداخت و زیرلب زمزمه کرد:

  شبیه دلقک ها شدم. -

  ام انداخت.هایش نگاهی به چهرهام گرفت او هم خندیددر میان خندهلبم کج شد، خنده

  تونم بهت بدم.من برم و بیام ببینم چقدر می گیرم یه مقدار میبذار  -

  هایم نشست.پوزخندی روی لب

ده ما به همدیگه پولی قرض بدیم؟ تا تالفی اون شب رو نکنه راحتم کله اجازه میبی -

  ذاره.نمی
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  سمیه آدامسی را از درون کیفش در آورد و توی دهانش گذاشت.

  گی چیکار کنیم؟پس می -

  را به این سو و آن سو تکان دادم. سرم

  دونم.نمی -

خوب می فهمیدم اگر نتوانم این پول را تا دوساعت دیگر به دست بی کله برسانم چه می کرد و 

  گذاشت؛ صدایش توی سرم پیچید.چه پیشنهادی را پیش رویم می

اب کن، رو انتخام بشی یکیاگه نمی تونی پول رو بدی بین زندان رفتن و این که صیغه -

  سالها تو زندان باشی بهتره یا اینکه صیغه ی من باشی؟

  با صدای سمیه رشته ی افکارم پاره شد.

  خوایی چیکار کنی؟فرستن دنبالم، مینوا من باید برم چند دقیقه دیگه آدم می -

نگاهی به سرتاپای سمیه انداختم حال سمیه انگار از من بهتر بود با اینکه اوضاعش از من 

تری را برای زنده بودن انتخاب کرده بود و من با گل فروختن و فال تر بود، سمیه راه آسانخراب

خواستم راهم مثل سمیه نباشد؛ هیچوقت این اجازه را به خودم ندادم فروختن و کارهای دیگر می

 کردم اماشاید من هم باید مثل سمیه میو هربار که به بن بست می خوردم راه دیگری را پیدا می

داد، شاید بین بی کله دیگر چشمی رویم نداشت و اینقدر آزارم نمی  شدم، در این صورت شاید

بدو بدتر بهتر بود بدتر را انتخاب می کردم، سمیه از هفده سالگی شروع به تن... کرده و 

 ایمواد گوشه اش را از این راه گذرانده بود، او پدر معتادی داشت که از زیادی مصرف کردنزندگی

اش رفته بود ؛ از خیابان این شهر سنگ کوب کردو مادری که تنها دخترش را رها کردو پی زندگی

ها تن به چنین کاری داده بود. رحمیسمیه با دیدن تمام این بی  

توانستم تن به این خفت بدهم! اما تا کی باید کردم؟ نه من نمیمن هم باید همین کار را می

دادم؟ خسته شده بودم از کردم؟ تا کی باید به این بدبختی تن میمی کله را تحملتهدید های بی

ها زندگی کنم خسته شده بودم، شاید به ظاهر توانستم مثل آدمسگ دو زدن، از اینکه نمی
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دانم چرا داشتم زندگی من بهتر از سمیه بود اما در باطن من بدبخت ترین فرد ممکن بودم؛ نمی

خواستم خودم را قانع کنم کاری که قصد انجامش را دم شاید میاین حرف ها را به خود می ز 

درست بود، واقعا درست بود؟!   دارم  

های پاشنه بلندش بود نفس عیمقی کشیدم و سمیه را که جلوی دَر اتاق، در حال پوشیدن کفش

  صدا زدم.

  سمیه؟ -

  هایش بود گفت: چرخید در حالی که لبخند تلخی روی لب  هایش رابه پا کرد و به سمتمکفش

  چطو شدم؟ -

  تلخ خندیدم.

  خوشگل شدی.-

  پوزخندی زد.

  یعنی مورد پسند هستم؟ -

خواستم خودم را توانستم این کار را انجام دهم، من نمیسرم راپایین انداختم، شرمم آمد، نمی

دانم چگونه فکرم در یک لحظه عوض شد از روی زمین بلند شدم؛ مانند سمیه کنم اما نمی

  سمیه رفتم و بازویش را گرفتم، ایستاد و متعجبانه نگاهم کرد. سمت

  چته؟ -

  نفس حبس شده ام را بیرون فرستادم.

  شه امشب به جای تو، من برم؟می -

  یک تای اَبرویش را باال انداخت.
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  کجا بری جای من؟-

  با همان جدیت و قاطعیت قبل نگاهش کردم.

  قرار امشبت رو .-

شد چند لحظه نگاهم کرد و بعد بازویش را که با دستم گرفته بودم کشید،  اش عوضحالت چهره

  رویش را سمت دَر کرد.

 حالت خوب نیست برو استراحت کن، بی پولی زده به سرت.  -

  دوباره بازویش را گرفتم.

اتفاقا حالم خیلی هم خوبه.  -  

  نگاهی به دستم کردو با ابروهای گره شده درون چشم هایم زل زد.

  ی پولی زده به سرت؟خل شدی؟ب-

آره زده به سرم می خوام این کارو انجام بدم دیگه خسته شدم از این بی پولی و این تهدیدهای -

  هر روزِ بی کله و نوچه هاش.

  صدایش را از حد معمول باالتر برد.

 چرا داری چرت و پرت می گی نوا؟ یه نگاه به من بنداز من درس عبرت نیستم واست؟ تصمیم-

  گرفتی خودت رو بدبخت کنی؟

  پوزخندی زدم و سرم را تکان دادم.

  مگه بدبخت تر از این هم قراره بشم؟-

  با قاطعیت گفت:
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 آره، این غلطی که من می کنم ته بدبختیه، ته بیچارگیه، تو لجن فرو رفتنه.  -

رفم کند، به چهره ی درهم و عصبانی سمیه نگاه کردم در آن لحظه هیچ چیزی نمی توانست منص

نه حرف های سمیه تاثیری داشت و نه هیچ چیز دیگری، سرم را تکان دادم و رویم را از سمیه 

  برگرداندم.

من هم االن نزدیک این لجنزار هستم، سمیه خسته شدم از این بی پولی این رو می  -

فهمی؟ از این همه حقارت خسته شدم، من نمی خوام هر بار از دهن کثیف بی کله کلمه 

خوام هر بار تنم بلرزه که امروز من رو می ندازه زندان یا ام شو رو بشنوم نمییغهی ص

  فردا؟

کفش هایش را در آورد داخل شد و رو به رویم ایستاد؛ دست هایم راگرفت و با صدای لرزانی 

  گفت:

نوا زندگیه تو خیلی بهتر از منه خفتی که تو می کشی بهتر از کاریه که من می کنم اگه  -

شم، نوا این کارو با تو با حرف های بی کله می لرزه، من هربار از تمام وجودم متنفر میتن 

خودت نکن، تو هنوز هم می تونی خوشبخت بشی شاید بتونی از این خراب شده خالص 

 شی و یه زندگی تشکیل بد...

  میان حرف هایش پریدم و با لحن تلخی گفتم:

گی سمیه؟ ما هممون تو همین قبرستونی که زندگی تشکیل بدم؟ با کی؟ چی داری می -

االن هستیم دفن می شیم و هیچ راه نجاتی نیست ،هیچ کس نیست کمکمون کنه نه 

  خدایی واسه ما وجود داره و نه آدمی که بخواد دستمون رو بگیره.

  کالفه وار سرش را تکان داد.

  من اشتباه کردم تو این کارو با خودت نکن. -

  ا از توی دست هایش بیرون کشیدم.پوفی کردم و دستم ر 
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رم پیش بی کله اون از این موردها خوایی قرار امشبت رو بدی به من ، من میاگه تو نمی -

  زیاد داره.

 قدمی سمت در برداشتم اما سمیه مانع شد بازویم را گرفت و عصبانی تر از قبل گفت:

  .به خودت بیا نوا، داری خودت رو بدبخت می کنی بفهم این رو  -

  صدایم را باال بردم.

تو بفهم من دوساعت دیگه پول رو برای اون مرتیکه بی همه چیز پیدا کنم هم فرقی نمی  -

کنه دو روز دیگه باز همین آش و همین کاسه، باز می یاد و تهدید جدید می کنه تا آخرش 

تسلیمش شم، سمیه من نمی خوام صیغه بی کله شم حتی اگه کارم به تن فروشی بکشه 

.  

نگاهم کرد، نگاه غمگین و ناامید سرش را پایین انداخت، قطره ی اشکی از گوشه چشمش سر 

 خورد و پایین چکید.

  شی نوا.پشیمون می -

 شروین: 

از ماشینم پیاده شدم، کتم را روی دستم گذاشتم و به سمت پله ها حرکت کردم؛ پله ی اول را باال 

خیدم و نگاهی به سرتاپای گلی اش انداختم. شلوار نرفته بودم که با صدای شایان ایستادم، چر 

جین مشکی اش تقریبا گلی و خاکی شده بود و پیراهن رنگ تیره اش هم ردی از گل رویش جا 

  خوش کرده بود. ابروهایم از تعجب باال رفت ؛همین طور که نگاهش می کردم گفتم:

  تو چرا این شکلی شدی؟ -

شده بود   ایش انداخت و درحالی که چهره اش خندانرو به رویم ایستاد، نگاهی به لباس ه

  سرش را تکان داد.

  گلی شدم. -
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  من: این رو که از وضعیتت می شه فهمید چطور این شکلی شدی؟

  سرش را چرخاند و به باغ اشاره کرد.

صدبار گفتم اون المپی که سوخته رو عوض کنن، تاریک بود ندیدم با سر رفتم تو گِل، زمین هم  -

  زه هم آب پاشی شده بود قشنگ با گِل دوش گرفتم.تا

خنده ی کوتاهی کردم و نیم نگاهی به باغ انداختم، میان درخت ها پراز چراغ هایی با نور سفید 

بود تنها یکی از این چراغ ها سوخته بود و تاریکی نیمی از باغ را در برگرفته بود و در آن قسمت 

دادم و پشتم را به او کردم و به سمت سالن حرکت تاریک چیزی دیده نمی شد. سری تکان 

  کردم.

  موندم تو بین درخت ها چیکار داشتی؟-

ای که منتهی به او هم با عجله خود را به من رساند و تقریبا هم قدم شدیم؛ در حالی که از ده پله

   رفتیم، گفت:در سالن عمارت می شد باال می

  بال سرم اومد . صدا شنیدم رفتم ببینم چه خبره که این -

دوباره خندیدم و آیفون را فشار دادم؛ در سالن بدون معطلی باز شد و مثل همیشه مستخدم 

اولین کسی بود که به محض ورود می دیدیم، سالم کوتاهی کرد؛ هردو جوابش را با سر دادیم و 

یدن من و داخل شدیم، از راهرو گذشتیم و به سالن اصلی که همگی حضور داشتند رسیدیم؛ با د

شایان همه ی سرها به سمت ما چرخید ، اولین شخصی که متوجه وضعیت شایان شد مادرم 

  بود. بلند شد و نگران به سمتش آمد.

  شایان چرا این شکلی شدی؟ چرا خاکی وگِلی؟ تصادف کردی؟ -

 مامان نفس بکش عزیزم ،چیزی نشده ، من برم شایان با ابروهای باال رفته رو به مامان گفت:

  لباس هام رو عوض کنم می یام توضیح می دم.
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و به سرعت از جلوی چشم های متعجب و نگران مامان دور شد و از سالن به طوری که کسی 

  متوجه او نشود خارج شد، مامان سرش را سمت من چرخاند.

  چه اتفاقی واسش افتاده؟ -

  رده افتاده.من: اتفاق خاصی نیفتاده نگران نباش ،رفته سمت باغ پاش لیز خو

 مامان متعجبانه من رو نگاه کردو بعد از چند ثانیه خنده روی لب هایش نقش بست.

  تو باغ چیکار داشته؟ -

  دستم را پشت کمر مادرم گذاشتم و در حالی که به سمت اعضای فامیل می رفتیم، گفتم:

  دونین.صدا شنیده رفته ببینه چه خبره که دیگه بقیش رو می -

حرفی نزد و دوباره سمت پدر رفت و کنارش نشست در حالی که ایستاده بودم  سری تکان داد و

سالم کلی به جمع دادم و جوابش را با خوش رویی از سوی همه شنیدم. عمه مهری لبخند به لب 

 نگاهم کرد.

 خسته نباشی عمه جون.  -

  لبخند کمرنگی روی لب هایم نشست.

  ممنونم. -

  عمو: پس شایان کجا رفت؟

  م را دست مستخدم دادم و روی مبلی در کنار سام نشستم .کیف و کت

  رفت لباس هاش رو عوض کنه بیاد. –

  عمو در حالی که به نظر کمی آشفته می آمد گفت:
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  شاهین چرا هنوز نرسیده؟ -

نگاهی موشکافانه به چهرش انداختم از عمو که همیشه خونسرد بود این آشفتگی بعید بود 

  ل جابه جا شدم.نفس عمیقی کشیدم و توی مب

  اون هم می رسه دیر نشده که، جناب وکیل هم هنوز نیومدن. -

ساکت بود ،سرش را بلند کرد، من را نگاه کرد اما به ثانیه نکشید نگاهش را   پدر که تا این لحظه

  . رو به عمو با خونسری تمام گفت: به سمت دیگری دوخت

  ین هم االن زنگ می...مهدی به وکیل زنگ بزن ببین چرا دیر کرده به شاه -

  .با صدای بلند و همیشه سرحال شاهین صحبت پدر نیمه کاره ماند

و به چهره ی همیشه سرحال شاهین نگاه کردم، کت  سرم را به سمت ورودی سالن چرخاندم

گرفته بود و در حالی که به سمت ما می آمد سالم بلندی رو به   مشکی اش را روی دست هایش

  جمع داد.

  سالم بر خاندان محتشم همگی خیلی خوش اومدین. شاهین:

همه با خوش رویی جوابش را دادند ، تنها بابا در حالی که اخم به چهره اش بود نگاهی به ساعت 

مچی اش انداخت ونگاهش را به شاهین که کنار مبلی که من به رویش نشسته بودم ایستاده 

 بود دوخت .

  شما کی قرار بود تشریف بیاری؟ -

  عقربه های ساعت توی دست بابا انداخت، صدایش را صاف کرد.  ن نگاهی بهشاهی

  گم؟قرار بود همگی هفت اینجا باشیم درست نمی -

  نگاه عصبی و جدی اش پر رنگ تر شد.



                 
 

 

 س. سرحدی| و از کجا آمدی؟ ت رمان

 

 

 

 

 

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

 

27 

 

  من مگه به شما نگفتم زودتر بیایی کارت دارم؟ -

  شاهین نگاهی به چهره ی جدی بابا انداخت و روی مبل کنار من نشست.

  تم خودم رو برسونم جلسه داشتم.نتوس –

بابا حرفی نزد و اخم کرده صورتش را سمت دیگری چرخاند، مامان که در کنارش دستش بود آرام 

با او شروع به صحبت کرد و مشخص بود سعی داشت آرامش کندو از او بخواهد بر اعصابش 

نداخت و با صدای مسلط باشد ،عجیب بود همه امروز عجیب شده بودند،شاهین نگاهی به من ا

  آرامی گفت:

  بابا چرا این قدر عصبیه؟ -

  سرم را به عالمت منفی تکان دادم.

  نمی دونم . -

 سام سرش را جلو آورد.

 هر دوتا برادر امروز عصبی بودند.  -

 شاهین چشم هایش را به سمت عمو چرخاند و نگاه دقیقی به او کرد. 

  اتفاقی افتاده؟ –

  ت.سام شانه هایش را باال انداخ

  البد واسه وصیت نامه ایه که قراره باز بشه. –

  شاهین را نگاه کردم.

  بابا به تو گفته بود زودتر بیایی؟ -
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  شاهین: اره صبح که داشتم می رفتم شرکت، گفت زودتر بیا کارت دارم.

  سام : و شما هم بخاطر جلسه دیر کردی .

  شاهین لبخند مرموزی زد.

  مد.اره دیگه جلسه فوری پیش او-

شاهین را نگاه کردم ؛پوزخندی روی لب هایم جاری شد ؛در حالی که با موبایلم بازی می کردم 

  گفتم:

ی یه جلسه کاری زیادی به خودت رسیدی ها. واسه -  

 سام هم حرف من را تأیید کرد.

  کنه .واال بوی عطرش داره منو خفه می -

ا بین جمع چرخاند و روی عمه هردو خندیدیم، شاهین هم در حالی که می خندید نگاهش ر 

  ثابت ماند.

  چرا عمه با دخترش نیومده؟ –

  بیمارستان شیفت داشت. در حالی که نگاهم به صفحه ی موبایلم بود گفتم:

  شاهین : خوب بهش مرخصی می دادی.

به سمت ما نزدیک کرد.  قبل از اینکه من حرفی بزنم سام دوباره سرش را  

  اشت داری شاهین.انتظارات بی جایی از داد-

  سام را نگاه کردم.



                 
 

 

 س. سرحدی| و از کجا آمدی؟ ت رمان

 

 

 

 

 

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

 

29 

 

واسه خوندن وصیت نامه نیازی نیست که ماها حضور داشته باشیم بچه های آقابزرگ  -

باشن کافیه، منم فکر کردم بودن مهرنوش خیلی واجب نیست اگه اینطور نبود بهش 

  مرخصی می دادم.

کافی بود واسم عجیبه که شما  سام: منم همین رو به بابا گفتم بودن هر بچه ی بزرگ از خانواده

  هر سه تاتون باید حضور داشته باشین..

  شاهین دوباره پدر را نگاه کرد.

بابا امروز صبح این قدر به اومدن شروین تاکید داشت که یه لحظه فکر کردم شاید آقابزرگ کل  -

  اموالش رو داده به شروین.

  گفت. سام پوزخندی زد ودر حالی که سرجایش جابه جا می شد

  بعید هم نیست، درهرحال شروین نوه ی طالیی آقابزرگ بود دیگه. -

پوزخندی به روی لب هایم نشست، طبق معمول جمله همیشگی را به کار برده بودند ،همه ی 

ش بیشتر دوست داشت اعضای فامیل فکر می کردند آقا بزرگ خدا بیامرز من را از تمام نوه های

سی که همیشه به او سر می زد و پای تمام صحبت ها و اما این حقیقت نداشت. تنها ک

بداخالقی هایش بود من بودم، در واقع این من بودم که خودم را به آقا بزرگ نزدیک می کردم وااِل 

  او در نوجوانی ام اصال عالقه ای به من نداشت و این را خوب می توانستم به یاد بیاورم.

شدند؛ بعد از احوال پرسی های ساده ،همگی دور هم وکیل و شایان هردو همزمان وارد سالن 

نشستیم و منتظر چشم به جناب فتوحی، وکیل خانوادگی آقابزرگ دوختیم. خیلی عالقه ای به 

باز می   بودن در این مجلس را نداشتم چراکه هنوز چهلم آقابزرگ نشده بود؛ وصیت نامه اش

د و دلیل این همه عجله را درک نمی کردم کردند از نظر من این بی احترامی به محتشم بزرگ بو

.با صدای وکیل رشته ی افکارم پاره شد در حالی که عینک طبی اش را به چشم می زد از داخل 

کیف قهوه ای رنگش پاکت زرد رنگی رو بیرون آورد و به روی میز جلوی مبل گذاشت کیفش را 

شت ،از پشت عینک نگاهی به دست مستخدمی که کنار پدر ایستاده بود داد و پاکت را بردا

  به روی من ثابت ماند.  جمع انداخت و
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  همه ی اعضایی که گفتم حضور دارن؟-

  پدر در حالی که تایید می کرد گفت:

  باشن حضور دارن بله همونطور که فرمودین همه ی افرادی که باید -

  در پاکت را باز کرد و همان طور شروع به صحبت کرد.

  ده ی محتشم برای مرگ پدر بزرگوارتون تسلیت عرض می کنم .اول اینکه به خانوا -

اشک های عمه مهری دوباره روانه صورتش شده بود، عمو غمگین سرش را پایین انداخته بود و 

می دونم که هنوز چند روزی تا   پدرم آشفته و غمگین پایش را تکان می داد، وکیل ادامه داد:

بال به پسرهای مرحوم عرض کردم، مرحوم محتشمه بزرگ چهلم ایشان مونده اما همون طور که ق

قبل از مرگشون از من خواستن تا وصیت نامه اشون رو قبل از چهلم باز کرده و برای خانواده اش 

 بازگو کنم و من با اختیاری که از ایشون داشتم وصیت رو بازگو می کنم. 

  اندن وصیت نامه کرد.ازپشت عینک یک بار دیگر جمع را نگاه کردو بعد شروع به خو

پدر سرش پایین بود و هیچ کس را نگاه نمی کرد، مادرم در حالی که دست او را گرفته بود سرش را 

آرام تکان می داد،عمه مهری در حالی که اشک هایش را پاک می کرد با بند کیفش بازی می کرد 

روبه روی تابلوی  و عمو آشفته در حالی که دست هایش را درون جیب های شلوارش کرده بود

خانوادگی ما ایستاده بود ،سکوت کل فضا را در برگرفته بود و هیچ کس حرفی نمی زد و من 

متعجب در حالی که شوکه شده بودم پدرم را نگاه می کردم، مطمعن بودم سنگینی نگاهم را 

را حس می کرد اما توان اینکه سرش رو بلند کند نداشت، پوزخندی روی لب هایم نقش بست ؛چ

  هیچ کس حرفی نمی زد؟ نفس حبس شده ام را بیرون فرستادم .

شه یک نفر برای من توضیح بده این جا چه خبره؟می -  

از چند ثانیه   ، او باز هم سرش را بلند نکرد ونگاهمان نکرد؛ پس شاهین نگاهم کرد و بعد پدر را

 عمو به سمت من چرخید.
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آقا بزرگ برای همچین تصمیمی، حتما  عموجون می دونم که شما عاقلی و درک می کنی -

  یه دلیله محکم داشت.

  سری تکان دادم و با لحنی که دیگر اثری از خونسردی درونش پیدا نبود گفتم:

  گید؛ دلیل محکمش چی بوده؟باشه شما درست می -

  دوباره سکوت بود که کل فضا را پر می کرد صدای اعتراض شایان بلند شد. 

ین این درخواست چی بود؟ آقابزرگ برای چی همچین چیزی شه توضیح بدبابا می -

  خواسته؟!

پدرم سرش را بلند کرد و نگاهی به من انداخت؛ اما نتوانست تاب بیاورد ،نگاهش را به سمت 

  شایان چرخاند.

  این درخواست نبود؛ این تصمیمیه که از اما خواسته شده اجراش کنیم. -

  متعجب او را نگاه کردم.

  ا باید تصمیم بگیره من با دختر باغبونش ازدواج کنم؟!آقابزرگ چر  -

 شایان ادامه داد: 

  باغبونی که سالها پیش مرده و دخترش هم معلوم نیست کجاست! -

.شاهین تمسخرآمیز خندید، از روی مبل بلند شد و شروع به قدم زدن کرد  

  !دختر باغبون -

ن انداختپدرم چشم هایش را باز و بسته کرد و نگاه مستقیمی به م .  

 شروین جان این دِینیه که باید ادا شه متوجه هستی پسرم؟  -
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دقیق نگاهش کردم تا ردی از شوخی را درون چهره اش بیابم؛ اما او جدی بود ،جدی تر از هر وقت 

اخم هایم نا خوداگاه درهم گره خورد دیگری، .  

کنی؟ بابا داری با من شوخی می -  

م: م ادامه دادچیزی نگفت، همان طور که می خندید  

م؟!من هیچوقت همچین کاری نمی کنم این دِین اقابزرگ بوده چرا من باید اداش کن   

  .پدرم نفس عمیقی کشید

  .شروین این دِین ما هم هست- 

  .شاهین سوالی که درون ذهنم بود را به زبون آورد

 چرا ما؟  -

انست سخن بگوید و انگار مکث کوتاهی کردو لب هایش تکان خورد اما حرفی نزد در واقع نتو 

به او فشار آمده بود؛ برای همین مادر باره دیگر دستش را نوازش کرد و مارا نگاه کردو به جای پدر 

  :گفت

 پدر شما سالها پیش عمل قلب انجام داد یادتون هست؟  -

د: هرسه تایید کردیم و ادامه دا  

که تو سانحه ای دچار مرگ اهداکننده ی قلب پدرتون باغبون خدابیامرزمون علی اقا بود  -

  .مغزی شد و دخترش رضایت به اهدای قلب پدرش داد

د.صدایش از ناراحتی می لرزی، مکث کوتاهی کردو من را نگاه کرد  

پسرم می دونم تصمیم خیلی سخت و دشواریه اما در اصل این دِین ماست و با انجام دادنش - 

  .روح پدربزرگت رو شاد می کنیم
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پدرم انداختم واقعا از من چه می  ی آشفتهی به قیافه ، ناراحت و درهم مادرم نگاهی به چهره ی

 را اسمش حتی که کنم می  چطور می توانستند فکرش را کنند من با شخصی ازدواج خواستند؟

سرم را به عالمت منفی تکان دادم و قاطعانه  ستم اصال چنین چیزی امکان داشت؟دان نمی

:گفتم  

کنم و با واقعا متاسفم اما من هیچ وقت زندگیم رو خراب نمی م؛کننمیمن این کار و  -

کنمشناسم ازدواج نمیکسی که نمی .  

، به سختی خودم را کنترل می کردم. مکث کوتاهی کردم  

 اصال چرا من باید این کار و انجام بدم ؟چرا شاهین و شایان نه؟ -

  :شاهین که تا آن لحظه ساکت بود گفت

اشت دیگهورو بیشتر دوست دت - .  

  .پوزخندی زدم وشاهین را نگاه کردم

- ببخشید شاهین جان ولی  و انتخاب کرد واسه همچین کاری؟ر  چون بیشتر دوسم داشت من

؟!گی چرا داری جوک می   

  .سام به میان آمد

گه اون تو رو از همه ی ما بیشتر دوست داشت می بینی که  شاهین درست می -

گذاشته بیمارستانش رو برای شما به ارث .  

جوابش را داد. همین که خواستم چیزی نثار سام کنم شایان زودتر از من   

اون بیمارستان از نظر من حق قانونیه شرونیه اون بود که به اینجا رسوندش که االن این قدر - 

بهترین دکترها رو داره.معروف و مجهزه و   

  ابروهای سام درهم گره خورد. 
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م می داد براش زحمت می کشیدمه اگه بیمارستانش رو دست من - .  

  .شاهین پوزخندی زد

شروین پزشکی خونده  آخه تویی که مهندسی خوندی بیمارستان رو می خوایی چیکار؟ -

  .که تونسته اون بیمارستان رو اداره کنه

.سام خواست حرف دیگری بزند که اما عمو اجازه نداد  

 بحث کردن رو تموم کنید االن موضوع مهم تری داریم  -

 با جدیت به عمو خیره شدم. 

عمو ما موضوع مهمی نداریم من تصمیم رو گفتم پس دیگه تموم شد و نیازی نیست  -

ش زده شهه احرفی دربار  .  

کرد نگاهم عمو مهدی .  

  ..شروین این تصمیم بستگی به همه داره و تو سرنوشت همه ی اعضای فامیل تاثیر داره –

سام گفت ،منمتعجبانه عمو را نگاه کردم و به جای  :  

 چه ربطی به بقیه داره؟  -

تا آن لحظه سکوت اختیار کرده بود کرد و  که وکیل به رو کشیدو گردنش روی به  عمو دستی

فت: گ  

شه توضیح بدین جناب فتوحیمی - .  

فتوحی نگاهی به برگه های توی دستش انداخت مقداری از لیوان آب پرتقالی که روی میز بود را 

ایش را صاف کردصد برداشت و خورد، .  
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طبق این برگه هایی که در دست من هست با انجام ندادن این کار تمام اموالی که قرار بود  -

بین همه ی اعضا تقسیم شه به موسسه خیریه ای که ازش اسم برده شده انتقال داده 

شه و شما قادر به استفاده از یک ریالی از اموال نخواهید بود می .  

  ه صدای اعتراضش بلند شد.سام اولین شخصی بود ک

این دیگه چه شرط مزخرفیه یعنی اگه شروین راضی به این ازدواج نشه همه بدبخت  -

  شن؟می

  ابروهای عمو به شدت درهم گره خورد. 

کرد درسته، نشنوم سام درست صحبت کن؛ پدر بزرگت کاری رو انجام داده بود که فکر می -

  دیگه به تصمیم ایشون بی احترامی کنی.

  او خشمگین از روی مبل بلند شد .

  خیلی ببخشید اما کی اینجا می تونه به این تصمیم احترام بذاره؟ –

در سکوت سام را نگاه کردم از شدت عصبانیت فکش منقبض شده بود دلیل عصبانیتش را 

خوب می دانستم ،سام وسامان در یکی از شرکت های اقابزرگ مشغول به کار بودند و اگر آن 

ود این دونفر بیکاری بیش نبودند، عمو و پدرم هم دو کارخونه ای که برایشان به ارث شرکت نب

گذاشته شده بود را اداره می کردند ؛ اگر این اموال به موسسه خیریه انتقال داده شود یعنی آن 

ها هم هیچی نخواهند نداشت! نگاهم را بین اعضاء چرخاندم و روی عمه مهری ثابت ماند در 

هم عمه مهری من را نگاه کرد انگار قصد گفتن چیزی را داشت مردد بین گفتن و  همان لحظه

  نگفتن لب هایش تکان خورد.

شروین جان اقابزرگ هرکاری که کرده هرچی که گفته صالحی توش بوده که قطعا ما از  -

اون بی خبریم ، صحبت از سرنوشت همه ی اعضای فامیله حتی بیمارستانی که مال تو 

  ه جواب منفی تو از دستت می ره پس....هستش با ی

  پوزخندی زدم و سرم را تکان دادم و میان حرف او پریدم.
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من نه بیمارستان برام اهمیتی داره و نه هیچ کدوم از ارث و میراث اون مرحوم تنها چیزی  -

  که برام اهمیت داره زندگیه خودمه.

  گفت: پدرنفس حبس شده اش را بیرون فرستاد و با صدایی دلخور

  ما مدیون اون دختر هستیم این برات اهمیتی نداره؟ -

  او را نگاه کردم در حالی که اخم یک لحظه هم از صورتم کنار نمی رفت گفتم:

بابا شما چه انتظاری از من دارین؟ اینکه موافقت کنم با دختری که اصال نمی دونم کی  -

داره؟ فقط به خاطر اَدا هست و از کجا پیداش شده ازدواج کنم؟همچین چیزی امکان 

  کردن دِین اقا بزرگ همه ی زندگیم رو خراب کنم؟

  سرش را تکان داد و کالفه وار نگاهم کرد. 

این دِین ماهم هست این رو متوجه هستی اون دختر راضی به نفس نکشیدن پدرش شد به  -

  خاطر من، بفهم این رو پسرم.

دادن، به شخص دیگه ه بود قلبش رو به شما نمیگید؟ اون مرگ مغزی شدمن: بابا چی دارید می

  گرفت؟زدن، یعنی اگه به کس دیگه می دادن هم باید یه ازدواج صورت میپیوند می

 صدای پدرم بلند شد. 

  اون اتفاق.... -

حرفش را ادامه نداد یعنی مادرم با گرفتن بازویش به سکوت وادارش کرد ، نگاهی به او انداختم  

موضوع رو بزرگ می کرد از روی مبل بلند شدم و نگاهی به جمع انداختم.؛بیش از حد این   

 من به اون وصیت عمل نمی کنم دیگه هم نمی خوام درباره این موضوع بحث کنم  -

  .سمت در خروجی عمارت رفتم و از سالن خارج شدم 
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ی کشیدم سوییچ ماشین را از نگهبان گرفتم و توی پارکینگ رفتم ،سوار ماشین شدم ؛نفس عمیق

ماشین را روشن کردم واز باغ خارج شدم من چرا باید زندگی ام را خراب می . سردرد گرفته بودم

 عمرش روزهای آخرین یاد ؟ بهکردم؟! اقابزرگ چرا باید چنین چیزی را می خواست؟ چرا از من

روزها داشت به آن  احتماال بود؛ خیره ای نقطه به روز تمام و بود همیشه از تر تنها که وقتی افتادم

 . این تصمیم و اتفاقاتی که قرار بود امشب رخ دهد فکر می کرد

با . بود شیشه را کمی پایین دادم و سیگاری اتش زدم برای تسکین عصبانیتم بهترین دارو برایم

شاهین بود ،حوصله ی ی صدای زنگ موبایلم نگاهم را از جاده گرفتم وبه موبایل دوختم شماره 

 آن موضوع مضحک صحبت کنم؛ی  تم ونمی خواستم باردیگر دربارهصحبت کردن نداش

نگاهم را از موبایل گرفتم و به خیابان رو به رویم دوختم صحنه . ندادم سایلنت کردم و اهمیتی

یک مرد با  ای توجهم را جلب کرد یه ماشین درست کنار خیابان روی پل پارک وی ایستاده بود،

 ها ان از تر عقب و زدم باال نور داشتند؛ هم زدوبند گویی و بودند بحث و دعوا درحال یک زن 

 افتاده سرش از شالش که حالی در زن یه بودم دیده درست کردم. نگاهشان دقیق و کردم توقف

 به و شدم پیاده ماشین از صحنه این دیدن با .بود شده ور حمله زن به بود، مرد درگیر مردی بودبا

ن پیچیده بوداخیاب ردان رفتم صدای فریاد مرد سمتش  .  

- من پول بیخودی ندادم که تو منصرف شی فکر کردی همین طوری ولت می کنم؟  . 

  .صدای دختر درفریاد مرد پیچید

ارذولم کن حیوون عوضی راحتم ب  - . 

پالتو پشمی دختر را گرفته بود و سمت ماشین می کشید، گفت ی مرد در حالی که یقه : 

ولت می کنمکارم که باهات تموم شد  - . 

 :دختر را به زور سوار ماشین می کرد؛ باید کاری می کردم با صدای نسبتا بلندی گفتم 

داری چه غلطی می کنی؟ -  

 سمتشان به قدمی یه گرفت؛ شدت هایم اخم لحظه ای هردو متوقف شدند و من را نگاه کردند

.، سمت ماشینش رفتها کرد و هلش داد ر  را ی دختر یقه پسر که نکشید طولی اما برداشتم  

- احمقی دی دخترهحساب کارت رو پس می ... 

بود.  افتاده زمین روی کنانه گریهبا سرعت تمام از آن منطقه دور شد من ماندم و دختری ک
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د کیفش کمی دور تر بو افتاده کنارش بلندش پاشنه کفش یلنگه  انداختم سرتاپایش به نگاهی

دیدم سرش پایین بود وشالش روی گردنش ا درست نمیچهرش ر  .از خودش افتاده و خاکی بود

این موقع شب  دلم به حالش سوخت،. دورش ریخته شده بود شپریشان موهای کوتاهِ  آویزان بودو

ن درگیری با مردی که صحبت از پول می کرد هیچ فکره دیگری جز این که اون ....به بااین خیار د

مداسرم نی  . 

سرش را بلند کرد و با چشم هایی به خون نشسته نگاهم  همین که قدمی به سمتش برداشتم

کرد؛ آرایش غلیظی به چهره داشت به رژلب قرمزی که دور لبش پخش شده بود و با خونی که از 

اشک هایش همراه با ریملش روی گونه هایش  .بینی اش راه افتاده بود وقاطی شده بود نگاه کردم

گی از سروضعش می بارید صدای شاکی و عصبی روانه بود ،قیافه زاری داشت و بهم ریخت

شد بلند اش  .  

  به چی زل زدی هان؟-

می بارید  ز آن هاهایی که تاسف ا برایش متاسف شدم با چشم ابروهایم از تعجب باال رفت!

. دوباره صدایش بلندشد.نگاهش کردم  

- یا باید برات جبران کنم؟ چیه باید ازت تشکر کنم که کمکم کردی؟   

:ک و جدی گفتمخیلی خش  

احتیاجی به تشکر نیست -  . 

عالقه ای به بیشتر ایستادن و هم صحبت شدن باچنین آدم بی ارزشی را نداشتم با اکراه نگاهی 

واقعا جای  به سرتاپایش انداختم و سمت ماشینم رفتم و به سرعت از آن منطقه دور شدم،

، چطور برای روح وبدنشان هیچ تاسف داشت دخترهایی که برای پول تن به این خفت می دادند

  ! ارزشی قائل نبودند

 باردیگر صدای زنگ موبایلم بلند شد؛ نگاهی به صفحه اش انداختم باز هم شاهین. 

  روبروی در ورودی برجی که آپارتمانم آن جا قرار داشت ایستادم و دکمه اتصال را زدم.

  الو؟ -

  صدای نگران و عصبی شاهین پشت گوشی پیچید.
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  دی؟ همه اینجا مردیم از نگرانی.اب تلفنت رو نمیچرا جو -

  گوشی را از دست راستم به دست چپم دادم و دستی را کشیدم و در ماشین را باز کردم.

  نگران برای چی؟ -

  شاهین: با اون حالی که تو داشتی گفتم قطعا این پسر تو راه طوریش می شه.

 پوزخندی زدم و به سمت در ورودی رفتم.

  ین قدر شلوغش می کنی؟ بچه ام مگه برم بالیی سره خودم بیارم؟چرا ا-

 نفس عمیقی کشیدو مکث کوتاهی کرد.

  می دن به آدم، حاال کجایی؟ بس که این خانواده ات استرس -

به سرعت از روی صندلی   نگاهی به نگهبان خواب آلود انداختم ،به محض دیدنم با دستپاچگی

  اش بلند شد.

  م خوش اومدین.سالم آقای محتش –

سری تکان دادم و کلید را از او خواستم؛ به سرعت سمت قفسه ها رفت و کلید آپارتمان را به 

  دستم داد .

  سمت آسانسور راه افتادم و به شاهین که پشت خط بود گفتم:

  اومدم برج. -

  شاهین: می خوایی من و شایان بیایم سمتت؟

  و ترجیح می دادم تنها باشم. حوصله ی صحبت کردن را به هیچ وجه نداشتم

  شاهین خیلی خسته ام، فردا صحبت می کنیم -
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  مکث کوتاهی کردو سپس جوابم را داد.

باشه داداش فردا می یایم سمتت. -  

  باشه ای گفتم؛ تماس را قطع کردم و وارد آسانسور شدم.

ر مشغول کنم، برای فردای آن روز برای فکر نکردن به موضوع پیش آمده سعی کردم خودم را با کا 

همین صبح زودتر از همیشه به بیمارستان رفتم و پس از چک کردن چندین بیمار به اتاقم باز 

گشتم؛ روپوش سفید رنگم را در آوردم و یقه ی پیراهن مشکی ام را درست کردم در حالی که 

خم هایش به شدت را باز کردم و با چهره ی ماهرخ رو به رو شدم ا  کیفم را بر می داشتم در اتاقم

  در هم گره خورده بود و دست به سینه ایستاده بود. سرتاپاش و نگاه کردم.

  چرا اینجا ایستادی؟ –

  منتظر بودم از اتاقت بیرون بیایی. -

در را بستم و راه افتادم ؛ ماهرخ هم شانه به شانه ام راه افتاد، در حالی که جواب سالم پرستاری 

  دادم جوابش را دادم.که از کنارمان می گذشت می 

  چرا نیومدی تو اتاق؟ -

  تر شد.اش درهمنفس عمیقی کشید و چهره

 شروین  -

  نیم نگاهی به او انداختم .

  جانم.–

  مکث کوتاهی کرد؛ در حالی که تردید درون چهره اش پیدا بود سرش را پایین انداخت.

  خوایی ازدواج کنی؟تو می -
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،درون چشم های پر از غمش نگاه کردم ؛علت این ناراحتی را  به روی پله های بیمارستان ایستادم

خوب می دانستم خیلی وقت بود متوجه عالقه ی ماهرخ به خودم شده بودم اما سعی کرده بودم 

به روی خودم نیاورم تا نه او را معذب کنم و نه دوستی چندین ساله مان را خراب کنم، نفس 

  عمیقی کشیدم و لبخندی زدم.

  خوام ازدواج کنم؟ن میکی گفته م -

  دستش را جلو آورد و سمت یقه پیراهنم برد و در حالی که درستش می کرد گفت:

  عمو محمد به بابا گفته بود ... -

  در چشم هایم نگاه کرد.

  شروین این وصیت نامه جریانش چیه؟ چرا تو باید ازدواج کنی؟ -

  نگاهی به اطراف انداختم، خودم را کمی عقب کشیدم.

  رخ جان ما تو حیاط بیمارستانیم دلت نمی خواد که شایعه درست کنن .ماه -

  دستش در هوا ماند سپس شانه هاش را باال انداخت.

  دونن من و تو دوست های صمیمی هستیم.درست کنن اونا که می -

 سمت ماشینم رفتم و او هم پشت سرم آمد.

  نگفتی شروین معنیه این وصیت نامه چیه ؟ اون دختر کیه؟-

  در ماشین را باز کردم و نگاهش کردم.

  کارت تموم شده تو؟-

 سرتاپایش را نگاه کرد.
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  معلوم نیست قصد دارم برم؟-

  سوار شو می رسونمت.-

بدون معطلی سوار شد و راه افتادم، از بیمارستان خارج شدیم چند لحظه از سکوت بینمان 

  نگذشته بود که سمت من چرخید و با سماجت گفت:

  زنی شروین؟حرف نمیچرا  -

  در حالی که خیابون را نگاه می کردم جوابش را دادم.

  چی می خوایی بشنوی ماهرخ؟-

  عصبی شد.

صدبار پرسیدم ،  چرا باید به زور از تو حرف کشید؟ می گم معنی این وصیت نامه چیه؟ اون -

  دختر کیه؟ چرا باید توازدواج کنی؟

  کردم. خنده کنان به چهره ی عصبی اش نگاه

  آروم باش دختر جواب کدوم سوالت رو بدم.-

جواب همه رو.-  

  سرم را تکان دادم.

  چیزی برای گفتن نیست من قرار نیست ازدواج کنم .-

  سرش را سمت خیابون چرخاند.

  یعنی تو هیچوقت تصمیم نداری ازدواج کنی؟-

  نگاهش کردم و جدی گفتم:
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  قه داشته باشم .ازدواج می کنم اما با کسی که بهش عال -

 لبخند کمرنگی روی لب هاش نقش بست برای این که فکری به سرش نزد، ادامه دادم:

  کنم حاال حاالها قرار نیست این اتفاق پیش بیاد.و فکر می  -

ی ماهرخ را دادم، پدرم سالها خانوادهام میخواست امید واهی به دوست چندین سالهدلم نمی

خواستم سوءتفاهمی پیش وران بچگی بودیم به همین دلیل نمیشناخت و ما دوست های دمی

ترین دوستم را از دست بدهم. با بیاید که منجر به این جدایی بشود؛ دوست نداشتم صمیمی

  صدای ماهرخ رشته افکارم پاره شد.

ماهرخ: اما شروین از بابا شنیدم شما به اون دختر مدیون هستین و این که اگه این ازدواج سر 

  یره همه ی اموال پدر بزرگت و می بخشند به خیریه!نگ

  اخم ظریفی روی پیشانی ام نقش بست.

ی خیریه من عالقه ای به ثروت اون مرحوم نداشتم وندارم برامم فرقی نداره به موسسه -

  شه.دن یا بین اعضای فامیل تقسیم میمی

ود، نگاهم کرد و با صدایی پر مکث کوتاهی کرد انگار برای حرفی که قصد زدنش را داشت مردد ب

  از شک و تردید گفت:

  یعنی خانواده ات برات اهمیتی نداره؟ -

  بدون معطلی جواب دادم.

  این چه حرفیه معلومه که اهمیت دارن.-

ماهرخ: خب پس با این حساب می تونی شکست عمو محمد رو ببینی؟چون اگه همه چی رو 

اون همه ی عمرش رو گذاشته واسه کارخونه ی بدن به خیریه عمو محمد دیگه چیزی نداره 

  پدریش اینطور نیست؟
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دادند گفت اگر اموال را به خیریه مینگاهش کردم، نگاه سنگین و پر معنا، ماهرخ درست می

ا قصد داشت برای هایی که بابهیچ کس دیگر چیزی نداشت، خصوصا پدرم؛ یادمه در سال

ش را گرفت و از او خواست کارخانه اش را به دست خودش شرکت راه اندازی کند اقابزرگ جلوی

ی فکرش را روی آن بگذارد؛ به همین دلیل پدر از فکر تأسیس شرکت بیرون آمد و بگیرد و همه

افتاد دیگر ی وقتش را برای کاری که اقابزرگ خواسته بود گذاشت و حال اگر این اتفاق میهمه

از فکرش بیرون آمدم.چیزی نداشت، کالفه وار سرم را تکان دادم و   

  ری خونه؟من: تو می

  نگاهم کرد.

  خوایی کجا بری؟ماهرخ: تو می

  یان اونجا.رم برج شایان و شاهین میمن: من می

  خوام ببینمشون.یام، میماهرخ: خب پس منم می

  باشه ای گفتم و به سمت برج رفتم.

سام را همراه خود آورده بودند.  همان روز سروکله ی بچه ها پیدا شد و من عصبی از این که  

  نگاهی به شاهین انداختم و با صدای آرامی گفتم:

  سام رو دیگه چرا آوردین؟ -

  نیم نگاهی به سام انداخت.

خوایم امروز شناسی همه جا پالسه، دیشب وقتی فهمید میشاهین: تو این آقای سیریش رو نمی

 بیایم پیش تو خودش رو دعوت کرد. 

ر جایم صاف نشستم؛ خودم را سرگرم موبایلم کردم زیرچشمی نگاهی به سام که با پوفی کردم وس

دید امکان نداشت ماهرخ هم صحبت شده بود انداختم، این پسر کافی بود یک جا دختر می
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دست از سرش بردارد، خصوصا اگر او دختری با چهره ای خوب بود، ماهرخ کالفه رویش را سمت 

داد؛ خنده ام گرفت، بیچاره صبرش را لبریز کرده بود، دستی به من چرخاند و سرش را تکان 

  موهایم کشیدم و به شایان که رو به رویم ایستاده بود نگاه کردم واشاره ای دادم.

 برو سام رو یه کاری کن دختر مردم رو کالفه کرد.  -

به سمتشان ی درهم ماهرخ شایان که تا اون لحظه متوجه سام نبود نگاهش کرد و با دیدن چهره

  رفت و بازوی سام را گرفت، سام دست از حرف زدن کشیدو با تعجب شایان رو نگاه کرد.

  چیه؟ -

  شایان درحالی که اخم ظریفی کرده بود، گفت:

 پاشو بریم نوشیدنی بیاریم.  -

  سام متعجبانه یه تای ابرویش را باال انداخت.

  با شروین برو چرا من؟ -

کرد نیم نگاهی به ماهرخ که چهره ای درهم داشت بلندش می بازویش را کشید و در حالی که

  کرد.

  ای بابا حاال تو پاشو .-

سام به اجبار بلند شد و همراه شایان به سمت بوفه بار رفتند، ماهرخ هم بلند شد؛ سمت ما آمد 

  و روی مبلی نزدیک ما نشست و پوفی کرد.

  وایی این پسرعموی شما چرا این قدر پرحرفه؟-

  خندید ماهرخ را نگاه کرد.ین درحالی که میشاه

  گفت بهت؟چی می -
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  ماهرخ من رو نگاه کرد و با صدای آهسته ای گفت:

تو می تونی شروین رو متقاعد کنی باهاش صحبت کن و از این حرفا.  -  

  اخم کرده سرم و تکان دادم.

 معلوم شد برای چی پاشده اومده اینجا.  –

ترسه؛ این پول نداشته باشه دیگه کدوم دختری دبخت شدنش میشاهین : حق داره بابا از ب

  ره آخه؟سمتش می

هرسه خندیدیم میان خندیدن سام را نگاه کردم؛ قد و هیکلش خوب بود اما سیریش بودنش 

باعث شده بود تمام این امتیازهایش از بین برود، در همین لحظه شایان و سام سمتمان آمدند؛ 

ی خندان ما دنی دستشان بود به سمتمان گرفتند، شایان نگاهی به چهرهدر حالی که لیوان نوشی

  کرد.

  خندین؟ بگید با هم بخندیم.چیه می-

  شاهین نگاه معنا داری به سام انداخت.

  خندیم.داریم به عاقبت خاندان محتشم می -

  من نشست . سام روی مبل رو به روی

  آخه بدبخت شدنمون خنده داره؟ –

ینهمه سال تو رفاه زندگی کردیم حاال بقیه ی عمرمون رو مثل طبقه های متوسط شاهین: اره ا

  شه؟ باالخره باید همه چیز این زندگی رو تجربه کنیمجامعه زندگی کنیم چی می

  سام چهره ی جدی به خود گرفت.

  خوام چیزهای بد این زندگی رو تجربه کنم.من نمی -
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  همانند او باجدیت نگاهش کردم.

  د ندارم چیز های مضحک این زندگی رو تجربه کنم.منم قص -

  داد، گفت:اش را تکان میسام کمی به جلو خم شد و در حالی که لیوان نوشیدنی

  ازدواج کردن مضحکه؟-

  جرعه ای نوشیدم.

  ازدواج کردن مضحک نیست، اینکه به تصمیم دیگران ازدواج کنی مضحکه . –

طف بزرگی در حقت کرده باچنین وصیتی، تو با این سام: مشکلش چیه؟ از نظرمن آقابزرگ ل

دی این کنی و تشکیل خانواده میشی هم ازدواج میازدواج هم صاحب یه بیمارستان بزرگ می

  بده؟

  شاهین با تاکید گفت:

ثروت کلونی می و هم شما صاحب -   شین اینطور نیست؟

  سام پوزخندی زد.

ه نیست مال پدر بزرگمونه مشکلش چیه خب مشکلش چیه؟ این ثروت مال یه آدم غریب-

  ثروتی شیم که بهمون تعلق داره؟! هممون صاحب

  ماهرخ سرش را به نشانه تاسف تکان داد.

  این ثروت متعلق به شما نبوده متعلق به مرحوم محتشم بود.-

  ماهرخ را نگاه کرد.

  ما تعلق داره.ی اقابزرگیم دیگه همه بچه هاشیم، هم خونیم و ثروتش به ماهم از ریشه -
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  شاهین بلند شد، سمت بوفه رفت و در همان حال گفت:

  ی ماس؟سام حساب بانکی تو االن متعق به همه -

را عصبی روی میز نهاد و   مکث کرد و شاهین را نگاه کرد جرعه ای از نوشیدنی اش را خورد، لیوان

  تیکه اش را به مبل داد.

  سام: شما از این ثروت ناراضی هستین؟

  اهین برای خودش نوشیدنی ریخت و سمتمان آمد .ش

  نه ناراضی نیستیم. –

  خواین این نعمتی که داریم رو از دست بدیم؟خب پس چرا می-

  شایان پاروی پا انداخت.

  من راضی نیستم به قیمت خراب شدن زندگی برادرم تو رفاه باشم.-

  سام پوفی کرد و سرش را کالفه وار تکان داد.

شه شاید دختره خوبی باشه بتونن باهم کنار بیان، بابا اصال دونین اینده چی مینمیشما که -

خوام ورشکستگی پدرم روببینم، اصال بابای خودمون به درک فکر پدرامون هم نیستین؟ من نمی

من به کنار عمو محمد چی؟ اونکه استرس و ناراحتی براش سمه اگه با ین ورشکستی یه اتفاقی 

  ه چی؟بیفت

  تعرض صدایم را باال بردم.م

  افته بابا حالش خوبه قرار هم نیست اتفاقی براش بی افته.من: همچین اتفاقی نمی

  شاهین کنار سام نشست و نگاهش کرد.

  دادی؟خواستن انجامش میببینم اگه همچین چیزی رو از تو می -
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  سام بدون معطلی گفت:

خره من قراره یه روزی ازدواج کنم خب حاال آره چرا که نه مشکلش چیه؟ ازدواجه دیگه باال -

  دم.با شرایط متفاوت اینکارو انجام می

  نفس عمیقی کشیدم.

اش صحبت سام تو موقعیتی که من هستم نیستی برای همین این قدر راحت درباره -

  کنی.می

  دستش را در هوا تکان داد.

ی اقابزرگ م، انتخاب شدهاتفاقا من خیلی دوست داشتم جای تو باشم نوه ی محبوب باش -

  باشم، الماس خاندان محتشم باشم.

گرفتم نگاه پوزخندزنان سرم را تکان دادم تعبیر های غلط، عصبی در حالی که با پایم ضرب می

  خشمگینم را به او دوختم.

اومد، شماها من: کی می گه من نوه ی طالیی آقابزرگ بودم؟ اون اصال از من خوشش نمی

شد شین، اون اصال به من نزدیک نمی؟ دوران نوجوانی رو به یاد بیارین متوجه میفراموش کردین

بینین روزهای رفتم، اگه میرفتم، من بودم که هر روز به دیدنش میمن بودم که سمتش می

رفتم. تو روزهایی که اخرش همش من کنارش بودم به خواست اون نبود، من با خواست خودم می

رش بودم شماها کجا بودین؟ اون حتی اخرین روزی که رفت هم توی چشم کشید من کنادرد می

. های من یک بار نگاه نکرد و اسم من رو صدا نزد   

ماهرخ بازویم را فشار داد و سعی کرد آرامم کند مکث بلندی کردم سپس با ناراحتی سرم را تکان 

  دادم و آهسته گفتم:

کنم برای مجازات یه گناه نکرده همچین می من نوه ی طالیی اون مرحوم نبودم، حتی فکر-

دونم چی هست؟ چیکار کردم که باعث شد سالها از من متنفر تصمیمی گرفته گناهی که نمی

  باشه ...
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  پوزخندی زدم.

  کنید.اون وقت شما این تنفر رو به دوست داشتن تعبیر می-

قدی درون سالن رفتم و ی رهبا اخم از کنارشان بلند شدم وسمت پنج ماهرخ غمگین نگاهم کرد،

افکارم دوباره سمت تصمیم اقابزرگ رفت به  به شهر بزرگ و پر از دغدغه، به خیابون خیره شدم،

بود؟  چه علتش داشت را مجازاتم قصد اگر من؟ از خواست؟چرا اینکه چرا چنین چیزی از من

سردرگم میان یه مشت آوردم، گیج و خواست من را مجازات کند؟ سردر نمیی کدام گناه میبرا

نداشت.چرا مانده بودم چراهایی که هیچ جوابی برایشان    

***** 

 راهرو درون زده شوک که داری داغ ی خانواده کنار ، ازسرم را پایین انداختم وتسلیت گفتم

 ساخته من از دیگر  هایشان اهمیتی ندادم در واقع کاری کردن صدا به و شدم رد بودند ایستاده

 از را بیمارم بودم نتوانسته  بودم؛ کالفه و بودم، عصبی ندانسته جایز را ماندن همین برای نبود

 و روی شدم بیمارستان بام پشت وارد. کردمی کالفه شدت به را من این و دهم نجات مرگ

ی لبم گذاشتم و پک گوشه روشن کردم، وردم،آرم در شلوا جیب از را نشستم، سیگارم نیمکتی

به ساختمان های بلندی که مقابل بیمارستانم بودند خیره شدم و از  زدم ومحکمی به سیگار 

سکوتی که فضا را پر کرده بود کم کم خونسردی که چندی پیش از دست داده بودم را دوباره 

آوردم که صدایی از پشت سرم آمدداشتم به دست می .  

 .شروین -

سیگارم را زیر پا له کردم کردم،سرم را چرخاندم با دیدن عمه بلند شدم و متعحبانه نگاهش  .  

– سالم  . 

  .قدمی به سمتم آمد و کنار نیمکت ایستاد

- سالم عمه جون خوبی عزیزم؟   

  .لبخند کمرنگی زدم
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- ممنونم شما خوبین؟   

  .لبخند پررنگی به صورتم پاشید

 .منم خوبم– 

ی به ظاهر خونسردش انداختمنگاهی به چهره  . 

مونین برید توی اتاقشاره اگه منتظرش میمهرنوش پایینه یه عمل دمن:  . 

  .لبخندش را پررنگ تر کرد و روی نیمکت نشست و نگاهم کرد

 - یکی از پرستارها گفت اینجایی اومدم تو رو ببینم، برای دیدن مهرنوش نیومدم، . 

 متوجه شدم داستان از چه قرار بود نفر بعدی که برای راضی کردن من ابروهایم را باال انداختم؛

آمده بود عمه مهری بود. دوباره روی نیمکت نشستم و دست هایم را درون جیب روپوشم کردم و 

متوجه سنگینی نگاه عمه شده بودم اما اصل تمایلی به نگاه کردنش  رو به رو را نگاه کردم،

  .نداشتم نفس عمیقی کشیدم

 مشکلی پیش اومده به دیدن من اومدین؟–

اد و پا روی پا انداخت و مکث کوتاهی کردنفس حبس شده اش را بیرون فرست .  

- کنم می دونی برای چی اومدم دیدنتشروین جان فکر می  ... 

  .سرم را به عالمت مثبت تکان دادم

- دونمبله می  . 

 سختکنی دونم ازدواج تصمیم خیلی بزرگیه، اما اونقدرها که تو فکر میعزیزم میی: عمه مهر 

تو  ام خداروشکر،یه ازدواج سنتی داشتیم واالن خیلی راضینیست من خودم با دایی اردشیرت 

 ...هم

  .میان حرفش پریدم و نگاهش کردم

- شه من عمه لطفا سعی نکنید من رو با این حرف ها راضی کنید من تصمیمم عوض نمی 

تونم ریسک کنمنمی  . 

 :عمه مصمم گفت

- و همه چیزمون رو از دست شروین ریسک کردن یعنی اینکه تو به این ازدواج رضایت ندی  
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مونه؟چی برامون می تونیم کنیم؟کنی بعد از این موضوع چیکار میبدیم فکر می  

  .اخمی کردم وعصبی به چشم های عمه نگاه کردم

 توی خاندان محتشم هیچ کس از خودش چیزی نداره؟-

  .عمه دلخور خندید

- مون رو گذاشتیم برای ثروت پدرمون پسرم ما همه چیز  شروین انتظار این حرف رو از تو نداشتم،

 . ما از خودمون زحمت هایی رو داریم که گذاشتیم پای این ثروت

دادم تکان را  پوزخندی زدم وسرم .  

- خواین برای نگه داشتن این ثروت رضایت بدم به یه تصمیم مزخرف و مضحک؟از من می ! 

به  فکر کنی به خانواده ات،این قدر خودخواه نباش شروین لطفا سعی کن به همه : عمه مهری

دونهمحمد خودش رو سالها مدیون اون دختر می مدیون بودن پدرت،  ...  

د:مکث کوتاهی کرد و سپس ادامه دا  

- ذاب ع عمرش آخر تا پدرت که بیایی کنار موضوع این با تونیمی کنار؛ تو  اصال این ثروت رو بزار

من همیشه  تونی این رو بپذیری؟می اراحت باشه؟وجدان داشته باشه و برای اَدا نشدن این دِین ن

من همیشه  گم،گفتم تو تنها پسر عاقل خانواده ی ما هستی این رو برای اینکه راضی شی نمی

چرا  ذاری،همیشه به تصمیماتشون احترام می دیدم تو چقدر برای پدر و مادرت احترام قائلی،

تونی مثل همیشه باشی؟االن نمی  

ند شدم و عصبی تر از قبل صدایم را کمی باال بردماز روی نیمکت بل .  

 - شخصیه منه هچون این بار موضوع زندگی .  

  .عمه هم از روی نیمکت بلند شد

بقیه خصوصا پدرت  هتونی فقط به زندگی خودت فکر نکنی؟ لطفا به زندگیشروین می -

  ....فکر کن و

سمت دخترش چرخاند سرش را با آمدن مهرنوش صحبتش را نصفه و نیمه رها کرد، .  
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 .سالم عزیزم–

گفت ،کردمهرنوش در حالی که مشکوک ما را نگاه می : 

- کنید؟سالم این جا چیکار می   

  .عمه پراسترس لبخند زد

 .هیچی اومدم شروین رو ببینم اینجا بود- 

ی نگاهی به چهره ورد و دست عمه را گرفت و گونه اش را بوسید،آدستش را از توی جیبش در 

ت. آلود و عصبی من انداخ اخم  

داشتین دعوا می کردین؟مهرنوش:   

  .عمه من را نگاه کرد

 نه چطور مگه؟- 

همهتوآخه هم صداتون باال بود هم شروین : مهرنوش . 

  .دستی به موهایم کشیدم

ام.ک این شکلینه من واسه این که اون بیمار و نتونستیم از مرگ نجات بدی -   

:دادماخم ظریفی کردم و ادامه   

 اصال ما چرا باید دعوا کنیم؟- 

نه هایش را باال انداخت و لبخندی زداش .  

- شد کردی اما اون تو هرکاری می ،من اشتباه کردم، شما هم لطفا از فکر اون مریض بیا بیرون

 .عمرش تموم شده بود و دیگه تالش فایده ای نداشت

:عمه نگاهی به مهرنوش انداخت و کنجکاوانه پرسید  

گه مشکلش چی بوده؟م  -  

  .مهرنوش نفس عمیقی کشید



                 
 

 

 س. سرحدی| و از کجا آمدی؟ ت رمان

 

 

 

 

 

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

 

54 

 

- بیمارستان رسوندش ، دیرایست قلبی . 

  .عمه نگاه معنا داری به من کرد و سرش را با ناراحتی تکان داد

 - ناراحتی قلبی خیلی بده آدم اصال نباید استرس و اضطراب داشته باشه بیچاره،  . 

قصد داشت به نحوی من را  منظورش چه بود،دانستم می چشم از او گرفتم، مهرنوش تایید کرد،

چهره  ای که آن بیمار را دیده بودم و این که نتواسته بودم نجاتش دهم،در واقع از لحظه بترساند

فکرش هم  زد چه اتفاقی می افتاد،این که اگر او قلب را به موقع پیوند نمی ی پدرم در ذهنم بود،

هرچقدر که سعی داشتم خودم را راضی کنم  سردوراهی گیر کرده بودم، عذاب آور بود،

من آدم  ازدواج سنتی!. من آدمی نبودم که بتوانم با چنین موضوعی کنار بیایم تواستم،نمی

منزوی بودم و امکان نداشت بتوانم به راحتی با شخصی هم صحبت یا صمیمی شوم و به ندرت 

.همسر خودم بدانم تواسنتم یک غریبه راآمد؛ آن وقت چطور میاین موضوع پیش می  

دوهفته از خواندن وصیت نامه گذشته بود، اوضاع پیچیده و بهم ریخته بود و خاندان محتشم 

نگران؛ منتظر عوض شدن تصمیم من بودند، طبق معمول ماشین را داخل پارکینگ خانه پارک 

نگهبان ام را برداشتم و بعد از دادن سوییچ به چرم مشکی کردم و پیاده شدم از در عقب کیف

وارد عمارت شدم، با دیدن عمو سری تکان دادم، دوباره برای صحبت کردن آمده بود و این از 

نگاهش کامال پیدا بود. به سمتشان رفتم و سالم کردم؛ به عمو و پدرم دست دادم وگونه ی مادر را 

  بوسیدم، ببخشیدی گفتم و همین که خواستم به طرف طبقه باال برم عمو صدایم زد.

  شه چند لحظه بشینی.ین جان میشرو -

چرخیدم و نگاهی به جمعشان انداختم و سمت مبل رفتم، در حالی که کیفم را روی مبل کناری 

  می گذاشتم نشستم و محترمانه گفتم:

  بفرمایید عمو جان گوشم با شماست. -

نوشید و با درحالی که پا روی پا انداخته بود لیوان آب پرتقال کنار دستش را برداشت، جرعه ای 

  ای کامال جدی نگاهش را به من دوخت.قیافه

  شروین عمو...-
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  انداخت، گفت:مکثی کرد و در حالی که نیم نگاهی به پدر می

خوایم تکلیف خودمون و وصیت آقابزرگ رو بدونیم پسرم، اگه قراره دیگه من و محمد می -

  ش نکنیم.چیزی به نام کارخونه نداشته باشیم بدونیم و وقتمون رو صرف

منتظر چشم به دهانم دوخت، نیم نگاهی به پدر انداختم سرش پایین بود و چهره اش رنگ 

  پریده و به شدت درهم بود، کارخانه تا این حد برایشان اهمیت داشت؟ فکرم را به زبان آوردم.

  کارخونه برای شما تا این حد اهمیت داره؟ -

  اش نقش بست.کرد اخم ظریفی روی پیشانی با شتاب بلند کرد و من را نگاه  پدر سرش را

  کنی ثروت برای من اهمیتی داره؟شروین تو فکر می -

  نگاهش کردم .

  اگه برای شما اهمیتی نداره پس چرا اینقدر اصرار به این ازدواج دارین؟ –

  سرش را تکان دادو پوزخندی زد. 

و دِین به گردنشه من دین به پسرم من به تو گفتم ما به اون دختر مدیون هستیم پدر بزرگ ت-

  شی؟گردنمه اینها رو متوجه می

  سرم را تکان دادم.

  کرد؟دونم اقابزرگ چرا باید من رو مامور ادا کردن دِینتون مینمی -

  پدر بدون معطلی لب باز کرد.

  چون تو.... -

کرد و رسید، نصفه رهایش میدانم چرا هربار به جایی از صحبت هایش که میادامه نداد نمی

  داد!ادامه نمی
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  اخم کردم.

  من چی؟ -

  عمو، اول پدرم سپس من را نگاه کرد.

  شروین تو مورد اعتمادترین فرد برای پدر بودی، لطفا منطقی عمل کن.-

 پوزخندی زدم.

  کنم .شما یه دلیل منطقی برای این تصمیم بیارید من هم منطقی عمل می- 

  داد با صدای نسبتا بلندی گفت:ی که کنترلش را از دست میپدرم از روی مبل بلند شد، در حال

مُرد اون دختر و پدر مرحومش به دادش دلیل منطقی اینه که وقتی پدر تو داشت می -

ان دارم، اینکه مدیون رسیدن؛ اونها من رو نجات دادن، اینکه من سالهاست عذاب وجد

کس نبود و شاید هنوز اون بیمُرد االن اون دختر هستم اینکه اگه پدر اون دختر نمی

  همین جا بودن و اون دختر سرنوشت دیگه ای داشت.

  عصبی از روی مبل بلند شدم.

  کنید؟!مگه مسبب مرگ اون آدم ما بودیم که شما به این چیزها فکر می-

  عصبی خندیدم و سرم را تکان دادم.

  انگار اون ادم رو من کشتم که حاال باید تاوان کارم رو بدم! -

اما نتوانست ادامه دهد، رنگش رو   پدر دستش را در هوا تکان داد و خواست حرفی نثار من کند

به سفیدی رفت، چهره اش به سرعت کبود شدو چشم هایش سفید، دستش را سمت قفسه 

سینه اش برد؛ برای لحظه ای قدرت تلکم را از دست داد، به یک باره روی زمین افتاد، صدای 

صدا زدن های پی در پی عمو مهدی مرا به خود اورد ، سرامسیمه ،نگران و جیغ های مادرم و 

وحشت زده سمتش رفتم و سعی کردم سرش را باال بگیرم دیدن این وضعیت پدرم این که نیمه 
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ان رو ی سرامیک ها افتاده بود دست پاچه ام کرده و باعث شده بود تمرکزم را از دست بدهم به ج

دانستم باید چیکار کنم با چشم های فهمیدم، نمیشکی چیزی نمیطوری که انگار از علم پز 

  مضطرب به جان دادنش زل زده بودم که مادر کنار گوشم فریاد زنان گفت:

  ره.کن محمدم داره از دست می شروین یه کاری -

کردم، دستپاچه از روی زمین بلند شدم و سمت کیف کارم رفتم، محض اطمینان باید کاری می

ص های قلب پدر همراهم بود از ترس اینکه مبادا یک روز به این وضع دچار شه، همیشه قر 

  شیشه ی قرص را از توی جیب کیفم در اوردم و با صدای بلند رو به خدمه گفتم:

  لطفا یه لیوان اب بیارین-

ی لباسش را باز کردم واجازه دادم کمی نفس بکشه دوباره سمت بابا رفتم، دکمه  

عمو بابا رو بلند کنید –ه با چهره ای نگران و درهم کنار بابا زانو زده بود کردم نگاهی به عمو ک

 ببریمش توی اتاقش 

عمو باشه ای گفت،خدمتکار سمتم دوید و قبل از اینکه بابا رو به اتاقش ببریم قرص قلبش رو 

بهتر  دادم .سرم و بهش وصل کردم و فشارش رو برای بار دوم چک کردم هنوز هم ضعیف بود اما

از قبل بود واین کمی ارومم میکرد ،نگاهی به چهره ی رنگ پریدش انداختم چشمهای پر از 

  غمش رو بهم دوخت ، با صدای ضعیفی که به سختی شنیده می شد گفت:

  من حالم خوبه نگران نباش پسرم -

 دست سردش رو توی دست هام گرفتم و سرم و پایین انداختم.

  بت کردممتاسفم که باهاتون بد صح – 

  بابا: این حرف رو نزن پسرم منم ...
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نتونست ادامه بده در با شتاب باز شد و شاهین وشایان داخل شدند پشت سرشون مامان و 

عمو، شایان سمت راست تخت و شاهین سمت چپ اومد در حالی که نگرانی از چهره ی هردو 

  مشهود بود.

  شاهین: بابا خوبی؟چرا یدفعه این طوری شدین؟

اهی به من انداختنگ  

  چی شد یه دفعه؟ - 

  شایان در حالی که اخم کرده بود معترض گفت:

  بابا صد دفعه گفتم قرص هات رو مرتب بخور البد یادت رفته بود اره؟ -

  در حالی که احساس بدی داشتم رو به هردو با ناراحتی گفتم:

 بخاطر من این اتفاق افتاد من متاسفم  -

بابا روی تخت نشست و رو به من لبخند زد. مامان جلو اومد و کنار   

 گذشت پسرم و االن خداروشکر حال پدرتون خوبه، بهتره اجازه بدیم استراحت کنه. -

  به نحوی هر سه رو از اتاق بیرون کرد شاهین معترضانه رو به مامان گفت:

  کنید مامانمرسی که از اتاق بیرونمون می -

گاه کرد.خندید بابا رو نمامان در حالی که می  

خوام با همسرم تنها باشم.می -  

 شایان مرموزانه سرش رو تکان داد.

  خوان خلوت کننهوم زن و شوهر می -
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خندیدن از اتاق خارج شدند، چند ثانیه ایستادم و به بابا نگاه کردم، به آشفتگی در حالیکه می

ین حال بابا حالش و رنگ زردی که به چهره داشت بیش تر از خودم شرمنده شدم که باعث ا

ی درهم از اتاق خارج شدم شایان کنار در ایستاده بود من رو که دید، تکیش شده بودم. با چهره

 رو گرفت.

  بحث کردین؟-

  من: آره

 سری از روی تاسف تکان داد.

  شایان: چی گفتین که بابا حالش بد شد؟

به من با صدای آرومی  شاهین از ته راهرو در حالی که سرش توی گوشیش بود سمت ما اومد و رو

  گفت:

 حالش واقعا خوبه؟ نتونستم جلوی بابا درست بپرسم.  -

رفتم، سرم رو به عالمت مثبت تکان دادم و بی حوصله و پریشون در حالی که سمت اتاقم می

  گفتم:

 آره خوبه فقط نباید استرس بگیره یا دوباره عصبی شه. -

بود من رو نگاه کرد. شاهین سرش رو تکان داد و در حالی که اخم کرده  

دونی بابا وضعیتش چطوریه. کردین، تو که میشروین بی احتیاطی کردی پسر نباید بحث می-  

 جلوی در اتاقم ایستادم و نگاهی به هردو انداختم. 

 بابا یدفعه عصبانی شد و کنترلش رو از دست داد. -

 شایان پوفی کرد و پیشونیش رو ماساژ داد.
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داش خطر رفع شد. شایان: فکرش رو نکن دا  

 شاهین، شایان رو نگاه کرد .

گی شایان؟ بابا هنوز هم وضعیتش نا بسامانه اصال نباید یک ذره هم استرس بگیره یا چی می–

  عصبی شه.

برای   دونیم داداش اما شروین مقصر این اتفاق نیستگی رو ما هم میشایان: اینی که شما می

گم فکرش رو نکنه.همین می  

ی تکان داد و دستش رو توی جیبش فرو کرد.شاهین سر   

ی ما درسته شروین مقصر نیست اما بی احتیاطی کرد چون از وضعیت بابا بهتر از همه -

  خبرداره اینطور نیست؟

هردو نگاهم کردند، اما من حالم بدتر از این بود که بخوام باهاشون صحبت کنم یا در مورد دعوا   

  ن در رو بستم.بازخواست شم؛ بی اونکه حرفی بز

بخاطر  کردم؟باید چیکار می وارد تراس اتاقم شدم روی صندلی فلزی نشستم و اهی کشیدم،  

انجام  اقابزرگ داشت این کار آیا باید به خاطر دِینی که  دادمانجام می راپدرم باید این کار 

؛ داشتمنستم و عذاب وجدان ادمسبب این اتفاق می ااحساس بدی داشتم خودم ر  ؟کردممی

و باعث  از زندگی من گرفته ارامش ر آو آمده بود که یکباره  هدختر ک آن بودم،ای میباید فکره چاره

 همه بود حاضر آقابزرگ کهبود  هک د،همه سال احساس عذاب وجدان داشته باش این پدرمشده 

این  کردن؟ چرا جازدوا با چرا اصال !کند آن دختر ادا به نسبت را دِینش اما کنه محروم ارث از را

  ؟دین را از طریق پول ادا نمی کردند

آن از صحبت  .دوراهی گیر کرده بودم بین ،م فرو کردم و پوفی کشیدمیموها دربا حرص  ادستم ر 

مخالفت با پدرم نباید  رنستم که دیگادمی پدرم.وضعیت  ازاین هم فشارهایشان و و های اقوام 

به چیزی از این خطرناک تر بشود. نباید نست اتوو میش خوب نبود ا وضعیت سالمتی ،کردممی
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ی این دِین و همین طور ورشکستگی امکان غصه ستحق با بقیه جز سالمتی پدرم فکر کنم،

شم.ببخ انم خودم ر ابتو ردامکان ندا این اتفاق بیفتد رو اگد تا مرز سکته ببر  ار  پدرمداشت   

کردم، با صدای خدمتکار یی که افتاده بود فکر میدانم چقدر داخل تراس بودم و به اتفاق هانمی

کرد از تراس دل کندم و از اتاق خارج شدم. نگاهی به در نیمه باز اتاق که برای شام دعوتم می

زدم و وضعیتش را چک می کردم. با این فکر سمت اتاقش پدرومادرم انداختم، بهتر بود سری می

روی تخت نشسته و دست مادرم را گرفته بود. در  رفتم از در نیمه بازچشمم به پدرم خورد که

لرزید، گفت:حالیکه صدایش به شدت می  

روی کردم و هرآن امکان داشت حرفی بزنم و شروین احساس بدی دارم شیما، امروز زیاده -

  رو ناراحت کنم. 

 مادرم آهی کشید و دست پدرم را نوازش کرد. 

نقدر عاقل هست که نخواد از پدرش ناراحت شروین ای نه عزیزم تو اون رو ناراحت نکردی، -

خوایی.دونه تو صالحش رو مییا عصبی شه اون می  

خوام زندگیش رو خراب کنم اون حق داره هرکسی رو که کنم نمیبابا : اصال دیگه بهش اصرار نمی

خواد رو کنارش داشته باشه.خودش می  

  مادرم سرش را پایین انداخت.

ترسم برات اتفاقی بیفته اون وقت با این عذاب کنار بیایی؟ من میخوایی اما محمد چطور می-

  من باید چیکار کنم؟

 پدرم مکث بلندی کرد؛ تا به حال صدای بغض آلودش را نشنیده بودم.

دونم این عذاب دونم چی درسته چی غلط اما میدونم باید چیکار کنم، نمیشیما نمی -

خوام پدرم زندگی پسرم رو خراب کنم نه می خوامهیچ وقت قرار نیست رهام کنه، نه می

  افتاد.ازم ناراضی باشه، کاش...اون اتفاق هیچ وقت نمی
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درست همین موقع مادرم سرش را روی شانه ی پدرم گذاشت. نفس عمیقی کشیدم و از 

درفاصله گرفتم، با حالی بدتر از قبل پایین رفتم. این موضوع برای پدرم تا این اندازه اهمیت 

کردم. که باعث شده بود آنقدر ناراحت باشد؛ باید کاری می داشت  

عمو رفته بود، شاهین در حالیکه با موبایلش صحبت می کرد روی مبل روبه روی تلویزیون 

سویم آمد. هم قدم شدیم و به نشسته بود، درست وقتی که من را دید تماسش را قطع کرد و به 

ن قرار داشت رفتیم. سمت سالن سمت چپی که میز ناهارخوری در آ  

  من: شایان کجاست؟

 هردو روی صندلی رو به روی هم نشستیم .

 شاهین: رفت تو باغ.

  آرنجم را روی میز گذاشتم وتکیه گاه سرم قرار دادم، در حالی که سرم پایین بود، گفتم:

  کنه؟این پسر یه سره تو باغ چیکار می-

  شاهین : حالش خوب نبود رفت قدم بزنه

تاهی کرد و به چشم هایم خیره شد. مکث کو  

  شاهین: تو هم ظاهرا خوب نیستی

دونم باید چیکار کنم؛ از طرفی بابا، از طرفی فامیل، از طرفی زندگیه من: حالم بده شاهین نمی

  دونم کار درست چیه!خودم، تحت فشارم نمی

وش جان سالن را ترک دو خدمتکار وارد سالن شدند و غذا ها را روی میز گذاشتند و با گفتن ن

  کردند. شاهین نگاهی به اطرافش انداخت و با صدای آرام گفت:

شروین من چند وقتی هست به این موضوع فکر کردم و یه راهی رو پیدا کردم که منتظر  -

 یه فرصت بودم باهات در میون بذارم. 
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 چشم از میز گرفتم و به شاهین دوختم.

  چه فکری؟ -

سمت ورودی سالن رفت، نگاهی به اطراف خانه انداخت و دوباره به از پشت میز بلند شد و به 

  سمتم آمد و همان جای قبلی نشست. متعجبانه نگاهش کردم و گفتم:

  کنی؟داری چیکار می -

 در حالی که قیافه مرموزی به خودش گرفته بود، نگاهم کرد و خنده کوتاهی کرد.

ام کسی صدامون رو بشنوه.خوکنم؛ نمیدونم دارم چیکار میخودم هم نمی-  

 سری تکان دادم و لبخند کمرنگی زدم.

شنوه مامان و بابا باال هستن شایان هم که گفتی تو باغه.کسی نمی-  

شاهین: نه شایان از فکری که توی سرم دارم خبر داره؛ البته این فکر و من نکردم ها یکی از 

 دوست دخترهام به ذهنش رسید!

 متعحبانه نگاهش کردم.

  این موضوع رو در میون گذاشتی شاهین؟ تو رفتی با دوست دخترهات – 

 ابروهاش رو باال انداخت و تکیه به پشتی صندلی داد.

  به جان شروین ناراحت بودم رفتم دردودل کردم یکیشون هم چیز جالبی گفت -

 سری از روی تاسف تکان دادم.

این کارهای بچه گانه ای که کنم من از تو بزرگ ترم با شاهین گاهی وقت ها احساس می -

دی داداش.انجام می  
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 خنده کنان سری تکان داد. 

کنم من خودم هم همیشه همین فکرو می -  

 من هم همزمان خندیدم. 

  خب حاال فکرت رو بگو؛ یعنی فکر دوست دخترت رو بگو. -

  کرد، گفت:در حالی که باغذاش بازی می

  ه صحبت کنه که جواب منفی بده.گفت شروین رضایت بده از اون طرف بره با دختر  -

 سری تکان دادم.

  خب؟ -

 شانه هاش رو باال انداخت.

شه هیچ کس دوست نداره زن همین دیگه گفت اینکار و انجام بده دختره حتما راضی می -

  یه ادمی بشه که می دونه عالقه ای بهش نداره

 یک تای ابرویم را باال انداختم.

  وردم.واقعا واسه هوش دوس دخترت غبطه خ –

  ی درهم گفتم:مکثی کردم و با قیافه  

خوام اخه کدوم دختری اینهمه خوایی منم نمیگه باشه حاال که تو نمیاون دختر هم می -

  گه نه؟ثروت رو ببینه می

 سرش را به عالمت منفی تکان داد.

هیچ دختری  -  
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  گی؟یایی میمن: پس این چه فکریه که می

ندم، نگاهش کردم. در حالی که دستش در جیبش بود وبه میز با صدای شایان سرم را چرخا

  شد گفت:نزدیک می

 منم به شاهین همین رو گفتم  -

 شاهین پوفی کرد.

ی خنگ بود. دونم فکره من نبود که فکره اون دخترهچه می -  

 شایان کنارم نشست و لیوانی آب برای خودش ریخت.

 من فکره بهتری دارم.  –

 نگاهش کردم.

تر تو هم چیزی گفته بهتره اصال نگی شایان. اگه دوس دخ -  

 لیوان آب را سرکشید.

 شایان: آخهیش چقدر تشنم بود ها! 

 مکث کوتاهی کرد و سپس ادامه داد:

ریم بهش پیشنهاد پول نه من فکره بهتری دارم اون دختر قطعا محتاج پوله خب می -

دواج کنه اینطوری هم به وسوسه انگیز باشه، دیگه نیازی هم نیست از  کنمدیم فکر میمی

کنی که دیگه دِینی به گردن کسی نیست هم اموالی رو از دست اون دختر کمک می

مونه.دیم هم بابا حالش خوب مینمی  

 نگاهم کرد و سرش را تکان داد.

  چطوره؟ -
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کرد ی پراطمینانش نگاه کردم از فکرش خوشم آمد اما اگر قبول نمیمکث کوتاهی کردم و به چهره

  چه؟

  و اگه قبول نکرد؟ -

 شاهین پوزخندی زد.

اون وقت مجبوری باهاش ازدواج کنی.-  

کردم، ابروهایم را با و درحالی که پوفی می شایان هم پشت سرش ریز خندید. هردو را نگاه کردم

خواست باردیگر کالفگی باال انداختم، چاره ای جز قبول پیشنهاد شایان نداشتم اصال دلم نمی

  حال ببینم. پدرم را در آن

  :نوا

زندگی . نگاه کردم اباال گرفتم و آسمان آبی ر  راسرم . سرحال شدم کمی ،آبی به صورتم پاشیدم

باال بگیرم و  راتونستم سرم می ببینم، رانستم خورشید اتومی ؛داشت اش ر یهنوز خوبی ها

این یعنی  .ده بودشب کذایی به دادم رسی آنتنها نگذاشته بود و را  او من .شکرگزار خدا باشم

گفتم و از کنار حوض بلند شدم اما  ازیرلب زمزمه وار خدایا شکرت ر  ،داشتما من هنوز هم خدار 

  .طولی نکشید که با صدای بی موقع بی کله حال خوبم خراب شد

  .باالخره از لونت دل کندی قناری ،به به چشم ما به جمال شما روشن شد -

م واز کنارش رد شخواستم بی تفاوت به حرفش . میانداختم او ندم و نگاه سردی بهاچرخو راسرم 

  .باال داد اش ر یتای ابرو کی سپس اما سد راهم شد

  .شگلم کارت دارموکجا؟وایسا خ-

  .بدون اینکه نگاهش کنم سری از روی تاسف تکان دادم

  .شدکنه ها باورش نمیبه سمیه گفتم این بی کله مجانی خوبی در حق کسی نمی -
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م.چشم های هیزش نگاه کرد درباال گرفتم و  راسرم   

 بنال چیکارم داری؟  -

  .لبخند خبیثانه ای زد

شناسی ... و خوب میر  دارم من تآفرین واسه همینه دوست -  

 میان حرفش پریدم. 

ایستادن ندارم ی و بگوحوصلهر طفره نرو کارت  -  

.کمتر کرد ان ر ابینمی قدمی برداشت و فاصله  

.ویه حساب رسیدخب باالخره وقت تس -  

  :مکث کوتاهی کرد و سپس ادامه داد

کنی و کنی، پولی که بدهکاری تسویه میعرضم به خدمتت که جل و پالست رو جم می-

.بریتشریفت رو از اینجا می  

، رفت با شنیدن این حرف بی کلهسمیه که تازه از اتاقش خارج شده بود و سمت دستشویی می

 د.د از اینجا بیرونم کنهداشتم جز اینکه بخوا اار هرچیزی ر انتظ. ماتش برد درست مثل من

پشت سر بی کله به سمت ما آمد و کردم سمیه متعحبانه نگاه می اهمین طور که بی کله ر 

  .ایستاد

.گی بی کله!؟نوا جایی رو نداره برهچی داری می -  

  .به عقب هل داد انیم نگاهی به او انداخت و با دست راستش سمیه ر 

الت نکن تو دخ -  



                 
 

 

 س. سرحدی| و از کجا آمدی؟ ت رمان

 

 

 

 

 

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

 

68 

 

ی اولی که منتهی به اتاق من هم خورد و روی دو پلهه ش تعادل سمیه بابا این حرکت ناگهانی

ابروهایم در هم گره خورد و با دست راستم به سینه اش کوبیدم.شد افتاد، می  

دی حیوون؟ و هل میر چی اون  هواس -  

.هم هل داد  امن ر  سپسپوزخندی زد و دستش رو جلو آورد   

خوش ندارم  ،گم کنی از اینجا ور خواد از کسی دفاع کنی بهتره هرچه زودتر گورت تو نمی -

و ببینم ر ریختت   

به دیواری که هر آن امکان فرو  ام دستم ر وبر زمین نش نقشو  دهم نخور ه برای اینکه تعادلم ب 

  با عصبانیت صدایم را باال بردم.  ،ریختن داشت گرفتم

تن ندارم، پولی رو هم ندارم بهت بدم.مرتیکه زبون نفهم جایی برای رف -  

  جلو آمد و باردیگر یقه ی مانتوی رنگ و رو رفته ام را گرفت. 

بینی حرفم رو گوش ندادی حاال دیگه راهی نداری پول منو بهت گفتم با من راه بیا بد می -

ات رو ببینم.خوام قیافهکنی دیگه نمیدی گورت رو از اینجا گم میمی  

شد و دست های کثیف بی کله را که یقه ام را محکم چسبیده بود را گرفت، با سمیه نزدیکمان 

 قلدری اخم کنان گفت: 

اش و ول کن بینم یقه -  

 یقه ام را رها کرد و به سمت سمیه برگشت. 

  گمشو تو سرکارت هرجایی. -

 با شنیدن این حرف اخم های سمیه بیشتر گره خورد.

 هرجایی ننته  -
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وقاحت پوزخندی زد. خودش را عقب کشید و با   

ی منم یه هرجایی مثل تو بود، حاال دهنت رو ببند و بکش عقب بزار با این دختره بی کله: ننه

 تسویه حساب کنم.

 پوفی کشیدم و دستم را به کمرم گرفتم. 

  من: من حسابی ندارم با توی شکم گنده تسویه کنم.

دای بلند خندیدند. بی کلیه با خشم و این را که گفتم همه ی بچه هایی که در حیاط بودند با ص

 وعصبانیت نگاهشان کرد سپس فریاد زد. 

  خفه شین -

 چشم هایش را سمت من چرخواند. 

ببین نوا؟ بهت خیلی فرصت دادم اگه گذاشتم از اون شب که نتونستی پولم رو بیاری  -

م بمونی اینجا فقط واسه این بود که دلم به حالت سوخت بسکه زخمی زیلی بودی گفت

بزا چند روز بمونه حالش بهتر شه ولی حاال دیگه صبرم رو لبریز کردی همین االن 

ام شی یارم که صیغهیایی تو اتاقم یکی رو میشی میمجبوری با من راه بیایی اماده می

  وااِل..

 با گستاخی نگاهش کردم.

  ندازیم زندان اره؟وااِل می -

بینی باهات راه اومدم واسه دم اگه میفرصتی هم بهت نمیکنم هیچ بی کله: آره اینبار اینکارو می

شی و تو دست های خودمی ولی تو آدم بشو نیستی باید گفتم باالخره ادم میاین بود که می

 باهات یجور دیگه برخورد کنم. 

ی دستش را در جیبش فرو برد و سیگار بهمنش را بیرون آورد، طبق معمول روشنش کرد و گوشه

سپس روی سکوی مقابل اتاق علی و رضا نشست. لبش گذاشت   
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کردند. به سوی افرادی برگشتم که خیره نگاهم می  

  کنید؟ برید رد کارتون.من: چیه؟ فیلم سینمایی تماشا می

کرد سمت اتاقش قدم برداشت و با مفنگی در حالی که با کمر خمیده و قیافه زارش نگاهم می

  به این روز افتاده بود، گفت:  اش که از خماری زیادیصدای تودماغی

شی مبارکت باشه نوا خوشگله.باالخره داری زن بی کله می -  

 صدای قهقهه چندش آور بی کله بلند شد . به سرعت با خشم و نفرت گفتم: 

خفه خون بگیر تو عملی.-  

 کمرش را خاراند و داخل اتاقش شد.  

. ی چشمگیرم اینبار هم به رومفنگی: منکه همیشه خفه خون می  

دادم که امروز با آشفتگی و کالفگی یقه ی مانتویم را درست کردم. من را باش، به خودم نوید می

داد کسی روز خوب داشته باشد؟ روز خوبی دارم. اما مگر مرتضی بی کله اجازه می  

 سمیه نزدیکم شد و دستش را روی شانه ام گذاشت. 

 سمیه: نوا ناراح..

ه بتوانم ترحم سمیه را تحمل کنم، خودم را عقب کشیدم.خشمگین تر از این بودم ک  

اندازم پس خودتو بیخود الزم نکرده چیزی بگی سمیه، من جنازمم رو دوش این خیکی نمی-من: 

 ناراحت نکن.

این را گفتم و به سوی اتاقم رفتم، سمیه هم پشت سرم راه افتاد. دو قدم بیشتر برنداشته بودیم 

باعث شد بی کله از جایش بلند شود و به سمت در برود. در همان که صدای کوبیده شدن در 

 حال هم گفت:
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 کیه؟ -

 صدای ناشناسی از پشت در اومد. 

کنید درو باز کنید.لطف می -  

روی پله ی اول ایستادم و به سمت سمیه چرخیدم، تا به حال آدمی با چنین ادبیات گفتاری را 

 توی این محله ندیده بودم. رو به سمیه گفتم:

زنه؟کیه که اینقدر لفظ قلم حرف می -  

ای باال انداخت.سمیه شانه  

دونم، ولش کن بابا به ما چه.نمی -  

 راهش را کشید و سمت دستشویی رفت.

 سرجایم ایستادم و به صدای گفتگوی مرد و بی کله گوش دادم و زمزمه کردم:

 شاید ماموری چیزی اومده این بی کله رو بگیره ما از شرش راحت شیم! -

 سالم وقت بخیر آقا. –

 صدای متعجب بی کله بلند شد.

 علیک بفرما -

ی در را با کنجکاوی سرم را چرخواندم و کمی به سمت در کج کردم. از زیر دست بی کله که گوشه

سن با موهای جوگندمی با کت و گرفته بود به کسی که مقابلش ایستاده بود، نگاه کردم؛ مردی م

آورد، گفت:که از داخل کیفش کاغذی را در میی طوسی در حالی شلوار مردانه  

 منزل خانوم... -
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مکثی کرد و از پشت عینک طبی که روی دماغش جا خوش کرده بود برگه ای که دستش بود را 

 نگاه کرد و ادامه داد:

خوام، منزل خانوم نوا نیازی اینجاست؟عذر می -  

اسم و فامیل من را گفت و سراغم را  ابروهایم ناخودآگاه از تعجب باال پرید، این دیگر که بود که

گرفت؟ کنجکاوانه به در حیاط نزدیک شدم. صدای بی کله آمد، در حالی که سرتاپای آن مرد را 

 نگاه می کرد، گفت:

شناسی؟شما کی باشی که نوا رو می -  

 مرد دهانش را باز کرد تا حرفی بزند اما با دیدن من مکث کوتاهی کرد، نگاه گذرایی به سرتاپایم

 انداخت و ادامه داد:

تونم ایشون رو ببینمدم میبرای خود خانوم نیازی توضیح می -  

 بی کله گستاخانه گفت:

 نیستش برو رد کارت -

 ابروهایم گره خورد، در را کامل باز کردم و به بی کله نگاه کردم. 

بافی منکه اینجام.چرا دروغ می-  

من جلب شد، عینکش را جابه جا کرد و مرد کت و شلواری با گفتن این حرفم توجهش به سمت 

 چند ثانیه من رو خوب نگاه کرد سپس لبخند کمرنگی زد و مودبانه گفت:

 خانوم نوا نیازی شما هستین؟ -

 نگاهم را از چشم های عصبی بی کله گرفتم. 

شناسید؟بله منم، شما کی هستین که منو می -  



                 
 

 

 س. سرحدی| و از کجا آمدی؟ ت رمان

 

 

 

 

 

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

 

73 

 

به جا کرد و گفت: لبخندش پررنگ تر شد کیفش رو از این دست به اون دست جا  

 امکانش هست خصوصی صحبت کنیم؟ -

 بی کله طلبکارانه جلو آمد. 

شه چیکارش داری؟نه نمی -  

 پوفی کردم و صدایم را باال بردم.

ات نکردم!آقا باالسر شدی برو رد کارت تا ضایعه ات نشدم که واسه منهنو صیغه -  

داد.اش نگاهم کرد، لهنش بوی تهدید میبا چشم های برزخی  

 بی کله: امروز واسه تو تموم بشو نیست نوا خوشگله، دارم برات!

این را گفت و از جلوی در کنار رفت. همین طور که نگاهم می کرد سمت خانه اش رفت. پوفی 

 کردم و به سوی مرد کت و شلواری چرخیدم. 

تونید صحبت کنید.من: خب حاال می  

د زیر لب چیزی گفت که درست متوجه در حالی که با تعجب رفتن بی کله رو تماشا می کر 

 نشدم، یک تای ابرویم را باال بردم.

 چیزی گفتین؟ -

 نگاهش را گرفت و به من دوخت، چند ثانیه مکث کرد و سپس خودش را معرفی کرد. 

 من فتوحی وکیل جناب محتشم هستم -

 خونسردانه نگاهش کردم. 

  محتشم کیه دیگه؟ -
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اندکی جاخورد مکث کوتاهی کرد و بعد مودبانه گفت: انگار انتظار شنیدن این حرف را نداشت،  

کردن ایشون ..سال پیش برای جناب محتشم کار می14گویا پدر مرحوم شما حدود  -  

ی مرد ثروتمندی ی حرف هایش را نشنیدم، به یاد پدرم افتادم؛ وقتی که باغبان خانهدیگر ادامه

ها مثل فیلمی از جلوی چشم هایم اتفاقاش را به خاطر دارم؛ محتشم بود. همه ی بود. فامیلی

گذشت. کارکردن پدرم، کاشتن گل و گیاه، نگه داری از خانه ی آن ها، باال رفتن از نرده و مرتب 

کردن برگ های درخت ها و ناگهان افتادنش از آن باال و ضربه ای که به سرش خورد و باعث شد 

ی ب خانه پیوند زدند. چقدر زود همهمرگ مغزی بشود، در آخر هم قلبش را به پسر همان صاح

این ها گذشته بود؛ زندگی خوبی که در آن خانه داشتیم که خیلی زود خراب شد و با مرگ پدرم 

 همه چیز ازهم پاشید. در افکارم غرق بودم که صدای مرد من را به خودم آورد. 

به خاطر آوردین؟-  

ی پرغرور قبلی، نگاهش کردم.مان چهرهبه خودم آمدم، نفسم را پر صدا بیرون فرستادم و با ه  

 خب؟ حرف اصلیت رو بزن! -

اش برد.تک سرفه ای زد و دستش را سمت ریش جوگندمی  

خوام چند دقیقه باهم صحبت کنیم اگه ممکنه توی ماشین من تشریف بیارین.فتوحی: می  

ام یشانیبا شنیدن این حرفش کفری شدم، یک دستم را به کمرم گرفتم و اخم وحشتناکی روی پ

 نقش بست.

خوایی بگی همین جا بگو وگرنه وقت شم؛ هرچی میای نمیمن سوار ماشین هیچ غریبه -

 منو نگیر، راهت رو بکش برو!

خواستم در را ببندم که دستپاچه گفت:می  

کنیمخوام خانوم، هر جا شما مایل هستین صحبت میمن معذرت می -  
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 در را رها کردم و دست به سینه ایستادم.

خوایی همین جا بگوهر چی می  -  

اش را روی چشم هایش جا به جا کرد .نفس عمیقی کشید و عینک طبی  

فتوحی: جناب مرحوم محتشم لطفی که سالها پیش در حق پسر ارشدشون کردین رو هیچ وقت 

 فراموش نکردند و در سالهایی که در قید حیا...

 با لحنی سرشار از شگفتی میان حرفش پریدم.

گه مُرد؟محتشم م -  

 سرش را پایین انداخت و با تاسف تکان داد.

بله متاسفانه چند روز دیگه چهلم ایشونه، مرحوم محتشم تا آخرین لحظات عمرشون به  -

یاد شما و پدرتون بودندو احساس عذاب وجدان داشتند به حدی که آرامش از ایشون 

 سلب شده بود...

م تداعی بشود؛ برای همین با عصبانیت اصال دوست نداشتم آن خاطرات بد دوباره در ذهن

 حرفش را قطع کردم.

دِ حرف اصلیت رو بزن دیگه، اومدی اینجا از آه و ناله های محتشم بهم بگی؟ اصال برام مهم  -

 نیست!

چقدر کم طاقتی دختر جون-  

 لحظه ای سکوت کرد و سپس ادامه داد:

نشون به شما بودند من طبق آقای مرحوم محتشم تا لحظات آخر عمرشون به فکر ادای دِی-

ی ایشون اینجام چون بچه هاشون تصمیم دارن به وصیت پدرشون عمل کنن وصیت نامه

 ...ایشون توی وصیت نامه برای شما سهمی از ارث و میراثشون در نظر گرفتند!
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باز شد؛ یعنی آن پیرمرد اخمو و مغرور برای ادای   شوکه شدم، با شنیدنش دهانم تا حد ممکن

ی دارایی او و خواهد قسمتی از ثروتش به من ببخشد؟ البته قلب پدرمن بیشتر از همهش میدِین

ارزید. سکوت کرده بودم که گفت:تمام اجدادش می  

شه که شما به عقد البته سهمی که برای شما در نظر گرفتند در صورتی به شما داده می -

شید که ید شما مالک ثروتی مییکی از نوه هاشون در بیاید! اگه این ازداج رو قبول کن

 ایشون براتون در نظر گرفتند.

ام دو چندان شد، چندین ثانیه در سکوت به چهره ی منتظر مردی نگاه کردم که تعجب و شگفتی

شنیدم. آن ز مضحکی را میاین حرف ها از دهانش خارج شده بود، اولین بارم بود چنین چی

تر بودند که اش از آن دیوانهکرده بود؟ خانوادهپیرمرد مگر دیوانه بود که این وصیت را 

کنم که کردند من قبول میخواستند به این وصیتش عمل کنند! چطور با خودشان فکر میمی

اند و این موضوع را مطرح کردند؟ با فکر کردن به این موضوع احساس کردم به من توهین آمده

انیت جایش را به تعجب داد.شده، احساس یک کاال به من دست داد؛ بنابراین عصب  

  من: ببینم محتشم روزای آخر عمرش سرش به جایی خورده بود یاعقلش رو از دست داده بود؟

 با چهره ای پرسوال نگاهم کرد.

 فتوحی: متوجه نشدم؟

ام را به سمتش سپس به سمت خودم نشان گرفتم.انگشت اشاره  

پولدارا  فی رو به من بزنی؟ اوناصال شما چطور به خودت اجازه دادی بیایی همچین حر  -

 فکر کردن من کاالم که با پول بتونن منو بخرن آره؟ چی راجب من فکر کردین؟

فتوحی که انتظار این برخورد را نداشت سعی کرد آرامم کند؛ برای همین با لحنی که خونسردی و 

 اطمینان قبل درونش نبود، گفت:

ای شما توضیج بدم مرحوم محتشم اصال شما خانوم نیازی لطفا آروم باشید اجازه بدین بر  -

دونستن ..رو همچین چیزی تصور نکردن ایشون می  
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 میان حرفش پریدم. 

که فکر کرده من با نوه اش ازدواج   جمعِش کن بابا محتشم محتشم، اون پیرمرد دیوونه بوده -

کنم!می  

دینشون را ادا  کنم توهین نکنید ایشون سعی داشتن با این وصیت بهخانوم؟ خواهش می-

شید پیشنهاد خیلی خوبی به شما دادن این ازدواج باعث کنند، اگه درست فکر کنید متوجه می

شه شما از..می  

 نفسم را بیرون فرستادم و در را گرفتم که ببندم در همان حال گفتم:

خوام چیزی بشنوم از اینجا برو!کنه واسه من، نمیبرو بابا دِین دِین می-  

و آورد و مانع بستن در شد. دستش را جل  

شین خانوم نیازی؛ ثروتی که تا آخر زندگیتون فتوحی: شما با این ازدواج صاحب ثروت زیادی می

کنه.رو تضمین می  

ای در را میان بستن نگه داشتم و به چهره ی وکیل نگاه کردم، همین باعث شد صحبتش را لحظه

  ادامه بدهد.

تونید قبول نکنید اما تونید قبول کنید، میشما می ببینید خانوم این یه پیشنهاده، -

شه لطفا قبل از عصبانیت به حرف مطمعن باشید با قبولش زندگیتون کامال عوض می

  های من خوب فکر کنید و به...

  دست در جیب کتش کرد و یه کارت کوچک درآورد و به سمتم گرفت.

س دفتر منه. خوب فکر کنید و با من تماس بگیرید این شماره وآدر  -  

  کرد، گفت:کارت را که گرفتم لبخندی زد و در حالی که کتش رو مرتب می

  از دیدنتون خوشحال شدم منتظر خبرتون هستم خدانگه دار. -
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فتوحی رفته بود اما هنوز سرجایم ایستاده بودم و به کارتی که دردستم بود، خیره شدم. حرف 

غرق در افکارم بودم در حیاط را بستم و داخل شدم رفت، در حالی که های وکیل در مغزم رژه می

نگاهم را از کارت گرفتم، سرم را که بلند کردم متوجه نگاه مفنگی به خودم شدم؛ سرش را از اتاق 

کرد، طبق معمول سعی داشت سر از کار من اش درآورده بود و من را زیر زیرکی نگاه میکلنگی

  دربیاورد تا به گوش بی کله برساند.

اعصابی داغوان به سوی اتاقم قدم برداشتم و همین باعث شد با شتاب داخل اتاقش بشود و  با

در را ببندد. پشت در اتاقش ایستادم و لگد محکمی به در زدم که در باز شد و به دیوار اتاق 

کرد، تهدیدانه نگاهش خورد. مفنگی از ترس و وحشت وسط اتاقش ایستاده بودو من را نگاه می

  کردم.

  پایی هان؟من: مگه سری قبل بهت نگفتم باره آخرت باشه منو می

 در حالی که به پته پته افتاده بود، یک قدم عقب برداشت.

خواستم...بینم کی بود...که اگه مزا..حمت شده بود دخلش رو بیارم!جون تو ...فقط می -  

  پوزخندی روی لبم جاری شد.

  خوایی دخل یکی رو هم بیاری؟ن وقت میتونی صاف راه بری اوآخه توی عملی که نمی -

  نیشخندی زد و با آن چشم های خمارش نگاهی به من انداخت و گفت:

  منو دست کم گرفتی نوا خوشگله، من... -

اش را گرفتم!اجازه تمام کردن حرفش را ندادم، به سمتش هجوم بردم و یقه  

  رای من در بیاری؟خوایی ادای اون شکم گنده رو ببه من نگو نوا خوشگله، می -

وحشت زده دست هاش را باال برد.   

زنم.یاری؟ باشه اصال هرچی تو بگی صدات مینوکرتم چرا جوش می -  
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ی لباسش را ول کردم و از اتاق خارج ام نگاهش کردم و بعد یقهچند ثانیه با چشم های عصبی

  شدم، در همان حال گفتم:

کنم!رم خفت میگیچسبم گلوت رو میسری بعد یقه ات رو نمی -  

  ی کوتاهی کرد.همان طور که سرجاش خشکش زده بود، نفسش را پرصدا بیرون داد و سرفه

کنی امروز اعصاب خوردیت خوایی خفمون کنی، دری وری بارمون میچِسبی، مییقه می -

  کنی نوکرتمرو داری سر ما خالی می

 هادآوری خاطرات گذشته و هرچدرست بود با ی اهمیتی به حرفش ندادم سمت اتاق خودم رفتم.

شدم،  اتاقم وارد خراب حالی بشوم. باعصبی  بود هباعث شد بودو پدرم آن خانه که مربوط به 

و جیب شلوارم درآوردم  از اکارت وکیل محتشم ر . دادم تکیهه دیوار ب و نشستم زمین روی

از این وضعیت  ،تمداشدلتنگ پدرم شده بودم واین بدترین حالت ممکنی بود که  نگاهش کردم،

و همیشه سعی کردم به روی نبودم که یک جا بشینم و غصه بخورم  یمن آدم مد؛آخوشم نمی

نه همراهی. و این که نه پدری دارم نه مادری  خودم نیارم که یتیمی بیش نیستم،  

با صدای سمیه که وسط اتاق ایستاده بود از افکارم جدا شدم، سرم را بلند کردم و با گیجی 

  م:گفت

  تو کی اومدی؟ -

  اش یک قدم جلو آمد. ی جدیبا آن چهره

زنم انگار نه انگار.همین االن اومدم هرچی صدات می -  

 چشم هایش روی کارت ثابت ماند.

  سمیه: این چیه تو دستت که زل زده بودی بهش؟

  کارت را کنار دستم گذاشتم. 
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گم بهت.من: می  

  ت تا طبق معمول چای دم کند همزمان گفت:سرش را تکان داد و به سمت اجاق گاز رف

  نوا تو چیکار به این بهروز مفنگی داری؟ گناه داره بابا اینقدر اذیتش نکن. -

 ابروهایم گره خورد.

  بزاره کف دست بی کله کنم تاکنه ببینه من چیکار میکنه جاسوسی منو میغلط می -

بزا بره بگه تو که چیز خاصی نداری از کنه سمیه: اون معتاده موادش رو از همین راه جور می

 کسی پنهون کنی. 

 خمیازه ای کشیدم و با بدخلقی سرم را تکان دادم. 

  کنی.برو بابا سمیه تو هم از کی دفاع می  –

  سنگینی نگاه متعجب بارش را روی خودم حس کردم.

  چته چرا دمغی؟ واسه حرفای بی کلس؟ -

  هم کرد.پوزخندی زدم و چیزی نگفتم مشکوکانه نگا

 سمیه: چیزه دیگه ای شده؟ 

 کارت را از روی زمین برداشتم و به سمتش گرفتم. 

 من: وکیل محتشم امروز اینجا بود.

 نزدیکم شد و کارت را گرفت. 

  سمیه: محتشم کیه دیگه؟

 سرم را پایین انداختم و غمگینانه گفتم: 
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  کرد.همونی که بابام پیشش کار می -

  شد سپس رو به رویم نشست. قدمی برداشت و نزدیک تر

  سمیه: اونا با تو چیکار داشتن؟

  مکث کوتاهی کردم و به چشم های قهوه ای رنگش نگاه کردم.

گفت.ی محتشم میمن: وکیلشون اومده بود از وصیت نامه  

 اخم ظریفی روی پیشانی اش نقش بست.

  همون آدمی که تعریف کردی قلب بابات رو بهش دادن؟ مرده؟ -

به عالمت منفی تکان دادم.سرم را   

 نه اون پسر محتشم بود که عمل پیوند انجام داد. -

. کمی فکر کرد و بعد انگار متوجه موضوع شده باشد آهانی گفت  

سمیه: حاال متوجه شدم وکیل محتشم همون پیرمرده، اومده بود این جا از وصیت نامه صحبت 

  کرده بود، آره؟

 کالفه وار سرم را تکان دادم.

سمیه، بذار کلی بهت بگم محتشم قبل از مرگش یه وصیت نامه نوشته بود و توی اون آره  -

برای ادا کردن دِینی که نسبت به من داشت یه بخشی از اموالش رو برای من گذاشته 

  اما....

  با جیغ خفیفی که سمیه کشید حرفم را نصفه رها کردم و ترسیده اخم کردم.

  ترسیدم سمیه  -
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  ان گرفت.دستم را با هیج

شه.گی؟ واقعا برات ارث گذاشتن؟ نوا باورم نمینوا راس می -  

ی خونسردو جدی من انداخت.برای لحظه ای خنده اش محو شد و نگاه دقیقی به چهره  

گفت؟ شاید کسی باهات شوخی کرده.سمیه: مطمعنی راس می  

 پوزخندی زدم.

فهمی که نه شوخیه رو بزنم میی حرفم کرد اگه اجازه بدی بقیهنه کسی باهام شوخی نمی -

 و نه خوشحالی داره!

همین که خواستم حرفی بزنم صدای کوبیده شدن در اتاقم باعث شد چیزی نگویم؛ صدای علی 

 از پشت در آمد. 

 آبجی نوا دوتا آقا اومدن دم در کارت دارن! -

ا که باز کردم متعجبانه سمیه را نگاه کردم و بلند شدم، پشت سرم سمیه هم بلند شد، در اتاق ر 

ی علی نمایان شد.قامت ریزه میزه  

ان؟نگفتن کی -  

 در حالی که کتاب درسی اش در دستانش بود با هیجان گفت:

 نه ولی خیلی خوش تیپ اند، آبجی نوا؟ یه ماشین با کالس هم دارن! -

 سمیه مشتاق گقت:

 شاید همون وکیلس دوباره -

وم، گفتم:در حالی که دمپایی می پوشیدم تا سمت در حیاط بر   
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شه رفته واسه چی دوباره برگرده؟نه بابا اونکه نیم ساعت نمی -  

 سمت در رفتم و رو به بچه هایی که هجوم برده بودند دم در گفتم:

 چرا این جا ایستادین برید رد کارتون بدویین -

م؛ بچه ها هرکدام به یک طرف پخ شدند، در را باز کردم و به دو مردی که ایستاده بودند نگاه کرد

شیک تر از آنچه که فکر می کردم بودند. نگاهی به ماشین خارجی که مقابل در پارک بود 

 انداختم و پوزخند زدم. 

کنید؟خواد ماشین خوشگلتون خط بیفته که تو این کوچه پارکش میدلتون می -  

یکی از آن دونفر که به شدت خوش قیافه بود سرش را چرخاند و به ماشین نگاه کرد سپس 

ه سرتاپای من را از نظر گذراند. دوبار   

خط بندازه؟ مگه قراره کسی -  

 یک تای ابرویم را باال بردم.

از سروضعتون معلومه که تا به حال پاتون رو تو این محله ها نگذاشتین وگرنه  -

دونستین قانون این جا چیه.می  

 نفس عمیقی کشید و گفت:

پسر بچه گفتم صداش بزنه اما مثل شه خانوم نیازی رو صدا بزنید؟ من یه بار به اون می -

 این که اهمیتی نداد.

 اخم ظریفی کردم و در حالی که دست به سینه ایستاده بودم گفتم:

 من نوا هستم و شما؟ -
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ای جاخوردند نگاهی گذرا به سرتاپایم انداختندو یکدیگر را نگاه کردند انگار هردو برای لحظه

دانم انتظار چی را داشتند برای همین پرسیدم: برایشان تعجب آور بود که من نوا باشم. نمی  

 انتظار نداشتین من نوا باشم؟ -

 شخصی که تا اون لحظه ساکت بود صدایش را صاف کرد.

متاسفیم که به جا نیاوردیم من وکیل جناب شروین محتشم هستم ایشون هم برادرشون  -

 شایان محتشم از آشنایی با شما خوشبختم. 

.ابروهایم را باال انداختم  

 محتشم چندتا وکیل داره؟ -

 دوباره همدیگر را نگاه کردند و شخصی که به نام شایان معرفی شد، گفت:

چطور مگه؟ -  

آخه قبل از شما یه آقای دیگه این جا بود که خودش رو وکیل محتشم معرفی کرد.  -  

 شایان سرش را به سمت وکیل چرخاند. 

 مثل این که دیر رسیدیم وکیل بابا زودتر اومده. -

 نگاه مشکوکی به هردو انداختم

شه توضیح بدین موضوع چیه؟می -  

 شایان من را نگاه کرد و برای لحظه ای چشم هایش را باز و بسته کرد.

با شما چند دقیقه خصوصی و یه جای مناسب صحبت کنیم؟  شایان: خانوم نیازی امکان داره  
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دستم را به کمرم گرفتم  جالب است که امروز همه قصد داشتند با من خصوصی صحبت کنند،

  وبا لحن تندی گفتم:

 جای مناسب همین جاس یا این جا یا خدافظ! -

 همین که در را خواستم ببندم شایان با چشم های گرد شده در را گرفت. 

خوایم راجب مسئله ازدواج شی ما قصد مزاحمت نداریم میوایسا خانوم چرا عصبی می -

 شما و برادرم باهاتون حرف بزنیم!

شنیدن این حرف در را نصفه رها کردم و عصبی نگاهش کردم. با  

 ای بابا وکیلتون حرفاش رو زده منم جوابم رو دادم  -

 این بار وکیل پادرمیانی کرد.

 وکیل: صحبت های ما با وکیل قبلی متفاوته خانوم نیازی به نفع هردوطرفه!

 گردنم را کمی کج کردم و نگاهش کردم.

 نفعش چیه؟ -

ن کرد و شمرده شمرده شروع به صحبت کرد.نگاهی به شایا  

وکیل: خانوم نیازی وکیل قبلی با شما در رابطه با دادن بخشی از اموال مرحوم محتشم صحبت 

 کردند که شرطی برای این اموال بود درسته؟

 تایید کردم و او ادامه داد:

داشته خوام به شما پیشنهادی بدم که به نفعتون باشه و هیچ شرط ازدواجی نمن می -

 باشه

 ابروهایم را باال انداختم. 



                 
 

 

 س. سرحدی| و از کجا آمدی؟ ت رمان

 

 

 

 

 

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

 

86 

 

 چه پیشنهادی؟ -

اش و روی چشم هایش جابه جا کرد.نفس عمیقی کشید و عینک آفتابی  

 پیشنهاد پول! -

 مکث کوتاهی کرد و سپس ادامه داد:

دم که در عوض به پیشنهاد جناب محتشم بزرگ جواب منفی به شما پیشنهاد پول می -

زدواج ندین! بدین یعنی جواب مثبت به این ا  

شدندو من پوزخندی زدم.  منتظر عکس العمل من  

دین که از شرم راحت خواین جواب مثبت ندم و در عوض شما بهم پول مییعنی ازم می -

 شین آره؟

 اینبار شایان پیش قدم شد. 

کنم این ازدواج دیم برای اینکه دِینی به گردن ما نباشه و فکر میپیشنهاد پول رو می -

ش به نفع هردوی شماس یعنی هم به نفع شماس هم برادر من .صورت نگرفتن  

  چشم هایم را ریز کردم و با لحن تندی گفتم:

  از کجا به این نتیجه رسیدین که به نفع ما نیست؟ -

  شایان: خب از این که..

 میان حرفش پریدم. 

 بهم بذار خودم بگم برادر شما یه مرفه بی درده و من یه دختر پایین شهری که اصال -

  خوریم آره؟ نتیجه گیریتون از این جا بود؟نمی

  خواست بازهم حرفی بزند و من باز هم اجازه ندادم و گفتم:می
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و با خودتون گفتین این دختر پایین شهری یه جوری دهنش رو با پول ببندیم و از شرش  -

 خالص شیم!

  پوزخندی زدم، سرم را تکان دادم و شایان از فرصت استفاده کرد.

کنم شما حاضر باشید با شخصی که یکبار شایان: ما اصال همچین فکری نکردیم البته فکرم نمی

دونین ازدواج کنید.هم ندیدینش و از اخالق و خصوصیاتش نمی  

نفس عمیقی کشیدم و به فکر فرو رفتم شاید پیشنهاد بدی نباشد و می توانستم با پولی که از 

بدهم و از شر بدبختی هایم خالص شوم همینطور از شر  این ها می گیرم زندگی ام را تغییر

 مرتضی بی کله؛ آن بی همه چیز که یک روزهم نمی گذاشت آب خوش از گلویم پایین برود. 

  چقد؟ -

 وکیلشان متعجبانه نگاهم کرد.

چی چقدر؟!-  

  برای قبول نکردن این ازدواج چقدر قراره بهم پول بدین؟ -

ان دستش را در جیب کت اسپرتش فرو برد و یک کاغذ که شبیه یکدیگر را نگاه کردند سپس شای

به چک بود را بیرون آورد و مقابل صورتم گرفت. با دیدن عددی که رویش نوشته شده بود چشم 

هایم به اندازه ی دو نعلبکی درشت شد! حاضر بودند برای اینکه جواب منفی بدهم اینقدر به 

گفتی ام را نشان ندهم، نفس عمیقی  کشیدم و نگاهم را من پول بدهند؟تمام تالشم را کردم تا ش

 از چک گرفتم و به چشم های شایان و بعد وکیلش خیره شدم. 

 من باید فکر کنم. -

  شایان دستش را پایین آورد و کالفه وار سرش را تکان داد.

شه!این موضوع فکر کردن نداره دیگه همه چیز به نفع شما تموم می -  
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  و شما. -

جی زدم و ادامه دادم:لبخند ک  

  اگه به نفع شما نبود حاضر نبودین این همه پول رو به من بدین این طور نیست؟ -

  اینبار وکیلشان به میان آمد و با خونسردی و متانت، گفت:

بله خانوم نیازی این پیشنهاد هم به نفع شماس و هم موکل من پس یه معامله که هر  -

پیشنهاد فکر کنید و قبل از اینکه وکیل مرحوم برن شما به این دوطرف ازش نفع می

 محتشم بزرگ رو از تصمیمتون مطلع کنید به من اطالع بدین.

 دستش را در جیب کتش کرد و کارتش را در آورد.

  این کارت من وشماره تلفنم هست. -

  نگاهی به کارت کردم و گفتم:

  باشه بهتون خبر می دم -

  ز بخیر.از دیدنتون خوشحال شدیم خانوم رو -

نگاهی به هر دو کردم و بدون اینکه جوابشان را بدهم در را بستم، خواستم از در فاصله بگیرم که 

  صدای صحبتشان کنجکاوم کرد، شایان با صدایی که عصبانیت در آن پیدا بود، گفت:

تا حاال تو عمرم همچین دختری ندیده بودم زبون دراز و قلدر، آخه آقابزرگ چه فکری کرده  -

  د این دختر رو برای شروین انتخاب کرده بود!؟بو

  صدای خنده های وکیلش آمد. 

 اصال با شروین دوتا قطب متفاوتن فکر کن این دختره بشه زن شروین  -

  شایان هم خندید.
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شروینی که همیشه آرومه، خونسرده با این دختره چاله میدون، حتی نمی تونم تصور کنم چی -

  شه...می

و بعد صدای الستیک های ماشین بود که نشان از خارج شدنشان از کوچه را صدایشان قطع شد

  داد.می

 صدای بی کله از پشت سرم باعث شد اندکی بترسم، هینی گفتم و طلبکارانه نگاهش کردم.

  ترسونیدم -

  اش روی لبش بود سرش را کج کرد و گفت:در حالی که لبخند مسخره همیشگی

  چرا لباسات رو عوض نکردی؟آخیِ ترسیدی خوشگلم؟ ببینم  -

 ابروهایم درهم گره خورد. 

  واس چی باید لباس عوض کنم؟-

 مکث کوتاهی کرد و سپس ادامه داد:

  رسه هایادت رفت؟ عاقد االن می-

. سرتاپایش را برانداز کردم  

گی واس خودت؟ راستی راستی فکر کردی من زنت عاقد دیگه کدوم خریه؟ چی داری می-

  شم؟می

نکردم گلم، مطمعنم تو راهی نداری دیگه! فکر-  

اهمیتی بهش ندادم از کنارش گذشتم، وارد اتاقم شدم و کارت دوم را به همراه کارت اول داخل 

ام گذاشتم. رویم را که برگرداندم با بی کله روبرو شدم. کیف کوله پشتی  

  هوو برای چی سر راهم ایستادی؟ -
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 سرش را تکان داد.

  رو دوشت و راهت رو گرفتی بری! کجا؟ کوله انداختی -

 نگاه خشمگینی بهش انداختم.

  دارم می رم کار کنم و پول در بیارم به تو بی همه....-

  ال هللا االاللهی گفتم و ادامه دادم:

خوام برم برو کنار بی کله می -  

  شمرده شمرده شروع به صحبت کرد.

  ری فهمیدی؟کنم بعد هر قبرستونی خواستی مییاد عقدت میعاقد می -

  ام توی سینه اش زدم، یک قدم عقب رفت.با عصبانیت نفسم را بیرون فرستادم وبا کوله پشتی

  شمدِ برو کنار شکم گنده بی مصرف، جدی گرفته خودش رو فکر کرده من زن این یابو می -

  کوله را گرفت و با صدای بلندی گفت:

  کنم کهد نکنم ولت نمیتو همه چی رو شوخی گرفتی، من تا تو رو امروز عق -

خیلی سعی کردم کوله ام را از دستش در بیاورم اما قدرت او بیشتر بود. مسلما اینبار رهایم نمی 

کردم. نمی خواستم تسلیمش شوم. دستپاچه و پریشان شدم اصال نمی دانستم چه کنم، در یک 

فرار گذاشتم، از اتاق  لحظه لگدی زیر شکمش زدم که باعث شد کوله را رها کند. به سرعت پا به

خارج شدم و دوان دوان از حیاط گذشتم. تا جایی که می توانستم دویدم تا از آن خانه دور 

 بشوم. 

درست وقتی که نفس کم آوردم کنار دیوار پیاده رو ایستادم، خم شدم و سرفه کردم. نگاهی به 

را باز و بسته کردم و  اطراف انداختم به اندازه ی کافی دور شده بودم. لحظه ای چشم هایم
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چندین بار نفس عمیقی کشیدم تا آرام بشوم. نمی دانستم کجا باید بروم اطرافم را نگاه کردم، در 

خیابان اصلی بودم. آدم ها در پیاده رو حرکت می کردند و تعدادی از آن ها متعجبانه نگاهم می 

 کردند. نباید خیلی آنجا می ماندم هنوز امن نبود. 

موقع متوجه مجتمع تجاری آن دست خیابان شدم. آخرین باری که داخل یک مرکز درست همان 

خرید شده بودم را به خاطر نمی آوردم. مجتمع بزرگ و پر از زرق و برق بود؛ پر از چیزهایی که 

دخترها می پسندیدند. رو به روی یک مغازه ایستادم و نگاهی به مانکنی که یک پالتو و شلوار 

ن داشت، انداختم. آخرین باری که یک لباس زیبا پوشیده بودم فکر می کنم شیک و زیبا در ت

وقتی بود که پدرم هنوز زنده بود؛ با اندک حقوقی که می گرفت برای من لباس های زیبا و 

 رنگارنگ می خرید. چقدر آن روزها خوب بود. 

جیب،  یشش شلوار و کهنه مشکی مانتو از داخل شیشه نگاهی به قامت خوددم انداختم.

 به هرکدام که رنگاوارنگی دخترهای از پر انداختم اطرافم به نگاهی نشست. لبم روی پوزخندی

بودند. من از آن ها چه کم داشتم که باید این شکلی می بودم؟! دلم  آراسته را خودشان نحوی

 دختربودن می خواست؛ دختر بودن با همه ی نازو اداهای دخترانه! 

ت پیشنهاد محتشم کشیده شد. واقعا محتشم برای ادای دینش به یکباره فکرم به سم

اش برای اش در بیاورد؟! یعنی تا این اندازه برایش مهم بود؟! و نوهخواست من را به عقد نوهمی

اینکه این ازدواج صورت نگیرد حاضر بود آن مبلغ زیاد را به من بپردازد! نه، مثل اینکه واقعا 

با همه ی مشکالتی که از بچگی داشتم این یک برگ طالیی از زندگی  ام را زده! وشانس در خانه

ام است؛ باید از این برگ طالیی به خوبی استفاده کنم شاید بهتر بود پیشنهاد وکیل دوم را قبول 

 کنم و با پولی که می گیرم خودم را از همه پنهان کنم و زندگی جدیدی بسازم. 

دیگر رفتم، پاساژ خیلی گرونی نبود و قیمت هایش  نفس عمیقی کشیدم و به سمت مغازه های

خورد. همین طور که لباس ها را نگاه کنم این جا به درد قشر ضعیف میقابل تحمل بود فکر می

ام روی زمین بیفتد. خم شدم کوله ام رو کردم با جسمی برخورد کردم که باعث شد کولهمی

  برداشتم و اخم کنان رو به شخص مقابلم گفتم :

  کوری مگه هواس..ت... -
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مقابلم به چهره ی  انهناباور  ،ای خشکم زدم قرار داشت برای لحظهیبادیدن شخصی که رو به رو

خیره شدم. برای لحظه ای نفس در سینه ام حبس شدم. طولی نکشید که همه چیز را به خاطر 

از آن ها   الهانگاهم از تعجب رنگ تنفرو دلخوری گرفت و به زن عمویی خیره شدم که س آوردم.

 خبر نداشتم. 

  با نگاه تحقیرآمیزش سرتاپایم را برانداز کرد و گفت:

کنی؟به به نوا خانوم خودتی واقعا؟ چقدر عوض شدی؟ این جا چیکار می-  

 کوله ام را روی دوشم انداختم و مغرورانه نگاهش کردم.

کنی؟اومدم خرید کنم شما این جا چیکار می-  

شت پلکی نازک کرد.لبخند کش داری زد و پ  

 اومدیم خرید عقد برای فاطمه! -

پوزخندی روی لبم نشست به خوبی می توانستم بفهمم می خواهد پُز ازدواج دخترنازپروده اش 

 را به من بدهد. 

 من: بسالمتی مبارکه 

کنی اصال کجا زندگی می کنی؟سالهاس همدیگه سالمت باشی گلم راستی تو چیکارا می -

همیدیم چی شدی تو یهو ،عموت دنبالت گشت ها ولی پیدات نکرد رو ندیدیم ،اصال نف

 کجا غیبت زد؟

نگاهم رنگ دلخوری گرفت دوست داشتم هرچه از دهنم در می آید نثارش کنم، در حالی که از 

 حرص دندان هایم را روی هم فشار می دادم، گفتم:

نداشتین من با دونم نه تو ونه عمو دوست واسه من فیلم بازی نکن زن عمو، خوب می -

 شما زندگی کنم برای همین کاری کردین من از خونتون برم
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 یک دستش را به کمرش گرفت. 

گی برای خودت؟ الحق مثل مادرت بی چشم و رو...زن عمو: وا چی داری می  

 بهش اجازه ی صحبت کردن ندادم یک قدم به جلو برداشتم و با صدای بلندی گفتم:

بینی من دیگه اون نوای ترسو و بی زبون نیستم وگرنه بد می اسم مادر منو به زبونت نیار -

 که هرچی دوست داشتی بارش می کردی. 

رنگ باخت شاید چون هیچ وقت من را تا این اندازه خشمگین و عصبانی ندیده بود. با صدای  

 فاطمه نگاهم به سمت او و مردی که کنارش ایستاده بود چرخید.

نوا خودتی؟-  

ببین، فاطمه ی لوس و از خودراضی چقدر بزرگ شده بود، به سمتم قدم برداشت و خدایا اینجا را 

 خودش را در بغلم انداخت و با صدایی که ناراحتی درآن موج می زد، گفت:

 نوا خودتی واقعا چقدر بزرگ شدی، چقدر عوض شدی، دلم برات تنگ شده بود.  -

آروم بلند کردم وپشت کمرش گذاشتم.اش جاخورده بودم دستم را در حالی که از حرکت ناگهانی  

 خفه ام کردی دختر، هنوز هم مثل بچگیت لوسی تو  -

 از بغلم بیرون آمد، چندثانیه نگاهم کردو بعد لبخند غمگینی زد و با صدای آرامی زمزمه کرد:

نوا تو بچگی من خیلی اذیتت کردم منو ببخش از وقتی از خونمون رفتی همش عذاب  -

طرحرفای من گذاشته رفتهوجدان داشتم که به خا  

  پوزخندی روی لب هایم نشست.

کنی؟بهتره در مورد گذشته صحبت نکنیم، بگو ببینم داری شوهر می -  
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انگار که تازه به یاد همسرش افتاده باشد سرش رو چرخاندو نگاهی به مردی که عقب تر کنار زن 

 عمو ایستاده بود، انداخت.

 نامزدم مسعود -

ه شروع به صحبت کرد.مسعود جلو آمدو محترمان  

 سالم خانوم از آشناییتون خوشحالم -

 سرم را تکان دادم و گفتم:

 سالم منم همین طور -

 زن عمو از عقب با لحن کش داری گفت:

 ماه دیگه عقد فاطمس نوا بیا حتما  -

 بدون این که نگاهش کنم سرم را تکان دادم.

کنین مرسی که دعوتم می-  

 فاطمه به میان آمد. 

کنی؟ تو ازدواج نکردی؟تما بیا، راستی کجا زندگی میآره نوا ح-  

م صدای پوزخند زن عمو باعث شد سکوت کنم . هبد ش راهمین که خواستم جواب  

  کنه آخه؟یاد با دختری که کس و کاری نداره ازدواج زن عمو: فاطمه کی می

دید. صدای ره میای با ترحم نگاهم کرد، حتماً در ذهنش من را یک بدبخت و بیچامسعود لحظه

 اعتراض فاطمه بلند شد.  
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شه مگه نه اِاِه مامان این چه حرفیه، باالخره واسه نوا هم یه آدم در سطح خودش پیدا می-

  مسعود؟

  سمت مسعود رفت و دستش را دور بازوی او انداخت، نگاهشان کردم و با لحن تلخی گفتم:

من مردن شما هم جز اون مردها  آره خوب من که کسی رو ندارم، همه ی اعضای فامیل -

  حساب می شین.

بدهم حرف دیگری بزنند از کنارشان گذشتم. لحظه بدون این که اجازه و نستم اجایز ند اندن ر ام

ی آخر تنه ای به فاطمه زدم و به صدایشان هم توجه نکردم. با حالی خراب از مجتمع خارج 

م. خاطرات مقابل چشم هایم رژه می شدم. حس بدی داشتم و بازهم به گذشته ها کشیده شد

رفتند و حالم را بدتر می کرد. در پیاده رو قدم می زدم و به بارون پاییزی که نم نم می بارید هم 

توجه نکردم. حال باید کجا می رفتم؟ خانه ی بی کله هم نمی توانستم بروم چون اگر من را می 

هم نداشتم.  دید این بار حتماً بالیی برسرم می آورد. جای دیگری  

خسته از پیاده روی به سوی پارکی که مقابلم بود رفتم و روی نیمکتی نشستم. تکیه ام را به 

دادم و به آسمان آبری خیره شدم. به همه ی اتفاق های آن روز فکر  ای قهوه پشتی نیمکت چوبی

به  د،ناگذاشته او  با را پسری که قرار ازدواج منآن  وصیت نامه اش، به محتشم،کردم؛ 

ازدواج می مثل من  یکی با دختر بی کس و کار  اواقع. ای زن عمو و فاطمهه به حرف پیشنهادش،

آن هم دختری مثل من که در خراب ترین محله های این شهر بزرگ شده، زیر دست یک  ؟دکن

بچه دزد عوضی که فقط ار آن ها سوء استفاده می کرد. دختری که به جای رژلب و لوازم آرایشی 

با من کنار  اندمی تو مردیم اکد رآخ شه چاقوی ضامن دار در کیفش جا خوش کرده است. همی

زن عمو و امثال و چشم  کنمازدواج  ؟باید بکنمچیکار  ؟یمم کنار بیااناصال من با کی می تو د؟یبیا

؟!می گرفتم و گم وگور می شدم اپیشنهاد شده بود ر  من ندم یا پولی که بهامی سوز ا فاطمه ر   

با  .در آوردم لم راموبایو کوله ام کردم را داخل دستم  ،صدای زنگ موبایلم از افکارم جدا شدمبا 

  دیدن نام سمیه دکمه ی  اتصال را زدم.

  الو -
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  صدای نگران و عصبی سمیه پشت گوشی پیچید.

  سمیه: معلوم هست کدوم گوری هستی؟

  زنی؟من: چته تو چرا داد می

  با همان تن صدا ادامه داد:

 هرچی صدات زدم اهمیتی ندادی پا گذاشتی به فرار  -

  اخم کردم و به تندی گفتم:

  چیکار می کردم ندیدی با اون بی همه چیز شکم گنده درگیر شدم؟ -

 پوفی کرد.

  وای نوا چندنفرو فرستاده دنبالت گیرت بیارن دخلت رو می یارن! -

 عصبی تر از قبل ادامه دادم: 

  من نمی رسه عمرا دیگه پام رو توی اون خراب شده بذارم به درک اون دیگه دستش به -

  خوایی چه غلطی کنی؟ کجا بمونی؟سمیه: اون وقت می

 من: سمیه هر قبرستونی بمونم بهتر از اونجاست.

  اندکی مکث کرد، آهی کشیدو گفت:

  فرستم برو شب رو اونجا بمون تا فردا یه فکری بکنیمآدرس خونه ی دوستم رو می-

  لی که با سنگ زیر پام بازی می کردم گوشی را از دست راستم به دست چپم دادم.در حا

پیام کن.  باشه آدرس رو-  
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ری اونجا هرچی باهات حرف زدن خواستن خرت کنن باهاشون کار کنی سمیه: باشه فقط نوا می

بم ترسم امشب بیام بی کله تعقیدی تا خودم فردا بیام پیشت میاصال به حرفشون گوش نمی

  کنه جات رو پیدا کنه باشه؟

  با کنجکاوی پرسیدم

  ان؟مگه دوست هات چیکاره -

  مکث کوتاهی کردو با صدای آهسته ای گفت:

  همکارامن-

چیزی نگفتم، بعد از اینکه بازهم تاکید کرد به حرف دوست هایش اهمیتی ندهم با خداحافظی 

  سرسری موبایل را قطع کردم .

یه و دوستش که کنار هم روی مبل دونفره ای نشسته بودندو در حال با دهان نیمه باز به سم

بحث کردن بودند نگاه می کردم، هرکدام سعی داشت نظر خودش را به من بقبوالند، ناگهان با 

شان بود، ساکت شدند نگار هردو را با صدای فریاد نگار یکی دیگر از آن ها که گویی رئیس خانه

  اخم نگاه کرد و گفت:

شما دوتا فک می زنید حوصلم رو سربردین بابا، این طوری می خواین به این دختره کمک چقد -

 کنید؟

 سمیه اخم کرد.

آخه پیشنهادی که این خانوم داره احمقانه ترین تصمیم ممکنه، نوا دیوونس بره با اون یارو که -

 معلوم نی کیه و از کجا اومده ازدواج کنه؟

، اخم ظریفی کرد.کنار دستی اش که اسمش مبینا بود  

بابا خره ما آدم های بی کس و کاری که هیشکی رو نداریم قراره تهش با کی ازدواج کنیم  -

 مگه؟ اینم شانس بهش رو کرده که یه خرپول افتاده تو دامنش باید همین رو بچسبه
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 سمیه نگاه برزخی به مبینا انداخت.

دن رو بگیره و زندگی هش میاصال مگه باید با کسی ازدواج کنه ؟ از نظرمن پولی که ب -

 توپی برای خودش بسازه

 نگار پاروی پا انداخت و من را نگاه کرد.

بذار یه چیزی رو از روی تجربه بهت بگم، این دنیا پر از آدم های گرگ صفته که دنبال   نوا -

کنن و زندگیشون رو به نابودی آدم های بی کس و تنهان به راحتی اون ها رو خام می

ین گلم تو تا وقتی توی این دنیا تنها باشی آدم های عوضی و پست فطرت کشن. ببمی

ی خودش کنه، سد راهت گی دربه در دنبالته تا تورو صیغهمثل همون آدمی که می

شی یکی مثل ما از ما هم که نشی دن، اگه تنها باشی تهش میشن و آزارت میمی

جواب مثبت بدی به همون آدم  شی بهترین کار ممکن اینه بریآخرش صیغه یه نفر می

شی وقتی کنن راحت میرسی هم از شر این بی ناموس هایی که ولت نمیهم به پول می

تونن آزارت بدن، قرارم نیست با این ازدواج چیزی عوض شه بفهمن شوهر داری دیگه نمی

کنم بخوان اذیتت کنن.فکر نمی  

می زد، گفتم:نگاهش کردم و با چهره ای که شک و دودلی درآن موج   

 از کجا معلوم اون آدم نخواد با من... -

 مکث کوتاهی کرد و بعد انگار که منظور حرف من را فهمیده باشد با بیخیالی سرش را تکان داد.

خب بخواد بهتر از اینه که تهش بشی یکی مثل من که هر روز مجبوره هزار تا آدم رو  -

 تحمل کنه.

 سعی کردم به حرف های نگار فکر کنم، پایین انداختم، رابا ناراحتی سرم  نفش عمیقی کشیدم و

زندگی بازی های . مم می کرداش نا آر ا به حرف هایی که با این که حقیقت بودند اما تلخی

محتشم بزرگ و ثروتمند  د کهبرساز راه هم نمی کردم روزی  اعجیبی داشت هیچ گاه فکرش ر 

 ازدواج اشنوه با بخواهد من از بود اکردنشاد  عذاب در سال ها وکیلش قول به که دِینی برای
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 داشتم دوست چقدر که تپید؟ آخمی محتشم ی محمدسینه در االن من پدر قلب راستی کنم، به

 امدلتنگی اندکی اینطوری کردم می حس و بودم پدرم دلتنگ بشنوم. را تپیدنش صدای بار یک

ندو اای نرسبه نتیجه را تن آخرش منفکر کردن های بیش از حد واز بقیه کمک گرف د.وشمی رفع

نستم تصمیم درستی اتوهمیشه همین عادتم بود هیچ وقت نمی ،نستم تصمیمی بگیرمانتو

شدم نود درصد مواقع از تصمیمم پشیمون می دربگیرم و   

با صدای سمیه از افکارم جدا شدم، رو به رویم ایستاده بود و در حالی که موبایلم رو به سمتم 

  گفت: گرفت،می

 بیا بابا گوشی داغونت بیست بار زنگ خورد هواست کجاست؟ -

با گیجی به گوشی که صفحه شد نگاه کردم سپس موبایل را گرفتم اش خاموش و روشن می

ی ناشناس بود، سمیه را نگاه کردم و با ترس گفتم:،شماره  

 ناشناسه! نکنه بی کله باشه؟ -

 سمیه نگاهی به شماره انداخت.

ب ندهخوایی جوامی -  

 قبل از این که چیزی بگویم موبایل را از دستم گرفت و نگار را صدا زد.

 نگار بیا تو جواب بده اگه بی کله بود بپیچونش -

ی اتصال را زدو دار خارج شد و به سمتمان آمد، موبایل را گرفت و دکمه نگار از آشپزخانه اُپن

ین کار و کرد.شروع به صحبت کرد، اشاره کردم روی اسپیکر بگذارد و هم  

 نگار : بله؟

 صدای آشنایی از پشت گوشی با اکراه گفت:

 سالم خانوم  -
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 نگار: علیک بفرما

 ناشناس: عذر می خوام موبایل خانوم نیازی؟

اش باشند؛ آنها هیچ وقت مودبانه خورد و امکان نداشت از دارو دستهصدایش به بی کله نمی

کنند. صحبت نمی  

شناسم شما؟نگار: نمی  

پشت خط اندکی مکث کرد و بعد ادامه داد: شخص  

تونم با خانوم نیازی صحبت کنم من وکیل جناب مرحوم محتشم هستممی -  

با شنیدن اسم محتشم هر سه یکدیگر را نگاه کردیم، نگار اشاره کرد که"چی بگم؟" موبایل رو از 

 دستش گرفتم و از روی اسپیکر برداشتم وصدایم را صاف کردم.

 بله خودمم -

ل محتشم که گویی صدای خودم رو شناخت خیلی مودبانه احوال پرسی کرد.وکی  

 سالم خانوم نیازی خوب هستین؟ -

 تنها به گفتن ممنون اکتفا کردم و او ادامه داد:

اما چند روز از دیدارمون گذشته و من مجدد برای   خوام مزاحم شدمخانوم نیازی عذر می -

 گرفتن جواب شما تماس گرفتم.

لحظه هیچ تصمیمی نگرفته بودم، پوفی کردم. من که تا آن  

 من هنوز تصمیم نگرفتم. -

 مکث کوتاهی کرد و بعد خونسردانه گفت:
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خانوم نیازی بیشتر از این وقتی نیست چند روز دیگه چهلم مرحوم محتشمه وتا اون  -

 موقع باید کارهای وصیت نامه رو انجام بدم 

ای باال انداختم.شانه  

ام سرسری تصمیم تونم واسه آیندهشه من که نمیمن مربوط نمی چهلم اون مرحوم که به -

تونم؟بگیرم، می  

 نفس عمیقی کشید.

تونم بپرسم چرا نتونستید تصمیم بگیرید؟بله حق باشماست، می -  

 از روی مبل بلند شدم و در سالن شروع به قدم زدن کردم و همانطور ادامه دادم:

تونی تو سه چهار روز تصمیم بگیری؟ببینم شما بهت همچین پیشنهادی بدن می -  

گید، اجازه بدید راهنماییتون کنم. خانوم نیازی شما با این وکیل محتشم: بله شما درست می

ای که متعلق شید و همینطور سه دنگ از خونهازدواج صاحب نیمی از بیمارستان تخصصی....می

در رفاه کامل خواهید بود و من رسه وشما از لحاظ مالی ی محتشم بزرگ هست به شما میبه نوه

دم جناب دکتر شروین محتشم مرد بسیار موقر و محترمی به شما اطمینان کامل می

ی محتشم هیچ بی احترامی نخواهید دید چون این خانوداه همینطور از طرف خانواده  هستند،

وی دونن مخصوصا جناب محمد محتشم که قلب پدر مرحوم شما تخودشون رو مدیون شما می

تپه.ی ایشون میسینه  

ی متعجب و شوک زده به حرف های وکیل محتشم گوش می کردم، من صاحب نیمی از با چهره

شدم؟ باور کردنی نیست؟حرف بیمارستان تخصصی معروف این شهر می شدم؟ زن یه دکتر می

، هیچ خواست به من بدهدهای وکیل کار خودش را کرد این ثروت در مقابل پولی که اون آدم می

های زن عمو و فاطمه، حرف های نگار و خالص بود. حرف های همه به مغزم هجوم آورد، طعنه

شدن از این فالکت، خالص شدن از بی کله و مهم تر از همه نزدیک بودن به شخصی که قلب 

 پدرم در سینه اش هست. 
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پی در پی  چشم هایم را بستم، نفس عمیقی کشیدم و بعد از مکث بلندی به الو کردن های

 وکیلی که پشت خط بود، جواب دادم:

 قبوله -

 وکیل محتشم مکث کوتاهی کردو بعد پرسید:

  متوجه نشدم خانوم نیازی قبوله یعنی این که جوابتون مثبته؟ -

  نفس عمیقی کشیدم و در حالی که در چشم های عصبی و ناآرام سمیه نگاه می کردم، گفتم:

  بله جوابم مثبته . -

  زد، گفت:شحالی درآن موج میبا صدایی که خو

ی گم من این خبر رو به خانوادهبهترین تصمیم ممکن رو گرفتید خانوم نیازی، تبریک می -

  کنم.دم و قرار های بعدی رو با شما هماهنگ میمحتشم اطالع می

باشه ای گفتم و بعد از خداحافظی سرسری اتصال را قطع کردم. همین که موبایل را از کنار گوشم 

  ایین آوردم سمیه منفجر شد.پ

دونی شناسی؟ تو که نمیتو چیکار کردی نوا؟ واسه چی قبول کردی توکه اون آدم رو نمی -

  ان؟اونها کی

 ابروهایم را درهم کشیدم. 

  دونی چیا گفت .وایی سمیه داد نزن بابا تو که نمی -

 میان حرفم پرید.

ی تو رو از کجا آوردن؟ بابا اینا مشکوک نهسمیه: هرچی بگه، اصال این وکیله شماره و آدرس خو

  زنن.می
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  پوفی کردم و به سوی مبلی رفتم. 

هر کی رو که بخوان پیدا   تونناح سمیه چقدر بدبینی تو، بابا اینا پولدارن راحت می -

  کنن.

  نگار در حالی که از تصمیمم کامال راضی بود با لبخندی به روی لب گفت:

  اال چیا گفت؟کار درستی کردی دختر، ح -

  روی مبل لم دادم .

شه با یه خونه که مال همین گفت نصفی از بیمارستان تخصصی ... به نامم می -

  ست.پسره

با شنیدن اسم بیمارستان نگار و سمیه همزمان >چی< گفتند همین طور مبینا از توی اتاق بیرون 

  اومد و با دهان باز من را نگاه کرد.

  گی؟زرگ و معروفه رو میمبینا: این بیمارستان ب

دادم و مبینا نزدیکم شد، در حالی که با همان چهره به سویم می   ی مثبت تکانسرم را به نشانه

  آمد گفت:

  شه .بابا تو دیگه چه خر شانسی هستی! باورم نمی -

  به من زل زده بود کرد و ابرویی پراند.  اش را سمت سمیه که با تعجبچهره

  خونی آخه؟شد یکی از پولدارای این شهر بعد تو نشستی آیه یس میبفرما دختره رسما  -

  ام گذاشت.نگار دستش را روی شانه

  ول دختر اوس کریم خیلی دوستت داره .بابا حسودیم شد، ای -
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با لبخند نگاهشان کردم و به جای آن بیمارستان تنها فکری که آن لحظه داشتم دیدن محمد 

تپش قلب پدرم احساس خاصی بهم دست داده بود انگار محتشم بود، فکر شنیدن صدای 

  کرد.خواستم پدرم را دوباره ببینم و این من را خوشحال میمی

 فصل دوم 

را بزنم گویی   پشت درب نیمه سلطنتی یشمی رنگ ایستاده بودم اما رغبتی نداشتم تا آیفون

دانستم چطور باید با این نمیام یا نه؟ اصال دانستم کار درستی انجام دادهدودل بودم و نمی

  جویدم زیرلب زمزمه کردم:خانواده برخورد کنم! درحالی که آدامس می

  دِ بزن این زنگ رو نوا چت شده؟-

فون متوقفش کردم، باز هم شک در دلم رخنه کرد، پوفی کردم و به دستم را باال بردم و نزدیک آی

دکمه را فشار بدهم صدایی از پشت سرم خودم در دل لعنتی فرستادم و همین که قصد کردم 

باعث شد شوکه بشوم. همراه با جیغ خفیفی پریدم، چند ثانیه مکث کردم و با اخم غلیظی 

سرتاپای من رو   چرخیدم، به مردی که ایستاده بود با عصبانیت نگاه کردم، در حالی که با تعجب

  گفت: نگاه می کرد،

 بفرمایید تو دم در بده! -

  ه او انداختم.نگاه اجمالی ب

  همین جا خوبه -

  لبخند عمیقی زد و سرش را تکان داد.

  تعارف نمی کنم ها -

  و همین طور اخم من شدت گرفت.

  منم اهل تعارف نیستم -
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ی کوتاهی گفتبا خنده :  

  فکر کنم شما نوا نیازی هستید درسته؟ -

 سرم را تکان دادم، آدامس در دهانم را باد کردم و ترکاندم.

  شما هم یه محتشم دیگه هستین آره؟من: البد 

  در حالی که به آدامس باد کرده ای که می ترکید نگاه می کرد، گفت:

اشونم!آره... منم یکی دیگه-  

 سرم را تکان دادم.

  شبیه هم دیگه هستین -

  یه قدم به سمتم اومد و لبخند کش دار دیگری روی لبش نقش بست.

شایان تعریف کرد شما هم دقیقا شبیه همونی هستید که  -  

. و بعد دستش را به سمتم دراز کرد  

خوشبختم نوا من شاهین محتشم هستم پسر ارشد این خانواده.-  

 نگاهی به دستش انداختم و پوزخندی زدم و دوباره آدامسم را باد کردم و ترکاندم!

دم.شرمنده من به کسی دست نمی -  

  گفت: ابروهایش را باال انداخت و با لحن تحسین برانگیزی

 که اینطور پس از این خانوم های سرسخت هستی. -

: لبخند کجی زدم و چیزی نگفتم و او ادامه داد  
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  حاال چرا این جا ایستادین؟ قرار بود امروز با خانواده و آقا داماد آشنا شین دیگه درسته؟ -

 ابروهایم را باال انداختم. 

م، قرار نبود کسی رو ببینم و من قرار آشنایی نداشتم منو دعوت کردن واسه چهلم محتش -

  آشنا شم.

کرد پوزخندی یک قدم دیگر نزدیک شد و کلیدش را درآورد و در حالی که درب سلطنتی را باز می

 زد و سرش را تکان داد. 

قصد شما از اومدن، مراسم چهلم بود اما قصد ما از دعوت شما دیدنتون بود  -  

کسی رو تو مراسم چهلم دعوت کنن که  من: چه رسم جالبی دارین شماها ندیده بودم

  بپسندنش

  در را باز کرد و نگاهی به داخل انداخت و در همون حین گفت:

  ما شما رو ندیده پسندیدیم منتها این شمایی که باید آقا داماد رو بپسندین -

از بعد از گفتن این حرف در را کامل باز کرد، کنار ایستادو به من اجازه داد داخل بشوم، وقتی 

  کنارش می گذشتم صدای زمزمه وارش به گوشم رسید.

 البته شما با شنیدن این همه ثروت ندیده پسندیدی -

 ما بین در ایستادم و با اخم نگاهش کردم.

 چیزی گفتی؟ -

ای تند بود که باعث شد دست هایش را به حالت تسلیم باال بگیرد.کنم لحنم به اندازهفکر می  

 شاهین: من چیزی نگفتم

مان لحن گفتم:با ه  
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 چرا یه چیزی گفتی -

 سرش را به عالمت منفی تکان داد.

 اشتباه شنیدی نوا خانوم من چیزی نگفتم -

از گوشه ی چشم نگاهش کردم و پایم را داخل حیاط بزرگ خانه ی مرحوم محتشم گذاشتم. 

حس عجیبی داشتم که بعد از گذشت ده سال داخل حیاطی می شدم که جا به جایش با پدرم 

ره داشتم. چند ثانیه چشم هایم را بستم تا بتوانم به خودم مسلط باشم، وقتی چشم باز خاط

 کردم شاهین را کنارم دیدم. متعجبانه نگاهم کرد و سپس زودتر از من به راه افتاد. 

یاد؟شاهین: ببینم نوا خانوم منو یادت می  

 بدون فکرگفتم:

اد.ینه یادم نیست من چیز زیادی از گذشته یادم نمی -  

 شاهین: خب خداروشکر همون بهتر منو یادت نیاد!

 مشکوکانه پرسیدم:

 چطور؟ -

 مکث کوتاهی کرد و خندید.

کردم که بعضی ها ازم شاکی بودند.من نوجوونیم یکمی شیطون بودم و یه کارایی می -  

 پوزخندی روی لبم نقش بست.

یاد؟عجب،خب شما منو یادت می -  

به من انداخت و دوباره نگاهش را گرفت.  حین راه سرش را چرخاند و نیم نگاهی  



                 
 

 

 س. سرحدی| و از کجا آمدی؟ ت رمان

 

 

 

 

 

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

 

108 

 

شناختمت!اگه یادم نبود که دم در به این زودی نمی -  

ی اول ایستادم و به در سالنی که باز بود و یه دسته گل بزرگ یاس و رز مشکی به روی روی پله

جلوی ورودی بود نگاه کردم. دو نفر با لباس های مشکی جلوی در  سه پایه به حالت ایستاده

یستاده بودند. آخر من برای چه به اینجا آمدم؟ ناگهان پشیمان شدم. روی پله مردد ایستادم. ا

 شاهین که متوجه شد دنبالش نمی آیم به سویم برگشت و نگاهم کرد. 

 چرا اونجا ایستادی؟ -

 درحالی که آدامس می جوییدم گفتم:

 واسه چی این قدر شلوغه؟ -

.نیم نگاهی به داخل انداخت و بعد خندید  

 ناسالمتی چهلمه پدر بزرگمه، بایدم شلوغ باشه ایشون بزرگ خاندان محتشم بودن. -

 زیرلب زمزمه کردم:

دونم پیرخاندانتون بود!آره می-  

پوفی کردم و از پله ها باال رفتم حاال که تا اینجا آمدم دیگر راهی برای برگشت نیست. هردو شانه 

زوی دیدنش را داشتم و در بچگی موفق به به شانه وارد سالن شدیم؛ سالنی که همیشه آر 

  ای که بی شباهت به کاخ نبود، نگاه کردم و گفتم:دیدنش نشدم،. با دهان باز به خانه

  چرا این جا اینقدر بزرگه!؟ مثل کاخه.-

  کرد گفت:اش را درست میی پیراهن مشکیشاهین در حالی که یقه

  ندیده بودی این جا رو؟ -

  ی تکان دادم و شاهین ادامه داد:سرم را به عالمت منف
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  زیرپات رو نگاه کن-

  با تعجب نگاهش کردم. 

  من: چی؟

  گم زیر پات رو نگاه کنشاهین: می

ی روبه رویم چشم هایم قد نعلبکی به حرفش عمل کردم و سرم را پایین انداختم، با دیدن صحنه

دم.شد، زیر پایم شیشه است و زیر شیشه استخر، لبخند کش داری ز   

  وای چقدر باحاله -

چشم هابم را از کف شیشه ای گرفتم و به کفش های زنانه مشکی پاشنه بلندی که روبرویم قرار 

ردم. زنی میانسال اما بی نهایت زیبا و شیک با چهره ای آشنا، داشت نگاه کردم و سرم را بلند ک

 شناختمش! همسر محمد محتشم، هنوز هم مثل ده سال پیش است. 

شوند؟! تنها چند خط ریز است که روی صورتش نقش پولدار چرا هیچ وقت پیر نمیآدم های 

بسته و نشان از گذر زمان می دهد وگرنه هنوز هم همان زن شیک و زیبا با قدی بلند است. در 

  حالی که لبخندی روی لب های بدون آرایشش بود، گفت:

  نوا جان خودتی؟ -

پرسد، لبخند کمرنگی زدم.را میدید همین دانم چرا هرکس من را مینمی  

  سالم خانوم محتشم بله خودمم -

دست هایش را از هم بازکرد و در یک لحظه من را در آغوش گرفت سپس کمرم را نوازش کرد اما 

من هیچ حرکتی نکردم، همینطور ثابت ایستاده بودم. از آغوشم بیرون آمد و بار دیگر نگاهم کرد. 

شت.دست هایش را روی شانه ام گذا  

 چقدر خوشگل تر و خانوم تر شدی همون چشم ها، همون نگاه معصوم رو داری!  -
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بینمش؟! ی من کجاست که خودم نمیپوزخندی در دلم زدم، معصومیت چهره  

  ی دهانم جا دادم و گفتم:با زبانم آدامسم را گوشه

 شما هم اصال تغییر نکردین  -

 لبخندش پر رنگ تر شد.

. ین طوری هم نیست، پیر شدمعزیزم لطف داری اما خب ا -  

ام گرفت، آخر این زن با این کت و دامن مشکی که پوشیده و موهایی که بلوند کرده و خنده

توری روی سرش انداخته، می تواند پیر  باشد؟! از صد جوان هم ای باال بسته و یک شال گوجه

گاهی به اطراف جوان تر به نظر می رسد. نفس عمیقی کشیدم و جوابی به حرفش ندادم. ن

 انداخت و بعد دستش را پشت کمرم گذاشت و من را به جلو هدایت کرد. 

 عزیزم بریم پیش محمد؛ خیلی وقته منتظر اومدنته. -

ازآنجا که کامال مشتاق دیدن محمد محتشم بودم با کمال میل پذیرفتم، چشم چرخاندم و 

اقعاً یک کاخ است و من قرار است ی محتشم را نگاه کردم. این خانه وباردیگر سالن بزرگ خانه

 عروس این خانه باشم؟!

توانست اش کم بوده که چنین وصیتی کرد؛ او میام گرفت، واقعا مرحوم محتشم یک تختهخنده

اش در نظر بگیرد اما من را انتخاب کرد! این واقعا برایم بهترین و پولدارترین دختر شهر را برای نوه

  عجیب است.

زنی که در کنار هم ایستاده بودند نگاه کردم، به سمتشان رفتیم و رو به رویشان به دو مرد و یک 

 ایستادیم، چشم هایم روی محمد محتشم ثابت ماند. همسرش با لبخند گفت:

نوا نیازی، دختر مرحوم علی آقا.  ایشون هم -  

رویی و شیک و البته کمی چاق دستش را به سمتم دراز کرد و با خوش   قبل از همه زنی مسن

 احوال پرسی کرد.
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ی شروین.سالم دخترم خوش اومدی من خواهر محمد، مهری هستم، عمه -  

چشم از محمد محتشم گرفتم و به زنی که خودش را مهری معرفی کرد نگاه کردم شروین دیگر 

 کیست؟ با گیجی دستش را گرفتم.

شروین؟!-  

ش ایستاده و اندکی شبیه ی متعجب بارش را به همسر محتشم دوخت و مردی که در کنار چهره

 محمد محتشم بود با لحن متعجب باری گفت:

دونی! جالبه که اسم آقا داماد رو هم نمی -  

 مکث کوتاهی کرد و بعد ادامه داد:

 من عموی شروین، مهدی هستم دخترم، خوش بختم . -

تپاچه اوه گیج شدم، نام پسری که قرار است با او ازدواج کنم را فراموش کرده بودم، حسابی دس

 شدم.

 منم از دیدنتون خوش بختم آقا شروین .. -

 باز هم سوتی دادم، لبم را به دندان گرفتم .

 ببخشید آقا مهدی. -

خواهد با لبخند روی لب های آن ها نقش بست به طوری که حس می کردم خیلی دلشان می

حمد توانستند. با صدای مصدای بلند بخندند اما خب در مراسم چهلم پدرشون گویا نمی

آشنایی عمیقی در دلم رخنه کرد انگار   محتشم چشم هایم را باردیگر به او دوختم، احساس

زد، گفت:کند، با صدایی که خوش حالی درونش موج میپدرم مقابلم ایستاده و احوال پرسی می  

دونی چقدر خوشحالم که دخترم خیلی خوش اومدی ممنونم که دعوتم رو رد نکردی، نمی -

بینمت.می بعد از سالها  
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 آدامسم را در دهانم چرخاندم.

بینمتون آقای محتشم.منم خوشحالم می -  

دوس داشتم در آغوشش بروم و به صدای تپش قلبش گوش بدهم، حیف که نمی توانستم این 

دهد و من به حس این بو نیاز دارم. یادم می کردم بوی پدرم را میکار را انجام بدم. احساس می

ن تر بود و خبری از موی سفید و چین و چروک روی صورتش نبود اما حاال آید ده سال پیش جوا

موهایش جوگندمی شده و زیر چشم هایش چندین خط ریز افتاده، کمی چاق شده است ولی 

قدش هنوز هم بلند است، همین طور با کت و شلوار مشکی که پوشیده درست مثل ده سال 

کشیدم.پیش خوش تیپ به نظر می رسد، غمگینانه آهی   

 عوض شدین آقای محتشم. -

 لبخند محزونی زد.

شه نوا جان، تو هم تغییر کردی زیباتر آدم بعد از گذشت ده سال معلومه که عوض می -

 شدی خانوم تر شدی، یادمه اون موقع ها همیشه سرت تو کتاب های درسیت بود .

  پوزخندی روی لبم نشست.

  آره عاشق درس خوندن بودم . -

  د و عمه مهری به جایش گفت:لبخندش پر رنگ ش

  چقدر عالی چی خوندی شما؟ -

  نگاهش کردم و بیخیال سرم را تکان دادم.

  نتونستم ادامه بدم. -

احساس کردم چهره اش عوض شدو رنگ باخت، حتما با خودش می گوید چطور عروس این 

  ت.خانواده یه دختر بی سواد می شود؟! همسر محتشم دستش را باردیگر پشت کمرم گذاش
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گن برای درس خوندن هیچ وقت دیر نیست مهم اینه دیپلمت اشکالی نداره همیشه می -

  رو گرفتی.

 با تعجب نگاهش کردم.

  دونین من دیپلم دارم؟شما از کجا می -

 به جای همسر محتش، خود محتشم به میان آمد.

  حدس زد دخترم. -

عمیقی کشیدم و چیزی  مشکوکانه نگاهشان کردم، چقدر جالب که حدسشان درست بود! نفس

نگفتم. چند دقیقه به سکوت گذشت و همین که محتشم خواست حرفی بزند صدای دختر 

احوال پرسی کرد،   جوانی باعث سکوتش شد، دختری زیبا و شیک به سمت ما آمد و با همه

  سمت محتشم آمد و بی معطلی در آغوشش فرو رفت.

روز به این زودی گذشت.  شه چهلگم، باورم نمیعمو جون بازم تسلیت می -  

  و با بقیه سالم واحوال پرسی کرد، سمت چپ عمه مهری ایستاد و گفت:

  ده .ببخشید من دیر رسیدم مریض داشتم شروین هم که بهم مرخصی نمی -

  محتشم لبخند زد.

  اشکال نداره ماهرخ جان بابا چطوره؟ هنوز برنگشته؟-

  سرش را به عالمت منفی تکان داد.

  اسفانه خیلی عذر خواهی کرد که نتونستن به مراسم چهلم برسن .نه مت -

دونم عزیزم. محمد محتشم: می  

  سرش را چرخاند و نگاهی به اطراف انداخت.
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  بچه ها کجاهستن؟ -

  همسر محتشم گفت:

کنم اون طرف سالن باشنهمین جاها بودن فکر می - .  

ایم را نگاهکرد و یک قدم نزدیکم شد چشم هایش را چرخاندو نگاهش روی من ثابت ماند، سرتاپ

  سپس با خوش رویی دستش را به طرفم داراز کرد.

  سالم خانوم ببخشید من با شما سالم نکردم ندیدمتون. -

 دستم را در دستش گذاشتم . 

  سالم. -

 در حالی که هنوز دستش توی دستم بود، پرسید:

  من شما رو قبال ندیدم از دوست های عمواینا هستین؟ -

از اینکه جواب بدهم محمد محتشم نزدیکمان شد و کنارم ایستاد و با لبخندی به روی لبش قبل 

  گفت:

  ماهرخ جان ایشون نوا هستن، نامزد شروین. -

کشید و شوک زده به   لبخندی که به روی لب داشت محو شد، دستش را از دست من بیرون

ایش به وضوح می شد دید، ی خونسرد و بیخیال من خیره شد. ناراحتی را از چشم هچهره

  مشکوکانه نگاهش کردم، عجیب است چرا باید این قدر ناراحت بشود؟

ی درهم سرش را پایین انداخت. با چهره  

گم امیدوارم خوشبخت شین.تبریک می -  
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نه خبری از تشکر بود و نه خوشحالی، دلیلی ندارد بخواهم تشکر کنم، قرار نیست من با آن آدم 

کنیم پس بهتراست خودم را گول نزنمداریم معامله میخوشبخت بشوم! ما  . 

مردی که تازه به جمع ما پیوسته بود با شنیدن صحبت های محتشم لبخندی زد و با روی گشاده 

 گفت:

خبر؟کنن؟! مبارک باشه محمدجان چرا اینقدر بیدکترشروین دارن ازدواج می -  

سمت مرد برداشت و دستی که به محمد محتشم با همان لبخندی که روی لبش بود قدمی به 

 سمتش دراز شده بود را گرفت.

ممنونم، متاسفانه هنوز چهلم پدرم نشده به خاطرهمین رسمیش نکردیم، حتما برای  -

کنم.رسمی شدنش دعوتتون می  

ی درهم آن دختر حالم را کمی دگرگون کرد برای فرار از این شنیدن این حرف ها و دیدن چهره

کردم نگاه کردم. جمع به همسر محتشم   

 ببخشید سرویس بهداشتی کجاست؟ -

همسر محتشم در حالی که گرم صحبت با عمه مهری بود، حرفش را نصفه رها کرد و من را نگاه 

 کرد.

برو سمت راست بعد از سالن بعدی یه راهرو باریکه دو تا در اون جا هست در سمت  -

 چپی سرویس بهداشتیه.

نگاه های آن دختر فرار کردم، پوفی کردم و به سمت سالنی که با تشکر کوتاهی از جمع و از زیر 

گفت راه افتادم. همانطورکه اطرافم را نگاه می کردم و از دیدن آن همه وسایل قیمتی و سنگ های 

مرمری که دیوار سالن را پوشانده حیرت زده بودم. وارد راهرویی که همسر محتشم گفت، شدم. 

هم قرار داشتند انداختم، چنان محو این خانه و دکورش شدم که نگاهی به دو دری که رو به روی 

پاک یادم رفت کدام در را گفت! سمت راست یا سمت چپ؟! بین دو در ایستادم و کمی به مغزم 

ی فشار آوردم، خدایا چرا اینقدر زود فراموش کردم؟ با عصبانیت سرم را تکان دادم و دستگیره
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باز شد و صدای آخ شخصی بلند شد.  متعجبانه سرک درِسمت راست را چرخاندم، با شدت 

کشیدم، پشت در مردی ایستاده و دستش روی دماغش بود، همین که چشمش به من خورد 

 ابروهایش را وحشتناک درهم گره زد و با عصبانیت گفت:

 به شما در زدن یاد ندادن خانوم؟ -

اش نگاه کردم و گفتم:ی مچاله شدهخونسردانه به چهره  

دونستم شما پشت در ایستادی.میمنکه ن -  

  داد نگاهم کرد.در حالی که دماغش را ماساژ می

  فهمیدی من پشت در ایستادم.زدی، میخب اگه در می -

  شانه هایم را باال انداختم .

  حاال که طوری نشد. -

  دستش را پایین آورد و با همان قیافه گفت:

بینی دماغم رو داغون کردی؟ طوری نشد؟ نمی -  

  وهایم را باال انداختم و پوزخند زدم.ابر 

  مگه چکش خورده تو بینیت، یه در چوبی که این حرفارو نداره. -

  نگاهی به سرتاپایم انداخت .

  کنی؟عوض معذرت خواهی کردن داری کارت رو توجیح می -

  اخم آلود نگاهش کردم و یک دستم را به کمرم گرفتم.

  واس چی باید عذر خواهی کنم؟ -
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  بی گفت:جدی و عص

  واسه اینکه بدون در زدن داخل شدی و اینکه تو سرویس بهداشتی مردونه اومدی. -

 تو اوج عصبانیت پقی زدم زیر خنده!

  مگه پارکه؟! زنونه مردونش کردین؟! -

  ی عصبی و خشمگین سرتاپایم را نگاه کرد، مکث کوتاهی کرد و گفت:با چهره

  ین؟شما رو به جا نیاوردم! از طرف کی دعوت شد -

  ام را خوردم و مغرورانه نگاهش کردم.خنده

  کنی؟از طرف محتشم دعوت شدم، شما کی باشی که منو سوال و جواب می -

  مشکوکانه پرسید:

  کدوم محتشم؟ -

  بدون معطلی گفتم:

  محمد محتشم. -

تری با ابروهایش را باال انداخت و باردیگر سرتاپایم را نگاه کرد، البد برایش جای تعجب دارد، دخ

دید که ازطرف محمد محتشم دعوت ی مشکی میشلوار شیش جیب، مانتو و شال رنگ و رورفته

  شده بود. سرش را کمی کج کرد وبا لحن جدی گفت:

  یارم بابا همچین آشناهایی داشته باشه؟به خاطر نمی -

است. چند ثانیه به چهره ی جدی و اخم آلودش خیره شدم. گفت بابا یعنی پسر محمد محتشم 

این یعنی شروینی که همه می گویند این مرد است. شبیه پدرش است و برعکس شباهت 
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چندانی به دوبرادرش ندارد. آن دونفر به مادرشان شبیه هستند و این یک نفر به پدرش شبیه 

 است؛ خوش چهره و خوش تیپ و بیشتر از هرچیز چشم های سبزتیره اش به پدرش رفته است.

ها همه خوش اخالق باشند اما این آدم اصال اخالق خوبی ندارد و اخم لحظه فکر می کردم دکتر  

 ای از روی چهره اش برداشته نمی شود. نفس عمیقی کشیدم و گفتم. 

  مگه شما باید همه آشناهای بابات و بشناسی؟ -

  بله من تمام آشناهای پدرم رو می شناسم و شما رو هیچ وقت ندیدم. -

  شد. پوزخندی روی لبم جاری

  همیشه این قدر اتو کشیده حرف می زنی دکتر؟ -

  ابروهایش را باال انداخت.

  شناسین! می شه فامیلیتون رو بدونم؟جالبه من رو هم می -

  تار مویی که روی صورتم افتاده بود را کنار زدم و لبم را کمی کج کردم.

  نوا نیازی هستم، شناختین؟ -

اش خشمگین تر از قبل شد، نفس عوض شد، چهرهاش با گفتن اسمم جا خورد و رنگ چهره

بیرون فرستاد و دست به سینه، در حالی که بین در سرویس بهداشتی  حبس شده اش را

  ایستاده بود با لحن تندی گفت:

  پس خانوم پول پرست شما هستین! نوا نیازی . -

  با شنیدن این حرف عصبانی شدم و صدایم کمی بلند شد. 

دم بهم توهین کنه.به کسی اجازه نمیدرست صحبت کن من  -  

 پوزخندی زد و با لحن تمسخر آمیزی گفت:
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کنی آدمی که برای پول کنه خودت هستی، فکر میاولین نفری که داره به شما توهین می -

شه تن به یه ازدواج مسخره بده ارزشی داره که دیگران بخوان بهش احترام حاضر می

 بذارن؟

ر چشم های به خون نشسته ام خیره شد و در حالی که لبخند کمی به سمت جلو خم شد و د

 مسخره کجی می زد، ادامه داد:

 ببینم صد میلیون کم بود واست؟ -

 مکث کوتاهی کرد و دوباره ادامه داد:

کم بود، تا فهمیدی قراره صاحب نیمی از بیمارستان شی، نظرت عوض شد با خودت  -

میلیون ناقابل راضی شم؟ گفتی وایی این همه پول رو رها کنم و به صد  

 با تلخی سری تکان داد.

 چقدر حریصی تو، قلب پدرت رو زیادی گرون فروختی. -

با شنیدن جمله ی آخرش گر گرفتم، خشمگین دستم رو باال بردم و همینکه خواستم روی 

صورتش فرود بیاروم مچم را در هوا گرفت، چند ثانیه در چشم های یشمی رنگش نگاه کردم و از 

دندون های کلید شده گفتم:پشت   

دستم رو ول کن عوضی . -  

مچ دستم رو رها کرد.   

حد خودت رو نگه دار دخترجون.  -  

این راگفت و با قدم های بلند از کنارم گذشت. سرم را چرخاندم و به قامت بلندش که با قدم های 

زه داد با من عصبی از راهرو خارج می شد، نگاه کردم. پسره ی خودخواه چطور به خودش اجا

 اینطور حرف بزند؟ اصال چرا من اجازه دادم اینطور برخورد کند؟ 
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نفسم را با حرص بیرون فرستادم و دست مشت شده ام را باز کردم، دستگیره ی سرویس 

اینجا سرویس بهداشتی را گرفتم و چرخاندم، با دهان نیمه باز به صحنه ی روبرویم خیره شدم، 

! چرا اینقدر بزرگ و لوکس است، چقدر بوی خوب می دهد؟ مگر بهداشتی است یا یک اتاق؟

دستشویی با این بوی خوب هم داریم؟ سرامیک های نقره ای رنگ به قدری تمیز است که حیفم 

 می آمد با کفش هایم رویشان بروم. 

خدایا فاصله طبقاتی در این خانه بیداد می کند، من از طبقه صفر و این آدم ها از طبقه صد هم 

گذشته اند. داخل شدم و نگاهی به اطرافم انداختم همه چیز لوکس و زیبا بود. اینجا کجا و 

دستشویی خانه ی بی کله کجا! با یادآوری آن اتاقک گلی سه در چهار با صدای بلند خندیدم. به 

سوی آینه ای که دورش قابل سلطنتی نقره ای رنگ داشت آمدم، پایینش میز شیشه ای بزرگ 

مواد شوینده و لوسیون و چند اسپری رویش قرار داشت، یکی از اسپری ها را برداشتم و  که انواع

به دماغم نزدیک کردم، چه بوی خوبی می دهد؛ بوی عطر یاس در مشامم پیچید. این آدم ها حق 

دارند که پر از غرور و تکبر هستند من هم اگر در چنین جایی بزرگ شده بودم قطعا مثل آن ها 

کردم. اسپری را سرجای قبلی اش گذاشتم و در آینه به خودم نگاه کردم.  برخورد می  

خوایی تو دختر؟آخه با این تیپ و قیافه میون این میلیاردرها چی می -  

 پوزخندی نثار خودم کردم.

چقدر اعتماد به نفست باالس نوا که این ریختی اومدی. اعتماد به نفس داشتن که بد نیست  -

 خانوم.

وحشت زده چرخیدم  هینی کشیدم؛ . ام به وسایل روی میز این حرکتم باعث شد کوله پشتی

بخورد و هرچه آنجا بود روی سرامیک بیفتد. ناباورانه دست هایم را دو طرف صورتم گرفتم و به 

  خورده شیشه های جلوی پایم نگاه کردم .

 حالت خوبه؟ طوریت نشد؟ -

دم، چهره ی آشنای شاهین محتشم در به شخصی که صدایش از کنار گوشم می آمد نگاه کر 

 حالی که نگران نگاهم می کرد را دیدم.
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 خو..بم . -

 سری تکان داد و به شیشه های خورد شده نگاه کرد وخندید.

همه چیز رو نابود کردی.-  

ام نقش بست.به خودم آمد، اخم ظریفی روی پیشانی   

کنی؟ همه چیز رو شکستی!معلوم هست چیکار می  -  

و شد و جایش را به تعجب داد.اش محخنده  

 من؟ شما به اون لوازم خوردی. -

 طلبکارانه گفتم:

ترسه این دونی آدم میشدم؛ نمیاومدی من دستپاچه نمیاگه این طور بی سرو صدا نمی -

شی؟شکلی ظاهر می  

 چند ثانیه نگاهم کرد و بعد با صدای بلندی شروع به خندیدن کرد.

خوام. حق با شماست خانوم،من معذرت می -  

 خم شدم تا مقداری از شیشه ها را از روی زمین بردارم اما صدای شاهین مانع شد.

رسونی.کنی؟ به خودت آسیب میچیکار می-  

 بدون اینکه نگاهش کنم گفتم:

خوام گندی که زدم و جمع کنم.می -  

نبالت گم بیان این جا رو جمع کنن ،شما بهتره بری توی سالن پدرم دشاهین: نیازی نیست می

گشت.می  
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و نیم نگاهی به شاهین انداختم ، هنوز سرجای قلبش ایستاده بود . با اکراه بلند شدم  

گشت؟آقای محتشم چرا دنبال من می -  

 دستش را در جیب سمت راستش فرو کرد.

کنم قصد داره شما رو با شروین آشنا کنه.فکر می -  

آهسته زیرلب زمزمه کردم:با شنیدن اسم شروین ابروهایم به شدت در هم گره خورد،   

ی خودخواه که دیدن نداره.اون پسره -  

 شاهین مشکوکانه پرسید.

چیزی گفتی؟-  

وارد سالن  به عالمت منفی تکان دادم و از کنارش گذشتم. رابدون نگاه کردن به شاهین سرم 

 هچ انداختم، ، ها نشسته بودندو تعدادی هم ایستادهشدم و نیم نگاهی به جمعیتی که روی مبل

بیشتر شبیه  ؟آیدای نمیو صدای گریه یستچرا هیچ کس ناراحت ن، ایمراسم چهلم مسخره

رسد. نوای سوزناکی به گوش می تنها به جای موزیک، استیک مهمونی مجلل با تِم مشکی   

ام را روی پایم گرفته بودم نگاهی به ماهرخ، همان دختری که بعد از شنیدن خبر در حالی که کوله

داد به همین دلیل با ج شروین درهم و غمگین شد، انداختم. سنگینی نگاهش آزارم میازدوا

  وار گفتم:لحنی کالفه

 ببخشید. -

ی سرها به سمت من چرخید و ماهرخ که نگاهم را روی خودش دید متعجبانه گفت:همه  

 با من هستید؟ -

ی مثبت تکان دادم.سرم را به نشانه  
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گردید؟ت من دنبال چیزی میآره، یه سوال دارم، شما تو صور  -  

 دستپاچه و متعجبانه نگاهم کرد.

 متو..جه نشدم!؟ -

 پوفی کردم و عصبی ادامه دادم:

کنید کالفه شدم.نگاه می  یک ساعت دارید من رو -  

 مکث کوتاهی کردو لبش را گاز گرفت سپس با شرمندگی سرش را پایین انداخت.

خوام .معذرت می -  

به ماهرخ گفت: آقای محتشم به میان آمد و رو  

 ماهرخ جان چرا ایستادی بیا بشین دخترم. -

ای وارفته آقای محتشم رو نگاه کرد.با چهره  

کنم موندن من این جا درست نه عمو منتظرم شروین بیاد خداحافظی کنم، فکر می -

خواین در مورد موضوع مهمی صحبت کنید.نیست، شما می  

 این بار همسر محتشم به میان آمد.

که غریبه نیستی بمون، تو بهترین دوست شروینی پس موندنت هیچ اشکالی  عزیزم شما -

 نداره.

همین که خواست حرف دیگری بزند صدای عصبی و جدی شروین از پشت سرش آمد، در حالی 

گذاشت، گفت:ی ماهرخ میکه دستش را روی شانه  

رسونمت.بمون ماهرخ خودم می -  
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شان فقط دوستی است چرا باید از ازدواج پس ماهرخ دوست صمیمی شروین است اگر رابطه

 کردن شروین اینقدر ناراحت بشود؟!

هردو در کنار هم نشستد، نگاه غضبناکم را به شروین دوختم و در همان حال او هم من را با 

دیدن هم کرد، حس کردم هردو یک حس مشترک به یکدیگر داریم و از جدیت و خشم نگاه می

ی پا گذاشت و به پدرش نگاه کرد.اصال خوشنود نیستیم. پا رو  

 بابا لطفاً زودتر کارتون رو بگید من بیمارستان خیلی کار دارم. -

آقای محتشم نگاهی به پسرش و بعد به من انداخت و نفس عمیقی کشید بعد از مکث کوتاهی 

 شروع به صحبت کرد.

ببینیم چهلم  دونید چرا از هر دو نفرتون خواستم امروز همدیگروکنم، میبچه ها فکر می -

مرحوم محتشم بزرگ تموم شد و همون طور که اون مرحوم خواستند باید به وصیتش 

 عمل کنیم ...

مکث کوتاهی کرد، نگاهی به همسرش انداخت و خانوم محتشم به رویش لبخند عمیقی زد 

ادامه داد:  محتشم  سپس  

عقد و عروسی تعیین  که هر دو به این ازدواج رضایت دادین بهتره که تاریخی برای  حاال -

 کنیم همون طور که پدر مرحومم خواستند .

سکوتی عجیب بین همه حکم فرما شد، اضطراب و نگرانی سراغم آمدو یکباره خودم را باختم و 

مثل همیشه از تصمیمی که گرفتم پشیمان شدم اما زبانم قفل شده بود و قادر نبودم پشیمانی را 

را شکست. به زبان بیاورم. صدای شاهین سکوت  

کنیم؟ بهتر نیست نوا و شروین قبلش کمی با هم تنها کنید داریم عجله میبابا فکر نمی  -

 صحبت کنن و با هم بیشتر آشن...

 شروین به شاهین اجازه نداد بقیه ی حرفش را بگوید، به میان آمد و با لحن تند گفت:
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سم بزارید فقط من نیازی به آشنایی نیست، هر تاریخی که مد نظرتون هست برای مرا -

 دوتا شرط دارم.

ی خشمگینش نگاه کردم، آقای محتشم متعجبانه پرسید:به چهره  

 چه شرطی؟ -

 با اکراه نگاهی به من انداخت و بعد به پدرش خیره شد.

ای .مراسم عقد باید بی سروصدا باشه، نه مهمونی و نه هیچ چیز دیگه -  

 مکث کوتاهی کرد وبعد ادامه داد:

خوام همین جا زندگی کنم .ین که بعد از ازدواج ... میدومین شرطم؛ ا -  

 صدای اعتراض محتشم و همسرش بلند شد.

آقای محتشم: بچه شدی شروین؟ همچین چیزی امکان پذیر نیست آخه چطور ممکنه مراسمی 

 نگیریم و شما توی همین خونه زندگی کنید؟!

ی حرف همسرش گفت:خانوم محتشم در ادامه  

گن وقتی بفهمن دونی فامیل در موردمون چی میته ما آبرو داریم میپسرم؟ حق با پدر  -

 هیچ مراسمی نگرفتیم؟

 شروین جدی تر از قبل شد.

حرف مردم برای من اهمیتی نداره، من به تصمیم شما و پدر بزرگ احترام گذاشتم پس  -

 انتظار دارم شما هم به تصمیم من احترام بزارید. 

 همسر محتشم اعتراض آمیز گفت:

 شروین تو باید با همسرت توی یک خونه... -
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 شروین چشم هایش را باز و بسته کرد و اول مادرش را و بعد من را نگاه کرد .

این ازدواج که عاشقانه نیست پس بهتره خودمون رو گول نزنیم، شما با نظر من موافق  -

 نیستین نوا خانوم؟

زندگی کنم و البته خیلی هم خوب  نگاهی به سرتاپایش انداختم، برای من که فرقی ندارد کجا

شود با این مرد در یک خانه تنها نباشم پس خونسردانه سرم را تکان دادم.می  

 منم موافقم . -

 شاهین لبخند کشداری زد .

 چه هماهنگ، هردو موافقن . -

ام نگاه غضبناک شروین را به شاهین دیدم و همین طور محو شدن لبخند روی لبش را. خنده

ندیده بودم برادر بزرگ تر از برادر کوچیک تر حساب ببرد. دستم رو جلوی دهانم  گرفت تا حاال

گرفتم تا مانع از خندیدنم بشوم و همین باعث شد توجه شروین به سمتم جلب شود و با اخم 

 نگاهم کند.

 شروین: مثل این که شما از این ازدواج خیلی خوشحالید خانوم!

 صدای اعتراض آقای محتشم بلند شد.

روین!ش -  

 نیم نگاهی به او انداختم و گفتم:

کنم؟به نظر شما می تونم از این خوشحال باشم که دارم با یه مرد بداخالق ازدواج می -  

ابروهای سایرین از تعجب باال پرید، انتظار رک بودنم را نداشتند، همین طورکه غضبناک نگاهم 

ی از روی حرص زد.اش را به پشتی دادو لبخندکرد سرش را تکان دادو تکیهمی  
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ی سوار بر اسب فرض کرده بودی؟حتما توی رویاهات منو شاهزاده -  

پوزخندی زدم.   

 من اصال به شما فکرنکردم که بخوام رویایی بسازم. -

 اخم ظریفی کرد.

تونم تصور کنم تو فکر چی بودید.بله می -  

مانع شد. تر از قبل خواستم جوابش رو بدم اما آقای محتشم فهمیدم عصبی امنظورش ر   

  برای خاتمه دادن به بحث من و پسرش با آرامش گفت:

 بچه ها لطفا، از هردوتون می خوام این بحث رو تمومش کنین. -

 شروین را نگاه کرد.

کنیم کنم پسرم همین جا زندگی کنید و مراسم مجللی برگزار نمیشرطِت رو قبول می -

خوایی.همون طور که شما می  

ه پدرش دوخت.نگاهش را از من گرفت و ب  

 ممنون بابا . -

 آقای محتشم سرش را پایین انداخت و با صدای آرام گفت:

من از شما دو نفر ممنونم که به تصمیم مرحوم محتشم احترام گذاشتین و علی رغم  -

گیرم اگر هردو موافق باشید میلتون تن به این ازدواج دادین، برای این هفته وقت عاقد می

. 

 شایان جلو آمد. 
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کنید؟چرا اینقدر عجله میبابا  -  

 شروین، شایان را نگاه کرد.

 بهتره هرچه زودتر تموم شه، من اعتراضی ندارم. -

 اعتراض آمیز گفتم:

زنید؟ببخشید چرا همش شما در این مورد حرف آخر رو می -  

 یک تای ابرویش را باال داد.

یعنی چی؟ -  

 من: چرا اینقدر سریع باید عقد کنیم؟

دقیق نگاهم کرد.کمی به جلو خم شد و   

خوام هرچه زودتر این افته چه امروز چه فردا، در ضمن میباالخره که این اتفاق می -

کنی از قبول این پیشنهاد پشیمان موضوع تموم شه، اگر شما مخالفتی داری یا فکر می

تونی همین جا بگی.شدی می  

شم نگاه کردم انگار همه منتظر به من چشم دوختند، در چشم های مضطرب و نگران آقای محت

ترس از پشیمان شدن من را دارد. برایم عجیب است که اینقدر دوست دارد این ازدواج سر بگیرد 

های نگران پدرانه توانستم به آن چشمدرصورتی که نارضایتی پسرش را به وضوح می دید. نمی

کند، چطور میدیدم. او با قلب پدر من زندگی پشت کنم؛ آقای محتشم را درست مثل پدرم می

ی سردو بیخیالی گرفتم.توانم ناراحتش کنم؟ نفس عمیقی کشیدم و مثل همیشه قیافهمی  

 نه پشیمون نیستم، آخر هفته خوبه مخالفتی ندارم. -

اختیار نگاهم به سمت ماهرخ کشیده شد سرش را پایین انداخت و چشم هایش را بست و بی

کردم، احساسی بین این دو نفر وجود دارد؟ س میاش را حابروهایش را در هم کشید؛ لرزش چانه
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اگر حسی بود پس چرا شروین راضی به این ازدواج شد؟ اگر نیست پس چرا ماهرخ اینقدر 

 درمانده و غمگین شد؟ 

 نفس عمیقی کشیدم و از روی مبل بلند شدم و کوله ام را روی دوشم انداختم.

رم.خب با اجازتون من دیگه می -  

روین ایستادند، آقای محتشم قدمی به سمتم برداشت.همه جز ماهرخ و ش  

خوایی بری دخترم؟ بمون.کجا می -  

  من: ممنون اما باید برم.

ام گذاشت.همسر محتشم جلو آمد و دستش را روی شانه  

 عزیزم من و محمد یه تصمیم گرفتیم البته اگه شما راضی باشی. -

دند؟ مردد یکدیگر را نگاه کردند اما انگار در چه فکری بو نگاه مشکوکانه ای به هردو انداختم،

 هیچ کدام قصد حرف زدن نداشتند، سکوت بینشان را شروین شکست.

 چه تصمیمی گرفتین؟ -

 آقای محتشم اول من و بعد شروین را نگاه کرد.

ما تصمیم گرفتیم نوا جان تا روز عقد پیشمون بمونه البته این به نظر خودش بستگی  -

 داره .

صبانی از روی مبل بلند شد.شروین شاکی و ع  

 چی؟ این جا بمونه؟ بابا این چه تصمیمیه شما گرفتین چرا باید این جا بمونه؟ -

بازویش را گرفت و با لبخند مصنوعی که به لب داشت گفت:  شاهین سمت برادرش رفت و  
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که با  شه پس چه بهترشروین جان باز قاطی کردیا؟ خب چند روز دیگه نوا همسرت می -

  شین.این چند روز آشنا میهم توی 

 همسر محتشم تایید کرد.

آره ما فکر کردیم این طوری بهتره اگه نوا جون این چند روز باقی مانده پیشمون باشه  -

رسیم.راحت تر به کارا می  

 شروین پوزخند عصبی زد و سرش را به چپ و راست تکان داد.

د اینجا زندگی کنه.کنم تصمیم درستی باشه که این خانوم قبل از عقفکر نمی -  

اش انداختم، واقعا اگر اینقدر از این ازدواج ناراحتی پس برای چرا ی برزخینگاهی به چهره

رضایت دادی؟ سوالی بود که بی نهایت دوست داشتم از او بپرسم خونسردانه نگاهی به جمع 

 انداختم.

 نه ممنون بهتره من برم . -

 آقای محتشم باردیگر نگاهم کرد.

کنی، شما دیگه عروس این ؟ اگه اینجا بمونی من رو خیلی خوشحال میچرا دخترم -

شی.خانواده محسوب می  

تر از قبل من را نگاه کرد.شروین عصبی  

شه اینقدر اصرار نکنید؟بابا می -  

اش خواند، دلم چشم های یشمی شد ازنگاهش کردم، مخالفت بیش از حدش را به وضوح می

که جلوی سرویس بهداشتی زد قبول کنم و او را عصبی تر  تالفی حرف هایی خواست برایمی

 کنم، برای همین لبخند کجی زدم.

مونم، در هر حال دوست دارم بیشتر با شما آشنا شم .کنید میخب...حاال که اصرار می -  
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کردم از عصبانیت در مرز منفجر ی برزخی شروین انداختم، احساس مینگاه پرمعنی به چهره

خانوم محتشم با روی گشاده خوشحال شدند.شدن است. آقا و   

 شروین: 

 به سمت درب خروجی سالن حرکت کردم و رو به ماهرخ گفتم:

 ماهرخ توی ماشین منتظرتم. -

بدون گفتن جمله دیگری از سالن خارج شدم، از دست این دختر بی نهایت شاکی بودم. مطمعنم 

قبول کرد. سمت ماشینم رفتم، به در برای این که من ناراضی بودم درخواست مامان و بابا را 

که شایان و   ی عصبی ایستادم. طولی نکشیدسمت راننده تکیه دادم و دست به سینه با چهره

ام با صدای بلندی خندید.شاهین به همراه ماهرخ بیرون آمدند، شاهین به محض دیدن چهره  

ی تو کرد، روحش شروین جان تبریک می گم بهت آقا بزرگ بهترین انتخاب ممکن رو برا -

 شاد.

 پوفی کردم.

چاله  تونم تحملش کنم، رفتارش که افتضاح، طرز صحبت کردنش درست مثلاصال نمی -

 میدون هاست، ادب و احترام رو که دیگه اصال بلد نیست.

 شایان لبخند زد.

 من که گفتم چطور دختریه. -

 شاهین خنده کنان گفت:

های کوچه بازاره .ولی من ازش خوشم اومد مثل این پسر با مرام  -  

 شایان، شاهین را نگاه کرد.
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شه شما دختری رو ببینی اومد جای تعجب داشت، مگه میآخه داداش اگه خوشت نمی -

 خوشت نیاد؟!

اش را سمت شایان گرفت.شاهین انگشت اشاره  

 آفرین تو خوب منو شناختی . -

حرف ایستاده بود، سرش رو چرخاند و نگاهی به ماهرخ که دست به سینه و اخم آلود بدون 

 انداخت، دستش را جلوی صورت ماهرخ تکان داد .

 کجایی دختر؟ شما هم یه بدگویی کن. -

ماهرخ سرش را بلند کرد و با گیجی نگاهی به شاهین انداخت انگار که چیزی نشنیده باشد، 

 گفت:

من آماده - تونیم بریم.ام می  

 شایان و شاهین همزمان با صدای بلند خندیدند.

ها!دختر تو باغ نیستیشاهین:   

 ماهرخ اخم ظریفی کرد.

 بچه ها حواسم نبود، نخندین. -

 شایان: من معذرت می خوام .

ی حرف شایان گفت:شاهین در ادامه  

گفتم شما هم نظرت رو در مورد عروس کوچه بازاری ما بگو.داشتم می -  

دمش ناراحت دیلبخند تلخی روی لب های ماهرخ نقش بست، از این که این طور غمگین می

شدم، سرش را به چپ و راست تکان داد.می  
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داره، هرچیزی که دختر خیلی رکیه، از این آدم هایی که هیچ چیزی رو توی دلش نگه نمی -

گه.یاد رو میبه ذهنش می  

فهمی تو مغز یه نفر چی گن یه جراح مغز عالی، خیلی خوب میشاهین: آفرین، به شما می

گذره.می  

د و برای خاتمه دادن به این بحث رو به من گفت:ماهرخ پوزخندی ز   

 شروین بریم من دیرم شده باید برم تعمیرگاه ماشینم رو بگیرم. -

 سری تکان دادم و با خداحافظی از بچه ها سوار ماشین شدیم و از باغ خارج شدیم.

زل  برای شکستن سکوت داخل ماشین آهنگی را پلی کردم، نگاهی به نیمرخ ماهرخ که به خیابان

زده انداختم، عمیقاً در فکر بودو ماهرخ در چنین حالتی ناراحت ترین فرد ممکن بود با احساس 

 سنگینی نگاهم سرش را چرخاندو نگاهم کرد سپس لبخند غمگینی روی لب هایش جاری شد.

کنی؟چرا اینطوری نگاهم می -  

 چشم به خیابان دوختم.

کنی؟به چی داری اینقدر عمیق فکر می -  

.آهی کشید  

 به تو، به ازدواجت به مسائل پیش رو . -

ام انداخت و سپس ادامه داد:نیم نگاهی به چهره  

 شروین چرا نخواستی جدا زندگی کنی؟ -

ام نقش بست، فکر کردن در موردش هم بایادآوری موضوع ازدواج اخمی غیرِارادی روی پیشانی

کند.من را عصبی و ناآرام می  
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ماهرخ پس دلیلی نداره ادای زن و شوهرهارو در بیاریم.  ازدواج ما یه جورایی قرارداده -  

ی پدریت ماهرخ: برات اهمیت نداره فامیل در موردت حرف بزنن؟ این که دلیل موندنت تو خونه

 چیه؟

ای باال انداختم .شانه  

گن! دونن این ازدواج یه قرارداده پس چه اهمیتی داره چی مینیمی از فامیل می -  

صحبتی  ری ماهرخ دیگنهاتا رسیدن به خ. حرفی نزد رهی کشیدو دیگمکث کوتاهی کرد وآ

شان ایستادم و با دیدن مهام برای احوال پرسی از ماشینم . جلوی در خانهرد و بدل نشد انبینم

  پیاده شدم و به سمتش رفتم .

  سالم مهام جان چطوری؟ -

  دست یکدیگر را گرفتیم، صمیمانه و باروی گشاده گفت:

  ، ممنون.سالم دکتر -

  ماهرخ با خوشحالی سمت برادرش رفت و در آغوشش فرو رفت.

  سالم داداش جون کی اومدی؟ -

  از آغوش یکدیگر بیرون آمدند.

  شه کلید نداشتم ظاهرا کسی هم نیست، برای همین پشت در موندم.ای میمهام: چند دقیقه

 کوتاه خندیدم. 

  شه.یایی همین میوقتی بی خبر می -

  .لبخندی زد
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  خیر سرم خواستم سورپرایزشون کنم اما خودم سورپرایز شدم. -

  ماهرخ همانطور که داخل کیفش به دنبال کلید بود، گفت:

  خبر نداشتی بابا و مامان رفتن انگلیس؟ -

  مهام: چند دقیقه پیش با مامان صحبت کردم بهم گفت.

 من را نگاه کرد.

  ه برنگشتی.دکتر چرا دیگه آلمان پیدات نشد؟ رفتی و دیگ -

ام کشیدم.دستی به ریش های تازه در آمده  

دونی که من هیچ وقت دوس نداشتم خارج از کشور درس بخونم به اصرار بابا اونجا می -

  بودم .

  سری تکان داد .

  گذشت.آره یادمه چقدر اوایل بهت سخت می -

مان افتادم وقتی که سری تکان دادم زیر لب یادش بخیری گفتم؛ به یاد سالهای دانشگاهم در آل

 با مهام همخانه بودیم. با صدای ماهرخ از افکارم جدا شدم.

  شروین بیا تو. -

  من: ممنون ماهرخ باید برم بیمارستان برای یه عمل سخت آماده شم.

  مهام پیش دستی کرد.

  حاال بیا تو یکم در مورد گذشته صحبت کنیم خیلی وقته همدیگه رو ندیدیم. -

  لبخندی زدم.
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  گردی؟قت بسیاره، کی برمیو -

  مکث کوتاهی کرد سپس گفت:

  فکر کنم چند ماهی هستم برای چند تا سمینار اومدم و گفتم یه استراحتی هم کنم. -

  بینیم .من: چه خوب، پس بعدا همدیگه رو می

به هردو دست دادم و سوار ماشین شدم، با تک بوقی از کوچه خارج شدم و به سمت بیمارستان 

. بعد از انجام عمل سختی که داشتم خسته تر از همیشه در آینه روشویی قسمت رفتم

رفتم و ام انداختم. از این که باید به خانه میشستشوی اتاق عمل بیمارستان نگاهی به چهره

شدم، به یادتاکید مادرم افتادم، این که گفته ی آن دختر چاله میدان را ببینم، عصبی میچهره

دادم در برج بمونم تا آن رفتم و ترجیح میکرد نمیخانه بیا؛ اگر اصرار نمی بود شب حتما به

 دخترگستاخ را نبینم. 

دانم ی سرد و بیخیال نوا نیازی با آن آدامس جویدنش در ذهنم تداعی شد؛ نمیای چهرهلحظه

و  اش برایم اندکی آشناست و وقتی با شاهینکنم قبال جایی دیده بودمش، چهرهچرا حس می

اش درذهنم مانده اما مطمعنم جای شایان در میان گذاشتم، گفتند که حتما از بچگی چهره

 دیگری هم دیده بودمش و مربوط به بچگی نیست. 

بعد از اینکه دست هایم را خشک کردم باخسته نباشید به دو جراح دیگر داخل اتاقم شدم و 

  پس از تعویض لباس سمت پارکینگ بیمارستان رفتم .

های دختری ام را جلب کرد صدای خندهین که داخل سالن خانه شدم اولین چیزی که توجههم

ی هایی که به طبقههمراه شاهین بود. متعجبانه به سمت صدا رفتم و واردسالن دوم در زیر پله

خورد شدم. چشمم به آن دختر و شاهین خورد، روی مبل هایی مقابل هم نشسته بودند باال می

زد و هر چندلحظه یکبار آن دختر با صدای کردند، در واقع شاهین حرف میت میو باهم صحب

خندید. قدمی به سمتشان برداشتم و پشت سر آن دخترو روبروی شاهین ایستادم؛ به بلند می

  محض دیدنم لبخند دندون نمایی زد.
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اومدی؟ شاهین: سالم دکتر  

 با عصبانیت نگاهش کردم. 

 نه هنوز تو راهم . -

ا که گفتم نوا با صدای بلند خندید، از اینکه یک دختر با صدای بلند بخندد به شدت این ر 

 بیزارم، با لحن تندی گفتم:

حرفم خیلی خنده دار بود؟ -  

 سرش رو چرخاندو نگاهم کرد.

خندیدم.اگه خنده دار نبود که نمی -  

م اما با صدای اش انداختم و بی آنکه حرفی بزنم خواستم از سالن خارج بشونگاهی به چهره

 شاهین ایستادم.

 شروین؟ بابا توی اتاق مطالعه کارت داره. -

تواند اینقدر راحت برخورد کند، فکر ای گفتم و از سالن خارج شدم، چطور این دختر میباشه

لی به بیرون آمدن کردم وقتی وارد خونه شم اون دخترو توی یکی از اتاق ها ببینم که تمایمی

شد اما این دختر راحت و وز اول اینقدر با اعضای خانواده صمیمی نمینداشته باشد حداقل ر 

 بیخیال با شاهین در حال گفتگو بود. 

ی دوم است، رفتم و پشت در ایستادم و با دو انگشتم به در به سمت اتاق مطالعه که در طبقه

اندم و در را باز کوبیدم. چند ثانیه بعد صدای بابا بود که اجازه داخل شدن داد. دستگیره را چرخ

 کردم؛ بابا را درحالی که پشت میز مطالعه بود یافتم.

  سالم بابا. -

  اش نگاهم کرد.سرش را از روی برگه های روی میز برداشت و از پشت عینک طبی
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  سالم پسرم بیا داخل درم ببند. -

ارم روی در را بستم و روی مبل های چرم قهوه ای روبروی میز مطالعه نشستم؛ کیف کارم را کن

  پارکت گذاشتم، همراه با چند برگه از پشت میز بلند شد، روی مبل های روبرویم نشست .

  خسته نباشی پسرم بیمارستان چطور بود؟ -

  ممنون مثل همیشه پراز دغدغه. -

  برگه ها را روی میز گذاشت و مستقیم نگاهم کرد بعد از چند لحظه گفت:

  خوبی شروین؟ -

  .دستی به صورتم کشیدم

  بله خوبم چطور؟ -

  نفس عمیقی کشید.

  برای وقایع پیش اومده برای...این ازدواج و موضوعاتش. -

  سری تکان دادم و بدون این که نگاهش کنم گفتم:

  من خوبم بابا تا وقتی شما سالمت باشید من خوبم، لطفا فکر من رو نکنید . -

  آهی کشید.

  احساس می کنم در حقت ظلم کردم. -

  خاطر بودنش لبخند تصنعی زدم.برای آسوده 
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به این ازدواج جواب مثبت   بابا شما هیچ ظلمی در حق من نکردید من با رضایت خودم -

خواد دوباره دادم، لطفا فکرتون رو درگیر این مسائل نکنید براتون خوب نیست، دلم نمی

  حالتون بد شه.

  ای زد.قدرشناسانه نگاهم کردو لبخند دلگرم پدرانه

  ونم پسرم، تو بزرگ ترین لطف رو در حقمون کردی .ازت ممن -

  وبعد از مکث کوتاهی گفتم:  لبخند مصنوعی زدم

  کارم داشتین؟ -

ی روی میز را برداشت و نگاهش کرد.برگه  

  ست که باید امضا کنی.دم چندتا برگهکارهای انتقال سندهارو دارم انجام می -

دکارم را برداشتم، همین که خواستم امضا کنم بابا ای که به طرفم گرفت را نگاه کردم و خوبرگه

  گفت:

  خوایی بخونی ببینی توی این برگه ها چی نوشته؟نمی -

 لبخندی زدم. 

  نه بابا شما خوندین کافیه. -

بدون این که حتی یک خط از برگه ها را بخوانم هرجا که گفته شد را امضا کردم، بعد از تموم 

به سمت اتاقم رفتم. همین که وارد راهرو بعدی شدم، به نوا شدن کارها از اتاق خارج شدم و 

برخوردم قدمی به عقب برداشتم و سرتاپایش را نگاه کردم، دختری با همچین تیپ و استایلی تا 

 به حال ندیده بودم، شلوار شیش جیب؟! 
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دیده ام داخل اتاقم شدم و در را محکم کوبیدم. بهترین کار ممکن نابا اخم ظریف روی پیشانی

تخت نشستم، طولی نکشید که قامت  گرفتن این دختر است. نفس عمیقی کشیدم و روی

 شایان نمایان شد. 

  تونم بیام تو؟می -

. ناراحتش انداختمی نگاهی به چهره  

 بیا تو .  -

  :مکث کوتاهی کردم و ادامه دادم

این شکلیه؟!  اتچهرهچرا  -  

سرد و خسته ام انداختی به چهرهنگاهی  ،پشت سرش بست و روی کاناپه نشست در را .  

 .خیلی خسته شدی امروز -

. نفس عمیقی کشیدم  

  . نه خستگی نداشت مثل همیشه بود -

م گفت: یبا نگاه پرمعنی به چشم ها  

کردم اون دختر راضی به پولی بشه که بهش  سعیخواستیم نشد، خیلی اون طور که می -

دیممی  .  

  .سری با تاسف تکان دادم

 - م با آدمی طرفم که این مبلغ براش خیلی کمهدونستنمی  .  

ش فرو کردیموها دردستی  .  
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 - کردم، برخوردش با من و سهیل خیلی تند بود، واسه یه لحظه خوشحال من هم فکرش رو نمی

دونم چرا نظرش برگشتاما نمیست ش خیلی سادهشدم گفتم راضی کردن .  

  . پوزخندی زدم

؟ کنهکی به همچین ثروتی پشت می -  

ش را بازو بسته کردیهاچشم  .  

  . حق باتوعه، این دختر هم فرقی با بقیه نداره- 

ی در آن محلهحرفی نزدم، حق با شایان بود وقتی در مورد دختری که دیگر تکان دادم و  راسرم 

ی است کردم طرف مقابلم دختر باوقار خوشحال شدم، فکر می صحبت کردپایین شهر دیده بود، 

راضی  حتی محتشم مرحوم هنگفت ثروت فهمیدن با دختر این اما هایش استاصول پایبند که

. شد قلب پدرش را بفروشد  

داخل شد و جلوی در  "بفرمایید"خدمتکار با گفتن  ،دای خدمتکار هر دو از فکر جدا شدیمص با

  .ایستاد

 - تشریف بیاریدشام حاضره،   .  

جیب  درش را یان از روی کاناپه بلند شد و دست هاتکان دادم، بعد از رفتن خدمتکار شای راسرم 

کرد و گفت: فرو اش مشکی  شلوار ورزشی  

رم لباس عوض کنم بیاممی -  .  

  .متعجبانه نگاهش کردم

 برای چی لباس عوض کنی؟ - 

- حاضر شیم رسمیهای مادر دستور فرمودند همه سر شام با لباس  .  
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. پوزخند زدم  

بینن!؟ می برای کی دارن این همه تدارک -  

م انداختم. یهاباز کردم و نگاهی به لباس رااز اتاقم خارج شد. در اتاق پروف  و سرش را تکان داد

یبرا ، با اهمیت دارداما احترام به حرف مادرم  نیستدختر پوشیدن لباس رسمی الزم  آنحضور  

رو به  راپیراهن  ای و شلوار جین مشکی، درحالی که آستین هاینه سرمهاپوشیدن پیراهن چهار خ

 داخلو  بیرون آمدمی دوم از اتاقم خارج شدم. نگاهی به راهرو انداختم و از طبقه زدمباال تا می

ها قرار داشت، شدمسالنی که در زیر پله  .  

پنج نوع غذا چهار یا هایم نشست پوزخندی دوباره روی لب ،نگاهی به میز مملو از غذا انداختم

دنکنه؟! ازنظرم مادرم زیادروی میااین خ درتر تنها برای بودن این دخ .  

دختر انداختم،  آنی اعضای خانواده برای صرف شام دور هم جمع شدیم. نیم نگاهی به همه

نگاهش به قاشق و چنگال روی میز بود انگار مردد بود شاید بین برداشتن قاشق سوپ خوری یا 

  !غذا خوری

وبید و بعد با صدای آهسته گفت: م کین موقع شاهین با آرنج به پهلواهم  

ه؟!یعنی متوجه نشده با کدوم یکی از قاشق ها باید سوپ رو بخور  -   

انداختم باال را هایمشانه تفاوت بی  نگاهم به سمت شاهین چرخید و  .  

به نوا نگاه کرد.شاهین صاف نشست و   

خوری؟ یچرا نم  -  

به او دوخت رابلند کرد و نگاهش  رانوا سرش  .  

خورممی  - .  

  .شاهین لبخندی زد و قاشق سوپ خوری را در دستش تکان داد
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  .سوپ رو حتما امتحان کن عالی شده        -

قاشق سوپ خوری کنار  ،رد نگاه نوا را دنبال کردم، چشمش که به قاشق در دست شاهین خورد

 نیستبرداشت و شروع به خوردن کرد. خدای من! دختری که غذا خوردن هم بلد  رادستش 

 را ؟! سری از روی تاسف تکان دادم. صدای شاهین دوباره مندهمسر من باش اندتوچطور می

اش کردمتوجه .  

  ...نوا خانوم  -

 مکث کوتاهی کرد و پرسید: 

تونم نوا صدات کنم؟ می -  

 نوا نگاهی به شاهین انداخت و با رضایت کامل گفت: 

  .آره چرا که نه راحت باش -

ادامه داد: شاهین لبخندی زد و   

یاد بچگیت همیشه کتاب های درسیت تو دستت بود و توی باغ در حال یادم می ؟نوا -

  .درس خوندن بودی! همیشه دوس داشتم بدونم قصد داری چیکاره بشی

بابا  سکوتش که طوالنی شد،. د گویی به شدت مردد بودنگاه کر  راای در سکوت همه نوا لحظه

  .پیش دستی کرد

  ... ام نوا جان- 

ن حرف بابا پریدااس را بیرون فرستاد و مینوا نفس حبس شده .  

اومدمهای دانشگاه بر نمیمن نتونستم درسم رو ادامه بدم از پس هزینه  - .  
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اش و بعد به من انداخت. برای من هیچ چیز شایان که در کنارش نشسته بود نیم نگاهی به چهره

ی من ندنش، به هرحال نوا دختر مورد عالقهاه نخوندنش و نا، نه درس خونیستاین دختر مهم 

از افکارم جدا کرد را . صدای شاهین مننداردنبود پس اهمیتی برام  .  

تونی کنکور رو االن بدی، برای درس خوندن هیچ وقت دیر نیستمی ،اشکالی نداره که  -  .  

. نوا پوزخندی زد  

من دیره هاالن برای درس خوندن -  .  

: گفت هینشا جای به  مادر  

کنی نام ثبت دانشگاهی هر تو که خواستی ایرشته هر تونیمی عزیزم؟ چرا -  .  

کرد، گفت: در حالی که با غذایش بازی می  

  .همیشه دوس داشتم پزشک شم اما نتونستم -

  .شاهین به میان آمد

شروین هم از بچگی عاشق پزشکی بود همیشه با آقابزرگ بیمارستان بود و وسایل  -

کردداشت و بازی میرو بر میقابزرگ آ .  

ی من گذاشت و ادامه داد: نهاروی ش راو بعد دستش   

ن؟!یاد شروییادت می -   

در  ران دادم و همین کارم باعث شد شاهین تمام ذوقش ابه چپ و راست تک رابه سردی سرم 

. با اخم نگاهم کرد و گفت: دصحبت کردن از دست بده  

  . همیشه هم همینقدر بداخالق بودی -
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آهسته گفت و فقط من شنیدم راآخرش  یجمله ن دادم و چیزی نگفتم، در واقع اسری تک .

نداشتم  هم کردم. میلی برای غذا خوردنآنقدر کالفه بودم که رغبتی برای صحبت کردن پیدا نمی

م. نگاهی به بشقاب وم و از این جمع خارج بشوو دوست داشتم هرچه زودتر از سرمیز بلند ش

رکات؟!، برای یک مهمونی ساده این همه تداوی میز انداختمی ر نقره   

  .صندلی را عقب کشیدم و ایستادم

  .نوش جان -

  .صدای بابا مانع از رفتنم شد

  .پسرم شما که چیزی نخوردی - 

ی به ظاهر شاد اما از درون غمگین پدرم انداختم، نگاهش پر از غم بود، غمی که نگاهی به چهره

؟ اندپس چرا این چشم ها هنوز هم غمگین بشوداین دین ادا  استحاال که قرار  ،کردمیگمراهم 

 نفس عمیقی کشیدم و گفتم: 

  .اشتها ندارم ممنون -

با نگرانی نگاهم کرد مادرم .  

چرا پسرم؟   -  

ام افتاده بود کشیدمنیادستی به موهایی که روی پیش .  

همگی جان نوش کنم استراحت رممی ،کنهسرم درد می - .  

وارد اتاقم شدم و با خوردن یک آرام بخش سعی  .از میز فاصله گرفتم و سمت آسانسور رفتم

نگاه آشنایی که احساس  آننه و ااین خ دردختر  این حضورکردم بخوابم، عصبی و ناآرام بودم و 

وعی تفاوتی نسبت به موضتنها راه فرار بیدر این لحظه داد و کردم قبال دیده بودمش آزارم میمی

استخوابیدن ، را خراب کرده آراممکه زندگی  .  
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ندم و یا ابیمارستان گذر  در ران طی این دو روز تمام وقت خودم م و گذشتمی نوا آمدن دو روز از

ای بودم، با صدای کوبیده اتاقم در بیمارستان غرق در پرونده در رفتم.برای استراحت به برج می

گفتم "رماییدبف"شدن به در اتاقم در همان حال  .  

از روی پرونده  رادر اتاق باز شد و بعد صدای سالم کردن مهام به همراه شایان باعث شد سرم  

ن رفتم با هر دو ارویی به سمتشن از پشت میز بلند شدم و با خوشابلند کنم، به محض دیدنش

از  بعد .نشستیم یکدیگردست دادم پس از احوال پرسی به روی مبل های راحتی روبروی 

 سفارش سه فنجان قهوه رو به مهام گفتم: 

 از این طرف ها مهام جان؟  -

ت:گف و به پشتی مبل تکیه داد   

بیاد اینجا من هم گفتم بیام  خواستمیهمراه بابا دیدن عمو محمد رفته بودیم، شایان  -

  .یه احوالی بپرسم البته اگه مزاحم کارت نیستم

  .لبخند عمیقی زدم

کار خوبی کردی اومدینه دکتر اتفاقا  -   .  

  .شایان را نگاه کردم

اتفاقی افتاده خواستی بیمارستان بیایی؟   -  

  .شایان با کالفگی دستی به گردنش کشید

  .دوستم بستریه - 

ام نقش بستاخم کمرنگی روی پیشانی  .  

- شناسمش؟ کدوم دوستت؟ می  
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داشت گفت:  مهام به جای شایان همراه با لبخندی که سعی در مهار کردنش  

  . این طور که پیداس خودش هم تازه باهاش آشنا شده کمتر از یک ماه -

ام نقش بسته بود گفتم: با تعجبی که روی چهره  

 یک ماهه؟ کی هست؟ فامیلش چیه؟ مشکلش چیه؟  -

.شایان خندید  

 خودکشی کرده  -

  .اخم هایم شدت گرفت

شم زنی !؟ درست توضیح بده متوجهچرا نصفه و نیمه حرف می - .  

 مهام به جای شایان گفت: 

ظاهرا با خانومی ماه پیش آشنا شدن و بنا به دالیلی خواسته از خانوم جدا بشه و برای  -

  ..خانوم این موضوع غیر قابل هضم بوده با یه بسته قرص معده دست به خودکشی زده

  .شایان با صدای بلند شروع به خندیدن کرد

اش کنه؟ حاال بستری شده به دلیل وضع بدی که از معدهآخه کی با قرص معده خودکشی می - 

  !پیدا کرده، باهام تماس گرفتن اومدم ببینمش البته به اجبار

 سری تکان دادم و با حدیت تمام گفتم: 

آخه پسر تو چرا اینقدر بی مسئولیتی؟ این باره چندمه شایان همچین موضوعی پیش  -

 اومده؟ 

.خنده اش را خورد  
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تر خودش بهم چسبیددخ اون  ن این بار من هیچ تقصیری ندارمباور کشایان:  .  

  . نفس عمیقی از روی عصبانیت کشیدم

گیهر بار همین رو می -   .  

نگاه کردم راکردم مهام درست می رااز روی مبل بلند شدم و ایستادم در حالی که روپوشم  .  

گردممهام جان من برم وضعیت این دخترو چک کنم بر می -   .  

  .مهام از روی مبل بلند شد

خوام دست گل شایان خان رو ببینم می ام،یمنم همراهت می -   

  نگاهی به شایان انداختم.

دم بری دیدنش کنم بهت خبر میوضعیتش رو چک می  -  

  مکث کوتاهی کردم و بعد با لحن تاکید واری گفتم: 

  ای به آب ندی پسر.دسته گل دیگه  -

اد.سرش را تکان د    

  کنم اصال من کاری نداشت...به جون داداش کاری نمی  -

  مانع از حرف زدنش شدم.

  شناسم.خواد چیزی رو توضیح بدی من تو رو خوب مینمی  -

دستم را پشت کمر مهام گرفتم و هردو از اتاق خارج شدیم. بعد از چک کردن وضعیت دختری 

یالی آسوده از این که اتفاق بدی برایش رخ که به خاطر شایان دست به خودکشی زده بود با خ
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زنان سمت اتاقم رفتیم، با سوالی که مهام نداده از اتاقش خارج شدیم و همراه مهام در راهرو قدم

  مقدمه پرسید از افکارم جدا شدم.بی

  ازدواجت صحت داره شروین؟  -

  ه عالمت مثبت تکان دادم.نیم نگاهی به او انداختم، حتما ماهرخ مسئله را گفته بود. سرم را ب

  آره درسته.   -

  پوفی کرد و دست هایش را در جیب شلوارش فرو کرد.

  ی ما باشی .کردم تو قراره داماد خانوادههمیشه فکر می  -

ای خیره شده انداختم اخم کمرنگی روی ای درهم به نقطهایستادم و نگاهی به او که با چهره

  ام نقش بست.چهره

  کردی؟ من کاری کردم که باعث شه همچین فکری کنی؟چین فکری میچرا هم  -

  ام دوخت.وار و جدینگاهش را به صورت کالفه

تو و ماهرخ خیلی صمیمی بودین هنوز هم هستین، من از احساس خواهرم نسبت به تو    -

  دونستم که تو..ای بین شماس نمیکردم حس دو طرفهخبرداشتم، فکر می

  سرم را به چپ و راست تکان دادم. پوفی کردم و 

کنی نیست اصال این ازدواج از روی عالقه نیست.مهام اون طور که فکر می  -  

ی درهم مهام به صورتی متعجبانه تبدیل شد.چهره  

  یعنی چی؟! . -

  مکث کوتاهی کردم و سپس ادامه دادم.
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تن به این ازدواج رضایت داش من فقط به خاطر دینی که پدرم و پدربزرگم نسبت به دختری -

  دادم، این ازدواج نه از روی عالقه قلبی منه و نه انتخاب منه.

  دستی به صورتش کشید و پر سوال نگاهم کرد.

  چه دینی؟ اون دختر کیه؟  -

  دستم را در جیب های روپوشم کردم.

ر اش نوشته من با دختری که رضایت داد قلب پدرش رو به پداقابزرگ توی وصیت نامه  -

  شه.ی اموالش به خیریه داده میمن اهدا کنن ازدواج کنم در غیر این صورت همه

  مکث کوتاهی کردم و بعد گفتم:

کنم، دختر باغبون سابق عمارته که طی یه حادثه توی باغ ما دختری که دارم باهاش ازدواج می -

 مرگ مغزی شد.

اش عوض شد، ای حالت چهرهمهام اندکی فکر کرد سپس ناگهان گویی با یادآوری مسئله

 صدایش را صاف کرد و بدون این که نگاهم کند، گفت:

 اون باغبون رو یادم اومد اما دخترش رو نه. -

  دوباره شروع به راه رفتن توی راهرو کردیم، سری تکان دادم .

ی موضوع رو بهت نگفته؟چطور ماهرخ همه  -  

ها کشیده شده بود بود شاید هم به گذشتهمنتظر جوابش شدم اما گویی در فکر عمیقی فرو رفته 

ی غرق درفکرش انداختم و دستم را روی کرد! نگاهی به چهرهدانم به چه چیزی فکر میاما نمی

اش گذاشتم، کمی شوکه شد. شانه  

 من: کجایی دکتر؟
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 با گیجی نگاهم کرد.

جان؟  -  

د. متعجبانه پرسیدم:نمی دانم چرا به یکباره رفتارش تغییر کرد و انگار گیج و سردرگم ش  

 مشکلی پیش اومد؟ -

 دستپاچه جواب داد.

نه چطور؟  -  

 من: یهو رفتارت عوض شد، انگار خبر بد شنیدی.

 لبخند مصنوعی زد و گفت:

شرمنده داداش یه لحظه حواسم پرت شد چی گفتی؟  -  

 مشکوکانه نگاهش کردم و سوالم را دوباره تکرار کردم. مهام نفس عمیقی کشید و گفت:

ه ماهرخ نتونست همه چیز رو توضیح بده ...ن -  

 مکث کرد و جلوی درب اتاقم ایستاد و سپس ادامه داد.

کنم از احساس ماهرخ نسبت به خودت خبر داری! این اواخر که موضوع شروین فکر می  -

دونم باید چیکار کنم، ازدواجت پیش اومد ماهرخ به شدت افسرده وغمگین شده، نمی

جا تا ازت بخوام که... امروز هم اومدم این  

خواهد بگوید؛ برای همین میان حرفش پریدم.دانستم چه میمی  

خوایی مهام .دونم ازم چی میمی -  

 با جدیت تمام گفت:
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ی خوام لطفا کاری که درسته رو انجام بده شاید اگه این رابطهدونی چی میپس اگه می  -

!دوستی کمرنگ بشه ماهرخ بتونه احساسش رو فراموش کنه  

 دستی به صورتم کشیدم.

کنه.دم اگه بهش کمک میباشه من این کارو به خاطر خود ماهرخ انجام می  -  

خواست ماهرخ را شاید حق با مهام باشد و این دوستی به ماهرخ ضربه بزرگی می زند، دلم نمی

تر گام را کمرناش حاضربودم هرکاری کنم پس بهتر بود دوستیناراحت ببینم و برای خوشحالی

کنم و این ازدواج به خودی خود همه کردم، در هر حال چند روز دیگر من با دختری ازدواج میمی

شدم توانست آدم قبلی بماند و نه من دیگر شروین سابق میدهد، نه ماهرخ میچیز را تغییر می

. 

م را به وقتی به خودم آمدم در پارکینگ عمارت داخل ماشینم نشسته بودم و درحالیکه آرنج چپ

کرد درب ماشین تکیه داده و سرم را هم تکیه به دستم، غرق فکر بودم. پریشانی رهایم نمی

بارسنگینی روی دوشم بود. ناراحت نشدن پدرم، دینی که از من خواستند ادایش کنم، وصیت 

اند، آرامش خودم و خراب اش زحمت کشیدهدارینامه، اعضای فامیل و ثروتی که سالها برای نگه

ای به او ندارم حتی از دیدنش ام با آمدن دختری که عالوه بر این که عالقهشدن زندگی خصوصی

شوم و در آخر غم ماهرخ که ناراحتم می کند. خشمگین می  

کیف کارم را به همراه کتم از صندلی کنارراننده برداشتم، از ماشینم پیاده شدم وسمت عمارت 

یق روبرو شدم، عجیب بود چرا هیچ کس نیست؟ در رفتم. داخل سالن شدم و با سکوتی عم

همین لحظه صدای باز و بسته شدن در و بعد مادروپدرم داخل شدند. به سمتشان چرخیدم. 

  اش را بوسیدم.و نزدیکم شد،خم شدم و گونه مادرم با دیدنم لبخندی زد

سالم  -  

  مامان: سالم پسرم کجایی تو سه روزه خونه نیومدی؟

  دادم، گفتم:بابا دست می در حالی که به
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  ببخشید کارای بیمارستان این روزا زیاد بود. -

  اومدی؟بابا: شب ها هم کار داشتی که خونه نمی

  صدایم را صاف کردم و سعی کردم مثل همیشه عادی باشم.

  آره دیگه کارا زیاد بود، خب شما کجا بودین؟ -

  ل گذاشت، کردم.ای به پاکت هایی که خدمتکار روی میز جلوی مباشاره

  خرید کردین؟ -  

مامان سمت پاکت ها رفت و روی مبلی جلوی میز نشست. پا روی پا انداخت و با ذوقی که در 

  اش کامال پیدا بود، گفت:چهره

اس برای نوا لباس و یه سری لوازم شخصی خریدیم اون از فردا دیگه عروس این خانواده -

  باید تمام و کمال مثل ما باشه.

اند؟ نگاه پراز اعتراضم را به بابا ت شنیدم از فردا؟! یعنی تاریخ عقد را برای فردا گذاشتهدرس

کرد و منتظر عکس العمل من بود! نفس عمیقی دوختم، درست حدس زدم چون اوهم نگاهم می

 کشیدم و به هردو پشت کردم.

رم استراحت کنم شب بخیر.ام میمن خسته  -  

را چرخاندم اما قبل از این که داخل اتاقم بشوم نوا از اتاقش خارج  وارد راهرو شدم و دستگیره

شد. نگاهی به سرتاپایش انداختم، شلوار شیش جیب مردانه با تونیکی سفید مشکی چهارخانه 

خواست طرز پوشش این دختر را تغییر بدهد؟ تنش بود، پوزخندی روی لبم نشست، مادرم می

داخل اتاقم شدم اما صدای نوا مانع بستن در اتاقم شد، در تواند؟ نگاهم را گرفتم، واقعا می

اش بی مقدمه چهارچوب در ایستاد و یک دستش را به کمرش گرفت و با همون لحن قلدرگونه

  گفت:

زنی؟ بینی این طوری به سرتاپام زل میچرا هربار منو می -  
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 با اکراه نگاهش کردم و ابروهایم درهم گره خورد.

کردم خانوم.نمیمن شما رو نگاه  -  

 خواستم در را ببندم که دستش را رویش گذاشت .

ببین آقای دکتر بذار اول راهی تکلیف خودمون رو روشن کنیم، من خوش ندارم کسی بهم زل  -

 بزنه و هی راه و بیراه پوزخند بزنه .

د اش پوزخندر را ول کردم و دست به سینه ایستادم و نگاهش کردم بعد از تموم کردن جمله

 صداداری زدم و سرم را تکان دادم.

کنی؟ کنی این جا محله پایین شهریته که اینطور گستاخانه با من صحبت میفکر می  -

مثل اعضای این خانواده رفتار  حاال که به زور خودت رو جا دادی تو این خانواده سعی کن

ام به خطر بیفته.خواد آبروی خانوادهکنی، دلم نمی  

ه خورد.ابروهایش بیشتر گر   

برم؟چی گفتی؟ من خودم رو به زور جا دادم تو این خانواده! من آبرو شما رو می -  

 پوزخندی زد و سپس ادامه داد.

خیلی خودت رو دست باال گرفتی آقای دکتر، من به خاطر این راضی شدم که.. -  

 میان حرفش پریدم. 

دونیم.میی ما این رو برای پول راضی شدی نیازی به گفتن نیست، همه -  

ای مکث کرد و با انزجار نگاهم کرد.ثانیه  

باشه من واسه پول راضی شدم اما تو چی؟ تو چرا راضی شدی هان؟ تو که پول داری پس چطور  -

 راضی شدی با دختری که آبروی خانوادگیت رو به خطر میندازه ازدواج کنی؟
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 نگاه پر از خشمم را گرفتم .

و رو تحمل کنم فقط و فقط پدرمه سالمتی اون برام از همه چیز تنها دلیلی که من راضی شدم ت -

 بیشتر اهمیت داره .

رفت، هایم انداخت و بعد پشت کرد و درحالیکه میای به چشممکث کوتاهی کرد و نگاه خیره

 گفت:

تو دلیل خوبی برای تحمل کردن من داری موندم من چه دلیلی پیدا کنم که بتونم تو رو تحمل  -

 کنم.

خندیدم در را بستم و زیر لب زمزمه کردم:حالی که به تمسخر میدر   

ی گستاخ بی ادبدختره -  

در شأن من نیست،  رسیدم که این دخترخوردم بیشتر به این نتیجه میهربار که به او برمی

توانست همراه خوبی برای من توانست فکر کند چطور میآدمی که جز پول به چیز دیگری نمی

ی آتش زدم؛ وارد تراس شدم و دستم را به نرده گرفتم، کاش آقابزرگ زنده بود تا باشد؟ سیگار 

توانستم پرسیدم دلیل نفرت و خشمش از من چه بود که من را محکوم به چنین مجازات می

سنگینی کرد؟! دلیل اینکه من را برای این کار انتخاب کرد چه بود؟ و هزاران سوال دیگری که 

هایشان بودم. ابسردرگم پیدا کردن جو  

 فصل سوم. 

 نوا:

ست  که قرار ی زندگی یک دختر، ازدواج و جواب بله گفتن به مردیترین لحظهام قشنگشنیده

اش جواب ی عقد و با اجازه گرفتن از خانوادهاست برای همیشه کنارش باشد، نشستن سر سفره

ای من اینطور نبود. نه مردی که به او وار دوستش دارد بدهد اما امروز بر بله را به مردی که دیوانه

گفتم کسی بود که ازاو اجازه بگیرم، تنها با جواب بله را دادم، دوست داشتم و نه وقتی بله را می
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ز لرزش و هیجانی در آن نبود جوابی را دادم که همه انتظار صدای آرام و خونسرد که هیچ اثری ا

 شنیدنش را داشتند. 

ی عقد دو بار سرویس بهداشتی رفتم و چندین بار به صورتم ر سفرهبماند که قبل از نشستن س

آب پاشیدم تا شاید حالم سرجایش بیاد و بتوانم مثل همیشه قوی و محکم باشم. از امروز من 

توانستیم یکدیگر را تحمل کنیم البته او بود که این حس همسر مردی شدم که یک ثانیه هم نمی

در اولین روزی که دیدمش و حرف های سنگینی که زد باعث شد  را در هردویمان به وجود آورد!

 دیگر نخواهم خوب برخورد کنم. 

گفت با خشم و جواب بله را باید می شروین حالش از من بدتر بود، خیلی بد، به قدری که وقتی

عصبانیتی که سعی در کنترلش داشت با صدای لرزان بله را گفت که حتی عاقد نشنید و باردیگر 

های ید. درست وقتی که عقد تمام شد جمع را ترک کرد و تنها صدای جیغ الستیکپرس

ای درهم و پشیمان از کاری که کردم دست به ماشینش بود که گوش همه را کر کرد و من با چهره

کردم، خدایا من چیکار کردم؟ اشتباه سینه روی مبل نشستم و خود احمقم را داخل آینه نگاه می

داد که روزهای خوبی در انتظارت نخواهد بود ام هشدار میدم، ندای درونیکردم، پشیمان ش

کردم. ی بی کله زندگی میتر از دورانی که در خانهشاید روزهایی سخت  

ی آرایش کرده و زیبایش انداختم. او با صدای شیما خانوم از افکارم جدا شدم و نگاهی به چهره

د گفت:در حالی که کمی ناراحت به نظر می رسی  

عزیزم پاشو بریم مراسم تموم شد. -  

ن گل کوچکی از رزهای سفید و زرد از روی دامنفس عمیقی کشیدم و وقتی که بلند شدم، دسته

نباتی رنگم ُسرخورد و پایین افتاد. آخر این دسته گل دیگر برای چه بود؟ خم شدم که آن را بردارم 

ای های قهوهز روی زمین بلندش کرد، به چشماما قبل از من دستی به طرف گل ها دراز شد و ا

گل را به طرفم دراز کرد و لبخند زنان مثل همیشه با شاهین نگاه کردم، گل ها رو مرتب کرد، دسته

اش گفت:لحن شوخ طبعی  

عروس خانوم دست و گل و جای این که بندازی زمین بزن تو فرق سر من که داداش کوچیکه  -

  ی بخت.زودتر از بزرگه رفت خونه
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گل را گرفتم و قبل از این که چیزی بگویم آقای محتشم نزدیکمان شد.دسته  

ای بشه یک نفر حماقت آقای محتشم: دخترم این دسته گل رو بزن تو سر پسرم بلکه یه معجزه

 کنه بیاد زن ایشون بشه.

آمیز همسرش را نگاه کرد.شیما خانوم اعتراض  

ن باشند .دخترا خیلی دلشون بخواد همسر پسر م -  

های تخس ذوق زده بود یک تای ابرویش را باال برد و شاهین که از تعریف مادرش مثل پسر بچه

 مغرورانه پدرش را نگاه کرد.

  آخ محمد محتشم ببین یه بانوی زیبا این جا هست مثل کوه پشت پسر همچی تمومشه.-

 آقای محتشم خندید و سرش را به چپ و راست تکان داد.

شی پسر.تو آدم نمی -  

 شاهین هم تایید کنان سرش را تکان داد.

نه فکر نکنم .  -  

ای نداشت، شایان با سعی داشتند با شوخی حال بد جمع را بهتر کنند اما انگار چندان فایده

ای داخل شد؛ آقای محتشم به محض دیدنش به سمتش رفت .حالی بدو چهره  

 چی شد باهاش صحبت کردی؟ -

.شایان سرش را پایین انداخت  

نه بابا، اونقدر عصبی بود که اجازه صحبت کردن بهم نداد، گازشو گرفت و رفت.-  

 شیما خانوم با نگرانی پرسید.
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کجا رفت؟ اتفاقی پیش نیاد واسش.-  

 شاهین اما خونسردانه گفت:

شه نگران نباشین میچیزی نمی - یاد خونه بهتره ما ره برج یکم که حالش خوب شد می

چند ساعتی تنها باشه.بریم خونه اجازه بدیم   

گفتند؟ بی شک در مورد او بود. کس دیگری این جا نبود که اینقدر عصبی باشد و شروین را می

اش عمه مهری و آمدند. نمونهبودند تا حدودی خوشحال به نظر میبرعکس کسانی که اینجا 

ی شوهرعمه توان دید؛ حتهایشان میدونستم اما شادی را از چشمعمو مهدی، دلیلش را نمی

شناخت، چه دلیلی داشت که تا این اندازه ازدواج از پیش تعیین شده مهری هم سر از پا نمی

 برای فامیلش باعث خوشحالی بشود؟!

باالخره از دفتر رسمی ازدواج خارج شدیم و به سمت خانه رفتیم بین راه هیچ صحبتی رد و بدل 

تی برای حرف زدن نداشتند؛ من هم نشد نه آقای محتشم و نه شیما خانوم هیچ کدام رغب

ی دوش گرفتن و ای به هم صحبت شدن نداشتم و به محض رسیدن به عمارت به بهانهعالقه

تعویض لباس از جمعشان جدا شدم و به طرف طبقه سومی که برای من و شروین آماده کرده 

و از آن همه پله  بودند، رفتم. آنقدر کالفه بودم که متوجه نشدم چطور سه طبقه را باال رفتم

گذشتم. از راهروی باریک و کوچکی که روبرویش پله و سمت راستش در آسانسور بود، رد شدم و 

وارد سالن بزرگ و شیکی شدم؛ نگاهی به اطراف انداختم، دو دست مبل پایه چوبی، طوسی کرم، 

ی چوبی پایه هاهایش با پارکت ست بود، به گلدانی طوسی که پایهیک میز ناهارخوری شش نفره

بلندی که کنار تلویزیون بزرگ بودند، نگاه کردم. من عاشق گل و گیاه هستم و آن هم به خاطر این 

ها را می پرستید. به سمتشان قدم برداشتم و خم شدم؛ است که پدرم باغبان بود و به نوعی گیاه

م عادت داشت با برگ یکی از گل های بزرگی که دورخودش پیچیده بود را در دستم گرفتم، مادر 

 گیاه ها حرف بزند، من هم مثل مادرم شروع به صحبت کردم.

ای نداشتم بی دونم کار درستی نکردم، خودم رو از چاله انداختم توی چاه، اما من چارهمی -

هایی که خواستم از چشم هیز لعنتیکرد، من فقط میکسی داشت نیست و نابودم می

،داشتند خالص شم دست از سرم برنمی  
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کردم، ادامه دادم:آهی کشیدم و در حالیکه برگ را نوازش می  

آره خوب پول هم دلیلش بود چرا دروغ بگم، بی پولی و در به دری داشت منو به سمتی  -

خواستم به اون راه کشیده کشوند که ممکن بود روح پدر و مادرم رو عذاب بده، نمیمی

خواستم.بشم نمی  

اما طولی نکشید که با صدای مرتعش و عصبی، وحشت زده  چند ثانیه درهمان حالت ماندم

اش را روی دوشش انداخته بود پریدم؛ سرم را چرخاندم و با قامت شروین روبرو شدم، کت مشکی

کرد.ای جدی نگاهم میو با چهره  

کنن.شروین: برای ناهار صدات می  

 نفس عمیقی کشیدم و بلند شدم.

شی؟جایی میتو همیشه اینقدر بی سر و صدا وارد  -  

ای به میز دو نفره نقره ای که تنها مقابلشکتش را روی مبل رها کرد و در حالیکه سمت آشپزخانه

رفت با لحن تندی گفت:ها قرار داشت میرنگ کابینت  

یام.رم و میآره سعی کن عادت کنی، من هر طوری که دلم بخواد می -  

 نگاهی به سرتاپایش انداختم .

باهات دعوا کنم بهتره که...خوام ببین من نمی  -  

اش نگاهم کرد ومیان حرفم پرید.های یشمیدر یخچال را بست و با چشم  

 چیه نظرت عوض شده خانوم دموکرات منش؟  -

قدمی به سمتم برداشت و روبرویم ایستاد، لیوان آبی که در دستش بود را سرکشید و روی میز 

 جلوی آشپزخانه گذاشت.
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با خودت کردی؟ که دیگه االن شدی یه زن شوهردار پس بشی همسر شروین: نکنه فکر و خیالی 

 مهربون و خودت رو تو دل شوهرت جا کنی آره؟!

ای زد .سرش را چرخاند و قهقه  

 آخ چه خیال خامی داری تو . -

 با حرص لبم را به دندان گرفتم .

خواستم دوباره..من همچین فکری نکردم فقط نمی -  

ن نداد، جدی تر از همیشه گفت:ی حرف زدن به مباز هم اجازه  

ای که کردی و ببین این لباسی که امروز پوشیدی، امضاهایی که امروز کردی، این آرایش مسخره -

تونه این واقعیت رو عوض کنه که تو از کجا اومدی، هایی که پوشیدی هیچکدوم نمیاین کفش

دونم، پس نه تو قراره پس خیاالت الکی نکن. من هیچوقت همچین دختری رو همسر خودم نمی

همسری باشی و نه من قراره شوهری برای تو باشم، من توی این خونه جوری وانمود  برای من

کنم انگار وجود نداری تو هم همین کار رو بکن و با پولی که بهت رسیده خوش باش .می  

 چند ثانیه نگاهم کردو قدمی به عقب برداشت اما دوباره ادامه داد.

ز دیگه سعی نکن خودت رو توی دل من جا کنی چون این امکان نداره، آهان و یه چی -

 خانوم دموکرات منش.

دانستم چطور باید به طرف راهرو رفت و داخل آسانسور شد، من ماندم و عصبانیتی که نمی

ی این توانستم در برابر حرف های کوبندهایستادم نمیاش کنم؟ چرا منی که جلوی همه میتخلیه

گفت؛ من با این لباس ها و این م دفاع کنم؟ شاید دلیلش این بود که حقیقت را میآدم ازخود

 آرایش چه چیزی را عوض کردم؟ 

ی قدی بزرگی که به شکل خورشید بود و به دیوار سمت چپ میز ناهار خوری به سمت آینه

تا آرنج تنگ و  آویزون بود رفتم و خودم را نگاه کردم، لباس نباتی ماکسی با آستین های بلندی که
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از جنس ساتن بودو از آرنج به پایین حریر و آزاد بود، آرایش چندانی نداشتم؛ در دفتر رسمی با 

آبی که به صورتم پاشیدم؛ تنها رژلب کمرنگی با خط چشم نازکی روی صورتم باقی مانده بود، 

ال سفید طالیی اصالح صورتم را آرایشگر شیما خانوم انجام داده بود، موهای کوتاهم را با ش

 پوشانده بودم، این من نبودم چرا به این سرعت تغییر کردم؟ 

های پاشنه بلندم را با حرص درآوردم و پرتابشان کردم؛ هر دو جفت زیرمیز ناهارخوری کفش

افتادند، از این لباس حالم بهم خورد، با فکر رفتن به اتاق خواب، اولین دری که دیدم را باز کردم، 

تی همراه با حمام بود اهمیتی ندادم داخل شدم و سعی کردم زیپ لباس لعنتی سرویس بهداش

را باز کنم، با عصبانیت و حرص لباس را از تنم درآوردم و به سمت سطل زباله پرتش کردم. به 

ای رفتم و آب را باز کردم، شالم را از سرم برداشتم و سرم را زیر آب گرفتم، با سمت وان شیشه

ام لرزید شود؟ چانهت پلک هایم کشیدم؛ چرا این خط چشم لعنتی پاک نمیحرص دستم را پش

های آبی که روی صورتم روانه بود پایین چکید. نتوانتسم در برابر هایم همراه با قطرهو اشک

بغضم مقاومت کنم و از ته دلم زار زدم، پربودم از بغض، خیلی وقت بود اینطور گریه نکرده بودم، 

ام را در آغوش گرفتم، سرم را کردم و کنار وان نشستم، پاهای خیس و برهنهشیر دوش را پرت 

ای که تا حاال سعی کرده بود محکم باشد، از این روی پاهایم گذاشتم و گریه کردم. برای دل بیچاره

مرد متنفرم، اصال از تمام مردها متنفرم، انگار خدا من را آفریده تا مورد آزار مردها باشم، با حرف 

مرد هایشان؛ حتی با ترک کردنشان، اگر پدرم ترکم نمی کرد و نمییشان، با کارهایشان، با نگاهها

  دادند.من االن این جا با این حال خراب نبودم، اگر او بود این مردهای گرگ صفت من را آزار نمی

خودم دانم چقدر در همان حالت بودم که با صدای کوبیده شدن به در سرویس بهداشتی به نمی

. آمدشیما خانوم از پشت در آمدم، صدای   

 نوا جون، عزیزم اینجایی؟ -

اش ی کافی با کارهای مسخرهگذاشت؟ امروز به اندازهخواست؟ چرا راحتم نمیاین زن چی می

پوفی کردم و بلند شدم، دوباره صدایش آمد. ام کرده بود.خسته  

 نوا، تو سرویس بهداشتی هستی؟ -

سعی داشتم عادی نشانش بدهم گفتم:ای که با صدای گرفته  
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بله شیما خانوم اینجام. -  

 مکث کوتاهی کرد .

خوایی بیایی پایین چیزی شده؟به شروین گفتم برای ناهار صدات کنه، گفت که نمی شیماخانم:  

کند و بخواهم از پایین رفتن دانست حرف هایی که زده حالم را بد میپسره ی خودخواه می

هایش بتواند آزارم بدهد، کردم من آدم ضعیفی نیستم که با حرفاید وانمود میامتناع کنم، اما ب

 نفس عمیقی کشیدم و گفتم:

یام پایین .گیرم مینه شیما خانوم یه دوش می -  

مونیم زود بیا.شیماخانم: باشه عزیزم ما پایین منتظر می  

قیقه ای دوش گرفتم و های شیماخانم نشان از رفتنش بود، سمت وان رفتم و ده دصدای کفش

و از  یمپوشید ران بود ارختکن آویز  در حوله تن پوشی که. تقریبا آروم تر از چند دقیقه قبل شدم

  بود؟ کجا خواب اتاق انداختم، اطراف به شدم، نگاهی خارج بهداشتی سرویس

و بود، نگاه ای که در راهر به سمت راهرویی که کنار آشپزخانه قرار داشت رفتم و به تنها در بسته 

کردم، درست حدس زدم اتاق خواب آنجا بود، بدون نگاه کردن به وسایل لوکسی که در اتاق بود 

هایم گشتم اما کمدی را نیافتم، پس کجا بودند؟! مردد وسط اتاق ایستاده بودم که به دنبال لباس

به  باردیگر صدای شیماخانم از پشت سرم آمد و من طبق معمول ترسیده هینی کشیدم و

  سمتش چرخیدم، با دیدن واکنشم دستش را پشت کمرم گذاشت و دستپاچه گفت:

خوام ترسوندمت.عزیزم معذرت می -  

 لبخند مصنوعی زدم.

 اشکالی نداره. -

 نگاهش که به اجزای صورتم خورد کنجکاوانه پرسید.
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 چشمات چرا قرمز شده؟ گِر... -

ا چرخاندم.اجازه ندادم حرفش را کامل کند و با دستپاچگی سرم ر   

شامپو توی چشمم رفت . -  

مکث بلندی کرد، به طوری که حتم داشتم قانع نشده اما به روی خودش نیاورد، در حالی که 

رفت گفت:سمت دوتا دری که توی اتاق بود می  

 فکر کردم توی لباس پوشیدن کمکت کنم برای همین برگشتم. -

 در سمت چپ را باز کرد و داخل شد.

هاتون اینجاست.یزم لباسشیماخانم: بیا عز   

های مردانه و زنانه؛ متعجبانه به سمت دری که باز کرد، رفتم؛ اتاق نسبتا بزرگی که پر از لباس

انواع کیف و کفش و همین طور ساعت مردانه و جواهرات زنانه. با دهان نیمه باز به اتاق نگاه 

رد.کردم، شیما خانوم سمت رگال زنانه رفت و لباس ها را زیرورو ک  

ی خودم برات لباس و کیف و کفش سفارش دادم و نوا جان باید منو ببخشی من به سلیقه -

 خریدم.

 مات و مبهوت بودم و آب گلویم را قورت دادم.

نیازی به این همه لباس نبود من خودم لباس داشتم.  -  

 از داخل رگال یک لباس بیرون آورد و به سمتم گرفت؛ سرش را اندکی کج کرد.

گم؟فهمی که چی میس ها دیگه مناسب یه خانوم تازه ازدواج کرده نبود، میاون لبا -  

 و بعد بدون این که منتظر جوابم باشد ادامه داد:

این خوبه؟ -  
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ی نظردادن به من نداد، لباس را سرجاش گذاشت .باز هم اجازه  

نه خوب نیست. -  

نگاهم کرد.لباس دیگری بیرون آورد و گرفت سمتم و اینبار با رضایت کامل   

یاد عزیزم این یکی خوبه رنگ آبی بهت می -  

  ام نقش بست، بدون این که لباس را بگیرم، گفتم:اخم ظریفی روی پیشانی

شیما خانوم من خودم لباس دارم احتیاجی به اینا نیست. -  

 لباس را پایین گرفت و چند ثانیه نگاهم کرد سپس با خونسردی کامل گفت:

ها رو جمع کردم ،نوا تو دیگه عروس خانواده ما هستی پس شو من اون لباسعزیزدلم ناراحت ن -

 می دونی که...

 سری تکان دادم.

ها درسته؟زادهباید مثل خانواده شما برخورد کنم، مثل اشراف  -  

ام گذاشت.لباس را روی رگال گذاشت و قدمی به سمتم برداشت سپس دستش را روی شانه  

الزمه، منم زمانی که وارد این خانواده شدم این برخوردهارو  ازم دلخور نشو، این کارها  -

دیدم و به این دلیل نیست که تو از پایین شهر اومدی؛ منم خانواده متوسطی داشتم، 

پس فکر نکن دارم با این کارم بهت توهین می کنم، من کاری رو انجام می دم که مادر 

خاندان رو حفظ کنه.شوهرم بهم یاد داد، چیز هایی که سنت و رسوم این   

 پوزخندی روی لبم جاری شد.

یعنی این که شما یادم بدین چی بپوشم جز رسوم شماس؟ -  

 با جدیت تمام ادامه داد.
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شه باید مثل نه اصال، رسوم ما این هست که وقتی کسی، آقا یا خانومی وارد این خونواده می -

یگه، تو االن یکی از ما هستی.بقیه اعضا رفتار کنه چه در لباس پوشیدن چه در مسائل د  

اش را کنار بگذارد و یکی از این شود آدم خود واقعیچه رسم و رسوم مزخرفی داشتند، چطور می

خواستم با شیماخانم بحث کنم برای همین لباسی که انتخاب کرده بود را ها بشود؟ نمی

 برداشتم.

تونم یکی دیگه شیما خانوم من نمیپوشم اما لطفا یه چیزی رو بدونید من: من این لباس رو می

 باشم، من همینم، نوام و قرار نیست کس دیگه ای باشم.

ام را لمس کرد و لبخندی زد .ام انداخت و شانههای جدینگاهی به چشم  

سر میز منتظرتیم عزیزم دیر نکن. -  

د، اگر شیما این را گفت و از اتاق خارج شد .حق با سمیه بود این آدم ها با ما خیلی فرق دارن

خانوم توانسته تغییر کند و مثل این اشراف زاده ها رفتار کند، قرار نیست من هم مثل او تغییر 

خواهم خواهم تغییرکنم و فراموش کنم که دختر باغبان این عمارت بودم و نمیکنم، من نمی

 کسی هم این را از یاد ببرد. 

ی داخل اتاق پروف انداختم، پیراهنی از ی قدبعد از تعویض لباس نگاهی به خودم درون آینه

کند. من کردم به من نمی آید و معذبم میجنس حریر ساده و بلند، دوسش نداشتم احساس می

های آبی را پوشیدم و از با پوشیدن شلوار های شیش جیب راحت تر بودم. دمپایی روفرشی

ی ی اعضای خانوادههمه ی سوم خارج شدم؛ از آسانسور بیرون آمدم و داخل سالن شدم،طبقه

کشیدند.محتشم پشت میز ناهارخوری انتظار من را می  

  آقای محتشم: خوش اومدی دخترم.

لبخند مصنوعی کمرنگی به رویش زدم. شروین متوجه من شد، سرش را بلند کرد و نگاهم کرد و 

ه خورده بود، بعد به سرعت سرش را پایین انداخت، این درحالی بود که ابروهایش کامال درهم گر 

 نزدیک میز که شدم آقای محتشم به صندلی کنار شروین اشاره کرد.
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بیا دخترم بشین. -  

ی عبوس وخودخواه این مرد بهترین جا صندلی کنارش بود، بهتر بود روبروی برای ندیدن چهره

یکدیگرنباشیم، خدمتکار صندلی را عقب کشید و من با تشکر پشت میز نشستم، شاهین 

نگاهم می کرد، گفت:درحالیکه   

چه لباس زیبایی پوشیدی بانو. -  

ای هایم دوخت و با لحن پر از طعنهشایان که در کنارش نشسته بود نگاه پرمعنایی به چشم

 گفت:

  آره لباس قشنگیه، جالبه که به این سرعت تغییر پوشش دادی . -

آمد، این را وشش نمیکردم؛ شایان هم درست مثل شروین از من خرا حس می اشلحن پرازطعنه

شد فهمید. شیما خانوم معترضانه به پسرش نگاه کرد.از نگاهش و کالمش می  

 شیماخانم: شایان من از نوا خواستم.

 من بلد بودم از خودم دفاع کنم برای همین بعد از حرف شیما خانوم گفتم: 

رو گم دواقعیشونها خوآره تغییر پوشش دادم، باالخره این جز سنت و رسوم شماست که آدم-

شن.کنند یک نفر دیگه و میمی  

ی صحبت به هیچ ابروهای شاهین باال پرید و شایان ابروهایش درهم گره خورد اما شروین اجازه

  کدام را نداد و نگاه جدی و پر از اخمش را به من انداخت.

 منظورت از این حرف چیه؟ -

رد کنم آقای محتشم نفس عمیقی کشید، ای هم نثار این مقبل از این که بخوام جواب کوبنده

گذاشت و به همه نگاه کرد.قاشق را روی میز   

رو کنار بذاریدو ناهارتون رو بخورید.خوام بحث کردنازتون می -  
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های سختی که شروین بهم دیگه صدایی از کسی بلند نشد، اشتهایی نداشتم و هنوز هم حرف

ظرف سوپی که شد. به کردم حالم خوب نمیالفی نمیکه تزده بود را فراموش نکرده بودم و تاوقتی

شد و کنار دست شروین قرار داشت نگاه کردم، فکری در سرم اش در هوا پخش میحرارت داغی

ریخت و شاید شد درست روی شلوارکِرِم رنگ شروین مینقش بست؛ اگر این ظرف سرازیر می

شد. با این فکر چند ثانیه ک میسوزاند و دل من کمی خنداغی سوپ اندکی پایش را هم می

مکث کردم و بعد برای برداشتن نمکدانی که دقیقا کنار ظرف سوپ بود دستم را دراز کردم و 

دریک لحظه دستم را به ظرف زدم؛ محتوایش روی پای شروین و نیمش روی سرامیک سرازیر 

دند دو خدمتکار شد؛ شروین آخی گفت وصندلی را عقب کشید، همه بلند شدند و او را نگاه کر 

به سمتش آمدند و یکی دستمال را به طرف شلوارش گرفت، دستم را جلوی دهانم گرفتم و 

 متأثرانه نگاهش کردم.

خواستم نمکدون رو بردارم دستم به ظرف خورد.خوام، میآخ من معذرت می-  

به من  های وحشتناکش نگاه معناداریی مچاله شده از روی صندلی بلند شد و با اخمبا چهره

 انداخت، شیما خانوم از پشت میز بلند شد و به سمت شروین رفت .

برو لباست رو عوض کن قبل از این که پات بسوزه. -  

 من هم بلند شدم و ایستادم .

سوزی آره ؟خوام حتما خیلی داری میمن بازم معذرت می -  

رزنش نکن .آقای محتشم: اشکالی نداره دخترم از قصد که نبود اتفاق بود خودت رو س  

 شروین سرش را تکان داد و با لحن خاصی گفت:

یاد خیلی هم داغ نبود.درسته اتفاقه پیش می  -  

کرد به سمت آسانسور دستمال را با حرص از خدمتکار گرفت و درحالیکه شلوارش را تمیز می

  جان شما اکتفا کرد.رفت و تنها به گفتن نوش
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ام را بگیرم. تشکری کردم و از میز فاصله روزمندانهتوانستم جلوی لبخند پیدلم خنک شد، نمی

هایم جاری بود، این در حالی بود که لبخند پهنی روی لب  گرفتم؛ به سمت سالن اصلی رفتم،

رفتم با کشیده شدن دستم توسط شخصی ایستادم. چرخیدم ها میبه سمت پله  همین طور که

نگاهش کردم.ی خشمگین شایان روبرو شدم، متعجبانه و با چهره  

 چیکار می کنی؟ -

 مچ دستم را کمی فشار داد.

کنی نفهیدم که از قصد سوپ رو ریختی روی پای شروین؟کنی؟ فکر میتوداری چیکار می -  

 سعی کردم مچ دستم را از دستش در بیاورم.

تقصیر من نبود دستم خورد.-  

 عصبی خندید.

گول بزنی کور خوندی، من گول این قیافه  تونی همه روکنی میاگه با این قیافه مظلومت فکر می -

خورم، تو از قصد سوپ رو سرازیر کردی.رو نمی  

 مچ دستم را از دستش در آوردم.

گی؟آره اصال از قصد این کارو کردم؛ سوزوندمش که دلم خنک بشه حاال چی می -  

کرد. باحرص نگاهم  

جازه نمیبینی من بهت امواظب رفتارت توی این خونه باش وگرنه بد می - دم هر کاری خواستی 

 بکنی.

 پوزخندی زدم و طبق معمول یک دستم را به کمرم گرفتم.

های مامانی مگه تهدید کردن هم بلدن؟آقازاده -  
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تر از قبل شد، خواست حرف دیگری بزند اما اجازه ندادم .برافروخته  

کرد، انتظار نداشته باشید  من: من نه باتو دعوا دارم نه با داداش از خودراضیت، اون بود که شروع

ها بشینم گریه کنم و غصه بخورم هیچ آمیزتون مثل این دختر بچههای توهینمن جلوی حرف

 کاری نکنم، هر عملی یه عکس العملی داره .

ای بهم انداخت.نگاه منزجرکننده  

دونی تو خونته.شه داشت؛ چاله میای هم نمیازت انتظار دیگه -  

بل این پسر که درست مثل شروین از خودراضی و گستاخ است خونسرد سعی کردم خودم را مقا

 جلوه بدهم، نفس عمیقی کشیدم و دست به سینه نگاهش کردم.

ای نداری راحتم بذار.خوبه حاال که از من انتظاردیگه -  

هایم قرار دادم، تنها این را گفتم و از پله ها باال رفتم. درس دادن به شایان را هم جزء برنامه

کردند آقای محتشم و ها نداشتم و با صداقت با من برخورد میای از آنهایی که هیچ کینهآدم

توانستم بفهمم راضی نیست من عروسشان پسر ارشدش بود؛ حتی از نگاه شیماخانم هم می

دهم شاید اگر من هم جای او بودم با شهرت و ثروت و باشم. خوب البته که به او حق می

شدم همسری برایش انتخاب کنم که دیپلمه داشت هیچ وقت راضی نمی تحصیلی که پسرم

شد.ها پیش خدمتکارم محسوب میاست و سال  

داخل سالن شدم و نگاهی به اطرافم انداختم، شروین را که ندیدم به سمت اتاق خواب رفتم؛ در 

را از بدن  پوشید، روبرو شدم، نگاهمرا باز کردم و با دیدن شروین که داشت تیشرتش را می

اش گرفتم، چرخیدم و پشت به او ایستادم، من چرا در نزدم؟ سوالی بود که ی ورزشکاریمردانه

  شروین هم پرسید .

در زدن بلد نیستی؟ -  

 لبم را به دندان گرفتم.
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کردم اینجا باشی.فکر نمی -  

ی هرهقدمی به سمتم برداشت و درست کنارم ایستاد، سرم را اندکی به چپ چرخاندم و در چ

اش نگاه کردم.عصبی و جدی  

های من اینجاست پس برای تعویض لباس مجبورم بیام کنم باید دیده باشی تموم لباسفکر می -

 اینجا.

حرفی نزدم همین که خواستم از کنارش بگذرم سد راهم شد، سرتاپایش را پرسوال نگاه کردم و او 

ته خشمی که در چشم هایش نمایان در حالی که دست به سینه بود با همان خونسردی و الب

 بود، گفت:

 ببینم مشکل تو چیه؟ این بچه بازی که پایین درآوردی برای چی بود؟ -

هایم نشست.پوزخندی روی لب  

کنی؟فهمم در مورد چی داری صحبت میمنظورت رو نمی -  

 پوفی کرد و سرش را به این سو و آن سو تکان داد.

پایین افتاد تقصیر تو نبود و غیر عمدی بود؟! انتظار نداری باورکنم اتفاقی که -  

ی درهم نگاهش کردم.هایم را مچاله کردم و با چهرهلب  

هنوز تو فکر اون اتفاقی؟حتما خیلی پات سوخت آره؟ -  

 باحرص خندید.

  خوب بلدی فیلم بازی کنی، بازیگر ماهری هستی. -

  من هم مثل خودش خندیدم .
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کنن چطور برخورد کنم هایی که بهم توهین میم؛ فقط بلدم با آدمفیلم بازی کردن رو بلد نیست -

.  

هایم خیره شد، نفس عمیقی کشیدو بعد سرتاپایم را نگاه کرد. ابروهایم را درهم گره زدم به چشم

  و خودم را عقب کشیدم؛ با لحن تندی پرسیدم.

  به چی زل زدی؟ -

  او هم مثل من اخم کرد.

  این لباس چیه؟ مگه من تذکرهای الزم رو بهت ندادم؟ببینم منظورت از پوشیدن  -

  لباس را نگاه کردم و با تعجب پرسیدم.

  یعنی چی؟ مگه باید منظوری داشته باشم؟ -

  با همان لحن جدی و خشکش ادامه داد:

خودت رو به اون راه نزن، یکبار بهت اخطار دادم سعی نکن خودت رو توی دل من جا  -

ای خام با پوشیدن لباس آبی که رنگ مورد عالقمه یا هرکار دیگه ای نداره، منکنی. فایده

نمی   شم این رو توی ذهنت بسپار.

هایم نقش بست این پسر با خودش چه فکری کرده مکث کوتاهی کردم و بعد پوزخندی روی لب

  بود؟

  سالم توهم، فکر کردی این لباس رو واسه تو پوشیدم؟  -

امه دادم:سری از روی تاسف تکان دادم و اد  

من واسه آدمی که ازش متنفرم همچین کاری کنم؟ خنده داره، توهم زدی جناب دکتر؛ این   -

ورد عالقته قبل از این که دونستم آبی رنگ ملباس رو مادرت انتخاب کرد، مطمعن باش اگه می

زدمرو آتیش میرفتم لباسبپوشمش می  .  
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  اش را به طرفم گرفت.انگشت اشاره

گم حاال که به هزارویک دلیل همخونه شدیم بهتره به حرفام ببین چی می خوب گوش کن -

خواد هی تو رو بهم دی دلم نمیخواد رو انجام نمیگوش بدی؛ کارهایی که مادرم ازت می

 بچسبونن فهمیدی؟

اش که درست روبروی صورتم بود کردم و با تندخویی گفتم:نگاهی به انگشت اشاره  

دم که باهام رو بهت نمیکنی، من این حقمن اینطوری برخورد می من زیردستت نیستم با -

 اینطور صحبت کنی.

های پول پرستی امثال تو.کنم خصوصا آدمشروین: من با هر کس هرطور که بخوام رفتار می  

کردم و با خشمی که باعث شد صدایم بلرزد، گفتم:با حرص نگاهش می  

نی همه زیردستتن اما من از اوناش نیستم.کای و خودخواه هستی فکر میاز بس عقده -  

این را گفتم و برای این که نبینمش یک راست به سمت اتاق پروف رفتم و در را محکم بستم، پر 

های ثروتمند متنفرم، فکر از خشم بودم خشمی که امکان ندارد به راحتی فروکش کند، از آدم

ی کردند، روی کاناپهواستند رفتار میخهایش هستند که هرطور میکردند مالک دنیا و آدممی

هایم گرفتم و فشردم امروز به حدکافی زرشکی که توی اتاق پروف بود نشستم و سرم را بین دست

شد.کردم، کاش این روز کذایی تمام میپر شدم و احساس سنگینی عمیقی می  

په بلند شدم و در را باز آمد از افکارم جدا شدم، از روی کانابا صدای زنگ موبایلم که از اتاق می

ام رفتم با کردم، شروین دراتاق نبود، نفس عمیقی کشیدم و به سمت موبایل داغون و زواردر رفته

ام؛ لبخندی زدم و جواب دادم. ی گوشیی شکستهدیدن اسم سمیه روی صفحه  

کله دیگر گفت بیصحبت کردن با سمیه و تعریف ماجرای امروز کمی حالم را بهتر کرد؛ اینکه می

ترسیدم مبادا به خاطر فرار خیالم را راحت کرد. مدام می کاری به ما ندارد و در امان خواهیم بود،

کله بالیی سرسمیه در بیاورد؛ این کارها از او بعید نبود.ناگهانی من بی  
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ای پرت کردم و روی تخت دراز کشیدم، احساس خوبی نداشتم حالم بد بود، حس موبایل را گوشه

کردم و باید درهمان زندگی ی به این اتفاق و این ازدواج نداشتم شاید نباید قبول میخوب

ی حریر آبی را در دستم گرفتم و ماندم. نفس عمیقی کشیدم و روی تخت دراز کشیدم پارچهمی

ی لبم جا خوش کرد، پوشیدن لباس آبی به خاطر او؟ از اینطور لمسش کردم؛ پوزخندی گوشه

توانستم یک دقیقه هم تحملشان کنم چطور باید با این آدم راضی متنفرم نمیهای از خودآدم

زدم حاال با شروین. ام گرفت تا چند روز پیش با بی کله سروکله میساختم؟ خندهمی  

های امروز بود، کنم بهترین کار ممکن در این روز و اوضاع، خوابیدن و فکر نکردن به اتفاقفکر می

آلودم را های خوابای چشمسعی کردم کمی بخوابم. با صدای نازک و زنانه هایم را بستم وچشم

کرد و کمی باز کردم و به شخصی که مقابلم ایستاده نگاه کردم، در حالی که کمی تعظیم می

  سرش را پایین گرفته بود، گفت:

  صداتون بزنم. ببخشید از خواب بیدارتون کردم، خانوم دستوردادن برای شام -

  هایم رو بستم .ای کشیدم و دوباره چشمهخمیاز 

  نمی خورم . -

ی نشستن پشت آن میز با آن آدم ها را نداشتم و این را گفتم و پتو را روی سرم کشیدم، حوصله

هایم را دوباره روی هم گذاشتم و خوابیدم؛ با صدای شخصی که ترجیح دادم چیزی نخورم. چشم

هایم را باز کردم، پتو را از روی سرم کشیدم و با صدای گویا قصد بیدار کردنم را داشت چشم

  نسبتا بلندی گفتم:

  خورم چ..یز..گم نمیچیه؟ می -

های هایش را در جیبتفاوت وجدی شروین حرفم رو نصفه رها کردم، دستی بیبا دیدن چهره

  کرد.شلوارش کرده بود و نگاهم می

  نیومدم برای شام صدات کنم . -

  آلود موهایم را که پخش و پال شده بود، مرتب کردم و با همان قیافه ادامه دادم.اخمی با چهره
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  پس برای چی بیدارم کردی؟ چیکارم داری؟ -

  نفس عمیقی کشید و نگاهش را گرفت.

  اومدم بیدارت کنم تا جای خوابمون رو مشخص کنم. -

  وانه پرسیدم.بلند شدم و روی تخت نشستم، نگاهی به اطراف انداختم و کنکا

  خوابی؟مگه تو هم این جا می -

  پوزخندی زد و سرش را تکان داد.

  متاسفانه . -

خوابیدیم؟ با این فکر مثل فنر از اینجا که فقط همین یک اتاق را داشت؟ یعنی باید کنار هم می

 جام پریدم، کنارش ایستادم و دستم را در موهایم فرو کردم.

خواستی منو نادیده بگیری منم تو رو حاال چرا باید قرار ما این نبود تو میخوابم، من کنار تو نمی -

 کنار هم بخوابیم؟

ام انداخت.روبرویم ایستاد، نگاه دقیقی در چهره  

خوابم فقط رم میمن نگفتم قراره ما کنارهم بخوابیم .بیدارت کردم که بگم من توی سالن می -

.خوام کسی از این موضوع چیزی بدونهنمی  

خواهد برای من فداکاری کند برای همین اخم ظریفی کردم اش انداختم، دلم نمینگاهی به چهره

 و بدون این که نگاهش کنم، گفتم:

رم توی سالن شما سرجات بخواب.نیازی نیست من می -  

ام خیره شد.مکث بلندی کرد، به ابروهای گره خورده  

هر طور مِیلِته  -  



                 
 

 

 س. سرحدی| و از کجا آمدی؟ ت رمان

 

 

 

 

 

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

 

175 

 

های روی تخت را برداشتم و سمت درخروجی رفتم اما کی از بالشآنکه حرف دیگری بزنم یبی

 باردیگر با صدایش ایستادم .

صبر کن. یه لحظه -  

سمت در کنار اتاق پروف رفت، داخل شد و پس از چند لحظه با یک پتوی سفید رنگ بیرون 

اق خارج شدم آمد؛ نزدیکم شدو پتو را به سمتم گرفت، بی آنکه چیزی بگویم پتو را گرفتم و از ات

شاید درستش این بود که تشکر کنم اما من دوست نداشتم از این آدم در قبال کاری که انجام 

کردم لیاقت تشکر من را ندارد. داخل سالن شدم و نگاهی داد تشکر کنم شاید چون فکر میمی

قرارداشت که ی قدی و طویلی ی بزرگی افتاد که روبروی پنجرهها انداختم، چشمم به کاناپهبه مبل

ی باغ را به رخ می کشید، به سمتش رفتم و بالش را رویش گذاشتم، دراز کشیدم و پتو را منظره

روی بدنم کشیدم و سرم را سمت پنجره چرخاندم؛ باغی که در روز زیباو خواستی بود چقدر در 

دیدم، حاال ی ترسناک را نمیشد، کاش پرده را کشیده بودم و این منظرهشب تاریک وترسناک می

 چطور باید بخوابم؟

داد و من تازه از خواب بیدار شده نگاهی به ساعت روی دیوار انداختم؛ یازده شب را نشان می

ام را بیرون فرستادم و روی کاناپه نشستم. پتو را روی پاهایم گرفتم، سرم بودم. نفس حبس شده

ای از تاریکی را در سکوت به نقطه را به پشتی کاناپه تکیه دادم و به بیرون زل زدم؛ چند ساعت

 خیره بودم تا این که متوجه نشدم کی خواب من را در خود فرو برد.

حوصله از گذشت و از بیکاری به ستوه آمده بودم، کالفه و بیچندروزی از آمدنم به این خانه می

. لباس ورزشی شدم آمد روبروآمدم همان موقع با شروین که از پله ها باال میپله ها پایین می

ای دور گردنش بود، هر دو ایستادیم و نگاه گذرایی به یکدیگر انداختیم؛ به پوشیده بودو حوله

خواستم به راهم ادامه بدم اما روبروی سرعت نگاهم را دزدیدم، ابروهایم را درهم کشیدم و می

او هم به چپ آمد، به یکدیگر قرار گرفتیم؛ دوباره هم را نگاه کردیم اینبار با اخم، به چپ رفتم 

راست رفتم او هم به راست حرکت کرد؛ هردو دوباره ایستادیم و یکدیگر را نگاه کردیم، پوفی کردم 

 و سرم را تکان دادم.

یایی.رم همون سمت میمن: برو کنار دیگه هر طرف می  
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 با لحن جدی اما خونسرد جوابم را داد.

تو سد راه من شدی پس تو باید بری کنار. -  

اش کردم.ی جدیزخندی نثار چهرهپو  

اومدم پایین تو یهو ظاهر شدی.من داشتم از پله ها می -  

رفت، مکث کوتاهی کرد؛ نفس عمیقی کشیدو در حالی که از سمت راستم از پله ها باال می

  گفت:

رو با بحث کردن با تو شروع کنم.خواد روزماصال دلم نمی -  

ی بحث کردن با او را مه دادم، در واقع من هم امروز حوصلهالعملی به راهم ادابدون هیچ عکس

ها پایین رفتم و نگاهی به اطراف انداختم، کسی را در سالن نیافتم بنابراین به نداشتم، از پله

خوری نشسته بودند، سمت آشپزخانه رفتم، شیما خانم و آقای محتشم هردو پشت میز صبحانه

اش را کنارش دو متوجه من بشوند؛ آقای محتشم روزنامهسالم بلندی کردم و این باعث شد هر 

 روی میز گذاشت، من را نگاه کرد و باخوشرویی جوابم را داد.

سالم دخترم صبحت بخیر  -  

شیماخانوم هم در جواب سالمم گفت:   

صبحت بخیر عزیزم بیا بشین صبحانه آمادست. -  

کاری به سمتم آمد و زودتر از من به سمت میز رفتم و خواستم صندلی را عقب بکشم اما خدمت

 صندلی را برایم عقب کشید. با جدیت نگاهش کردم. 

رو برام عقب بکشینیازی نیست تو صندلی ،آبجیو بکنم تونم این کار خودم می -  .  
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های پر از تعجبش خدمتکار که دختر جوان و کم سن و سالی بود، سرش را بلند کرد و با چشم

به زیر انداخت و به سمت دیگر آشپزخانه رفت؛ چرا اینطوری نگاهم  نگاهم کرد و بعد سرش را

ای باال انداختم و پشت میز نشستم، شیما خانوم رو به همان خدمتکار گفت:کرد؟! شانه  

لیال جان برای نوا چای بیار. -  

 در حالی که معذب شده بودم لیال را نگاه کردم و بعد رو به شیما خانوم گفتم:

خواد لیل...چایی بریزم نمی تونمخودم می -  

 میون حرفم پرید.

رو انجام بده.شیماخانم: عزیزم اجازه بده لیال کارش  

گفتم؟ توانستم برای خودم چایی بیاورم باید به شخص دیگری میآخرچرا وقتی خودم می

 نگاهی به هردو انداختم و حرفی نزدم. آقای محتشم در حالیکه فنجان روی میز را برداشت ونیم

 نگاهم کرد.

نوا از این جا بودن راضی هستی؟ اگر که ناراضی هستی و دوست نداری کافیه به من بگی فورا  -

کنم.ای نزدیک به خودمون آماده میبراتون خونه  

آور است؛ برای خدای من، فکر کردن به اینکه بخواهم با شروین تنها زندگی کنم برایم عذاب

:همین به سرعت در جواب محتشم گفتم  

ام خیلی هم خوبه؛ اصال نیازی به خونه گرفتن نیست.من راضی  -  

 به جای آقای محتشم شیماخانم ادامه داد.

خوبه که راضی هستی اما باز هم اگر زمانی ناراضی بودین و یا حتی شما به تنهایی ناراضی  -

 بودی کافیه با ما در میون بذاری.
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یعنی تا این حد  ؟هستندر این قدر با من خوب رسید چرا این دونفبرام کمی عجیب به نظر می

م ین چایی که خدمتکار براانفس عمیقی کشیدم و به فنج نستد؟ادمدیون من می ران اخودش

میلی به خوردن چیزی  م گرفتم و به لبم نزدیک کردم،یهادست در ان ر افنج آورده بود نگاه کردم؛

در حال  ی همین تنها به چای اکتفا کردم؛نداشتم در واقع عادتی به صبحانه خوردن نداشتم برا

ی شروین و شاهین پیدا شد خوردن بودم که سرو کله .  

داخل آشپزخانه شدند و بعد از سالم وصبح بخیر پشت میز روبروی من نشستد، شاهین مثل 

 همیشه شاد و پر انرژی بود.

 شاهین: خب عروس خانوم تعریف کن راضی هستی از زندگی جدید؟

؟ یعنی من االن زندگی جدیدی را شروع کرده بودم؟ پس چرا متوجه تغییری زندگی جدید

دانستند؟ها از زندگی قبلی من چیزی میام؟ اصال مگر این آدمنشده  

مگه شما از زندگی قبلی من خبر داشتید؟ -  

شاهین فنجانش را روی میز گذاشت و پدرش را نگاه کرد و بعد من را، لبخندی زد و خونسردانه 

ه داد.ادام  

نه از کجا باید خبر داشته باشیم؟ منظور من تفاوت زندگی مجردی ومتاهلیه. -  

ای باال انداختم .تفاوتی شانهبا بی  

کنم.برای من فرقی نکرده، من هنوز هم مثل یه آدم مجرد زندگی می -  

هایی از حدقه درآمده نگاهم کرد سپس برادرش را.شاهین با چشم  

فرقی نکرده؟ البد برای تو هم هیچ -  

ی درون دهانش را جوید و بدون نگاه کردن به کسی، با صدای آرام در جواب شاهین شروین لقمه

 گفت:
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دونی.رو خودت میرو نپرس که جوابشسوالی -  

ی محتشم از ازدواج ما خبر داشتند چرا باید ی اعضای خانوادهحق با شروین است وقتی همه

ب است؟ یا اینکه قرار است خوب بشود؟ یا حتی اتفاقی افتاد کردند بین ما همه چیز خوفکر می

 باشد؟

شاهین پوفی کرد و سرش را با تاسف تکان داد و خودش را مشغول چای خوردن کرد، در همین 

ای درهم از پشت میز بلند شد و رو به شیما خانم گفت:لحظه آقای محتشم با چهر  

م زنگ بزن.رم اگر برای شب کاری داشتی بهخانوم من می -  

پس از رفتن آقای محتشم و ای گفت و همراه همسرش از آشپزخانه خارج شد. شیماخانم باشه

  شیماخانم شروین مانند آتشفشانی منفجر شد.

پرسی؟شاهین این سواال چیه می -  

 شاهین خونسردانه درجواب شروین گفت:

کدوم سواال؟ -  

کرده؟شروین: اینکه زندگی مجردی و متاهلی ما چه فرقی   

آورد، گفت:شاهین در حالی که موبایلش رو از توی جیبش درمی  

دونستم اوضاع شما اینقدر خرابه و نوا قراره همچین جوابی بده.من نمی -  

اش را به من دوخت.های عصبیشروین چشم     

تونی آبرو داری کنی؟زدی؟ نمیبهتر نبود این حرف رو این جا جلوی بابا نمی -  

م تکلیفش با خودش مشخص نیست از طرفی دوست نداشت ما را بهم بچسبانند وا، این پسر ه

 از طرفی از من انتظار آبروداری کردن دارد؟
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رو بهت گفتم؟ مگه جنابعالی نگفتی دوست نداری منمن: برای چی باید این چیزهارو نمی

 بچسبونن؟ پس دیگه دلیلی نداره چیزی رو پنهون کنیم.

به صندلی تکیه داد. دستی درون موهایش کشیدو  

ی مزخرف من و تو با خبر بشه خوامم کسی از رابطهزنم اما نمیهنوز هم این حرف رو می -

ای به خاطر من و تو ناراحت بشه و بهش فشاری عصبی وارد ذره خوامخصوصا پدرم، نمی

 ی گوشت کنرو آویزهرو قبول کردم پس اینشه. من برای خوب بودن حال پدرم این ازدواج

 و از این به بعد بدون که نباید راجب رابطمون با کسی صحبتی کنی.

ام را به دستم تکیه دادم.آرنجم را روی میز گذاشتم و چانه  

هایی تورو گوش کنم؟ببینم اصال چرا من باید حرف -  

 شروین هم اندکی خودش را به جلو کشید و در جوابم باتحکم گفت:

گم رو باید انجام بدی، ن که کارایی که میوقتی قبول کردی زن من بشی یعنی ای -

ای؟متوجه  

 پوزخندی زدم و دست به سینه به پشتی صندلی تکیه دادم.

رو توی این خونه گذاشتم ای که پامکنی، از لحظهرو لبریز میببین کم کم داری صبر من -

چون یه  کنی،  فکر نکنروی میهر رفتاری خواستی با من کردی اما دیگه واقعا داری زیاده

تونی هر برخوردی با من داشته باشی؛ من از و من شدم زن تو می سری برگه امضا کردیم

رو بدون من رو شناختم تا به االن به هیچ کس اجازه ندادم بهم دستور بده، اینوقتی خودم

  زنی برقصم شیرفهم شد؟قرار نیس به هر سازی که تو می

  تر از قبل گفت:عصبی

ها پام رو خوایی مثل بچهیاد؟ دوباره مییز کنم چه کاری ازت برمیاگر صبرت رو لبر  -

  بسوزونی؟ یا یه کاری مثل این بکنی؟
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توانستم بکنم؟ من فقط دعواکردن را شد چه کاری میدانستم اگر صبرم لبریز میخودم هم نمی

ابی به او بدهم خوب بلدم که آن هم امکان نداشت بتوانم با این آدم دعوا کنم. قبل از این که جو

  دوباره ادامه داد.

کنن تو زن منی و من شوهر تو؛ یعنی باید به وظایفت دونی چیه اون کاغذها ثابت میاصال می-

ای دیگه آره؟! قرار نیست که خواد رو انجام بدی متوجهخوب عمل کنی و کارایی که شوهرت می

  مجانی یه همچین ثروتی رو به دست بیاری.

از خشمم را به او دوختم؛ مردها همین هستند از ضعف جنس زن همیشه به  نگاه عصبی و پر

گذاشتم اینجا هم از این نقطه ضعفم استفاده کردند، اما من نمینفع خودشان استفاده می

 بشود؛ برای همین خشمگین صندلی را عقب کشیدم و ایستادم او هم بلند شد و ایستاد.

کله فرار نکردم بیام اینجا که تو منو با همچین چیزهایی یمن: ببین منو جناب دکتر من از دست ب

تهدید کنی، من از اون دختراش نیستم که با این تهدیدها بترسم پولتون هم ارزونی خودتون نه تو 

  ای برام اهمیت نداره.و نه خانوادت و نه پولتون ذره

توانستم یک مشت نثار خواست همین االن می از خشم و حرص فکم به لرزه افتاده بود دلم می

کنم.ی این پسر چهره  

شاهین با دیدن بحث و جدل بین ما و این که هر آن احتمال داشت من و بردارش دست به یقه 

  شویم از پشت میز بلند شدو برای آرام کردن ما گفت:

  بچه ها لطفا تمومش کنید صداتون به گوش همه رسید.  -

  شروین خشمگین برادرش را نگاه کرد.

رو واسه من انتخاب کردن، یه دختر قلدره بزن بهادر که اصال در ار همه بشنون بدونن کیبذ-

  حدمن نیست.

  صدایش بیش از حد بلند شده بود، من هم صدایم را باال بردم.
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  تر و حقیرتره.دونه، خود اون آدم از همه پایینرو در حد خودش نمیآدمی که هیچ کس-

چشم از یکدیگر گرفتیم و به سمت صدا چرخیدیم؛ ماهرخ به با صدای دختری، من و شروین 

  کردند.همراه مردی روبروی ورودی آشپزخانه ایستاده بودند و با تعجب ما را نگاه می

  شروین این جا چه خبره!؟ -

شروین نگاهی به آن دو انداخت اما حرفی نزد؛ در عوض شاهین به سمتشان رفت و به هر 

مت مردی که در کنار ماهرخ ایستاده بود کرد.س دودست داد و رویش را به  

  مهام جان کی اومدین؟ -

  های پر از تعجبش به من زل زده بود، گفت:مردی که نامش مهام بود، در حالی که با چشم

  ای که صدای این دونفر بلند شد.از لحظه -

  کوباند. اششاهین با دست به پیشانی

  رو شنیدین؟ مامان هم شنید؟پس همه چیز -

  سرش را تکان داد.

  شیماخانم توی باغ بودند چیزی رو نشنیدند. -

  مکث کوتاهی کرد و بعد ادامه داد.

  تونم بپرسم این خانوم کی هستن؟می -

قبل از اینکه شاهین جواب سوال مهام را بدهد، شروین با همان عصبانیت چند لحظه پیش 

  گفت:

ربزرگ برای تنبیه کردن من برام همسر من هستن، خانوم نوا نیازی همون دختری که پد -

  انتخاب کرده.
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  ی عصبی زدم و سرم را تکان دادم.خنده

آره آقای محترم من همون دختری هستم که اومدم تا سوهان روح این آدم به ظاهر محترم  -

باشم، پدربزرگش واقعا آدم با عقل و شعوری بود که متوجه شده بود این آدم باید تنبیه 

  شه.

  د و بازوی شروین را گرفت.شاهین جلو آم

ای روبرو شه.خوام یه نفر دیگه با همچین صحنهبحث کردن رو تموم کنید نمی -  

  شروین را به سمت در ورودی کشاند و رو به ماهرخ و مهام گفت.

  بریم توی سالن . -

  قبل از رفتن سرش را به سمت من چرخاند و به خدمتکاری که تقریبا خشکش زده بود گفت:

  یه لیوان آب به نوا خانوم بده لطفا. لیال -

ای را جلوی صورتم ای بعد لیوان شیشهلیال مانند فنر از جا پرید و به سمت یخچال رفت و ثانیه

  گرفت.

  بفرمایید خانوم آب بخورید کمی آروم شید. -

  لیوان آب را گرفتم و دوباره پشت میز نشستم.

  دستت درد نکنه لیال. -

  م کرد.لبخندی زد و کمی تعظی

  کنم خانوم. چیز دیگه الزم ندارید؟خواهش می -

  خانوم خانوم گفتن این دختر هم روی اعصابم بود.
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  شه اینقدر به من خانوم نگی؟من: می

  چشم های بادومی و درشتش را به من دوخت .

  چی صداتون کنم پس؟ -

  ای از آب را نوشیدم و لیوان را روی میز گذاشتم .جرعه

  رو صدا کنی.تونی اسمماسم دارم، می -

  دستپاچه در جوابم گفت:

  شن.ی گفتن اسم شمارو ندارم، خانوم بزرگ ناراحت میمن..من..اجازه -

  سرم را به نشانه مثبت تکان دادم.

 بگو. -

 نگاهی به در ورودی آشپزخانه کرد و دوباره من را نگاه کرد.

ترین آدمی که من یستن، درواقع مهربونکنید آدم بدی نخانوم، آقاشروین اون قدرها که فکر می-

شناسم ایشون هستن.توی این خونه می  

ام هویدا بود گفتم:پوزخندی زدم و با تمسخری که در چهره  

گی مهربون؟لیال جان تو به این آدمی که چند دقیقه پیش اینجا ایستاده بود می-  

اش درهم شد.چهره  

دن روین افتاده اما ایشون آدمی که نشون میدونم این روزها چه اتفاقی برای آقاشمن نمی -

تونم بهتون از روی یقین بگم آقا شروین به من خیلی کَُم...رو مینیستن این  

میان حرفش پریدم. با بدخلقی از روی صندلی بلند شدم و   
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 بسه لیال جلوی من از این آدم تعریف نکن . -

شایان برخورد کردم، خودم را عقب کشیدم های بلند از آشپزخانه خارج شدم اما ناگهان با با قدم

های وحشتناکم نگاهش کردم.و با اخم  

رو نگاه کن.کوری؟ جلوی پات -  

خدا را شکر  حرفی از کنارم گذشت، گفتننگاه تعجب بارش را به صورت درهمم دوخت و بدون  

ا به کردم که این پسر دیگر قصد بحث کردن نداشت وگرنه قادر بودم امروز به راحتی شخصی ر 

های یشمی رنگ این مردک خودخواه به محض این که سرم را بلند کردم با چشم قتل برسانم.

که مقابل  هایی نشسته بودهای راحتی نشسته بودند و او روی مبلروی مبل همه روبرو شدم؛

ی نحس این و به همین دلیل به محض خارج شدنم اولین شخصی که دیدم چهره آشپزخانه بود

دمرد بو شد داخل شد و من ا از شانس بدم شیماخانم از راهرویی که به در ورودی منتهی میام 

  را که دید به سمتم آمد؛ لبخندزنان جلویم ایستاد.

ری عزیزم؟کجا می -  

نمای مصنوعی زدم که مطمعن بودم متوجه طبیعی نبودنش شد .لبخند دندان  

رم باال استراحت کنم.با اجازتون می -  

برد.اش بازویم را گرفت و من را چرخاند و به سمت پسرهایش میسخرهبا همان لبخنده م  

االن که وقت استراحت نیست، امروز که شوهرت توی خونس باید جلوی چشمش بازی  -

 عزیزم.

داشت و سعی دانم چرا دست از سرم برنمیآه خدایا من را از دست این زن خالص کن، نمی

دانست که ما نیم ساعت پیش صدای ؛ اگر میداشت من و پسرش را به یکدیگر نزدیک کند

فریادمان کل عمارتشان را برداشته بود حال این گونه مرا به سمت پسرش نمی کشاند. هرچه به 

شد و این یعنی شروع تر میدید برافروختهی شروین که ما را میتر می شدیم چهرهآنها نزدیک

شنید، همین ویی شیما خانوم صدای مرا میای نداشت و گکردم فایده  جنگی دوباره، هرچه تقال
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ای که شروین ها ایستادیم شیماخانم دست مرا رها کرد و به سمت مبل دونفرهکه نزدیک به آن

روی آن نشسته بود هل داد و همین حرکت ناگهانی باعث برهم خوردن تعادلم و واژگون شدنم به 

افتادن به روی او کردم اما شروین زودتر از  یسمت او شد ؛چهره ام را مچاله کردم و خودم را آماده

های ای به چشمهایش گرفت و مانع از افتادنم شد، برای ثانیهمن بلند شد و بازویم را درون دست

ام را بیرون فرستادم و خودم را از او دور یشمی که خیره در نگاهم بود زل زدم. نفس حبس شده

جا در کنار مبلی به روی مبل نشست و من مردد همان کنانکردم او هم به خود آمد و دوباره اخم

گر اتفاق پیش آمده بود در حالی که با که او به رویش نشسته بود ایستادم، شاهین که نظاره

خندید گفت:لودگی می  

افتی تو آغوش یارها...نزدیک بود بی -     

هایشان که مهمان ای نثار شاهین کردم، حیفهمراه با شیماخانم هر دو خندیدند، چشم غره

رسیدم. شیماخانم روی مبل تک نمک را هم مینشسته بودند وگرنه حساب این مردک بی

ای به تنها جای خالی که در کنار شروین بود کرد.ای نشست و اشارهنفره  

 نوا جان بشین . -

ای درهم به سمت مبل رفتم و با فاصله از او نشستم. توجهم به شخصی که به اجبار با چهره

روبرویم در کنار ماهرخ نشسته بود جلب شد اسمش مهام بود، این مرد که بود همراه ماهرخ 

کند؟ اخم شدیدی کردم و زیر لب زمزمه کنان گفتم:آمده بود؟ چرا من را این گونه نگاه می  

گرده؟این دیگه تو صورت من دنبال چی می -  

و به شیما خانوم دوخت. گویا متوجه شد برای همین لبخندی زدو نگاهش را از من گرفت  

کنید؟شیماجان عروستون رو معرفی نمی -  

رو به او گفت:شیما خانوم با لحنی صمیمی  

 نوا جون عروسم . -
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ای هم به مهام کرد و ادامه داد:اشاره  

 ایشون هم مهام برادر ماهرخ از دوستان صمیمی خانوادگی ما هستن. -

ش را به پایین تکان داد و دستش را به تر، سر تر شد و لبخندش پهنتر و دقیقنگاهش عمیق

 سمتم دراز کرد.

از دیدنتون خوشبختم نوا خانوم.   -  

سرم را اندکی به چپ کج کردم و دستی که به سویم دراز شده بود را نگاه کردم، لبخند مضحکی 

هایم نقش بست در این خاندان دست دادن چیز کامال عادی است و هرکه را برای بار اول روی لب

کردند؟ دیدند باید او را لمس میمی  

دم.به کسی دست نمی  شرمنده من -  

 نگاهی به دستش کرد و سریع آن را عقب کشید؛ سرش را خاراند و با شرمندگی گفت:

 اوه خانوم من معذرت می خوام. -

 بدون گفتن حرفی رویم را برگرداندم، شیما خانوم به جای من گفت:

ده؛ جز خصوصیات اخالقیشه ناراحت نشو ست نمیمهام جان، نوا معموال به آقایون د -

 ازش.

 مهام نیم نگاهی به من انداخت و بعد شیما خانوم را نگاه کرد.

 متوجه خصوصیات اخالقیه متفاوتشون شدم . -

ای دست بدهم یعنی متفاوت هستم؟ متفاوت شما بودید که متفاوت؟ اینکه نخواهم به هرغریبه

همانند اروپایی د.کردیها زندگی می  

 شیما خانوم مکث کوتاهی کرد و سپس به همه نگاه کرد.
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رو دعوت کردیم، ها من و پدرتون امشب مهمونی ترتیب دادیم و تعدادی از فامیلبچه -

  برای شب آماده باشید.

 شروین اولین شخصی بود که صدای اعتراضش بلند شد.

 مهمانی؟ به چه مناسبت؟ -

 شروین را نگاه کرد و ادامه داد.

رو ببینن خوایم با فامیل دورهم باشیم، دوست داشتن بیان نواناسبتی نداره میعزیزم م -

رو...در هر حال باید عروسمون  

هایش را بست و بعد معترضانه میان حرف مادرش پرید.شروین چشم  

خوام مهمونی به این مناسبت گرفته بشه؟مامان من نگفتم نمی -  

  روی پا انداخت.شیماخانم اندکی خودش را به جلو کشید و پا 

رو ببین بگم نیاین شروین دوست نداره؟خوان بیان عروسمونخب وقتی گفتن می -  

 شروین سری تکان داد .

خوان بیان ببین عروس انتخابی آقا بزرگ چه شکلیه؟می -  

خواهند مرا خوری آن ها میام نقش بست، آخر تو چرا حرص میاخم ظریفی روی پیشانی

دم و اعتراض آمیز گفتم:ببینند؟ لب به سخن گشو  

 ببخشید اون ها قصد دارن منو ببینن شما چرا اعتراض داری؟ -

سرش را به تندی به سمتم چرخاند و نگاه معناداری به من انداخت اما چیزی نگفت شاید جوابی 

لبخندی هم نداشت بدهد؛ خوشحال از اینکه حرفی برای گفتن ندارد و نتوانست جوابم را بدهد، 

ت و به شیماخانم نگاه کردم.لب هایم نشس  
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رو ببینم .شم فامیالتونخیلی هم خوشحال می -  

هایش را بهم مالید.هایش جاری شد دستشیماخانم که از راضی بودن من لبخند روی لب  

ذارم.رم تدارکات شب رو ببینم شما رو تنها میخب پس من می -  

او گفت: قبل از این که شیماخانم از روی مبل بلند شود ماهرخ رو به  

کنم شیماجون.اگه کاری هست به من بگید کمکتون می -  

کند؟ یا قصد داشت خودش را الهه خوبی دخترک چاپلوس، خودش را در دل شیماخانم جا می

 نشان دهد؟ شیما خانوم از روی مبل بلند شد .

دن .مرسی عزیزم کاری نیست دخترها انجام می -  

ز جمع خارج شد لبخندی به روی یکدیگر زدند و شیماخانم ا .  

  به محض رفتنش شروین به سمتم چرخید.

خوایی تمومش کنی آره؟ دوست داری فقط با من مخالفت کنی که منو عصبی کنی؟نمی -  

 خونسردانه بدون اینکه نگاهش کنم، گفتم:

 آره دوس دارم باهات مخالفت کنم . -

 سرش را تکان داد.

 پس جنگیدن رو دوست داری! -

هایش نگاه کردم.چشم لبخند عریضی زدم و در  

من با جنگیدن بزرگ شدم. -  

 شاهین به میان آمد .
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دونم و شما، بابا سرسام گرفتیم بسه، بخدا اگه دوباره شروع کنید به بحث کردن من می -

ها رعایت کنید.حداقل جلوی بچه  

ی هنگاهم را بین اعضا چرخاندم؛ ماهرخ سرش را پایین انداخته بود و سعی در پنهان کردن چهر 

دید مارا نگاه ای که انگار فیلم سینمایی جذابی را میدرهمش داشت اما مهام با لبخند و چهره

کرد .می  

  رو قبول کردید؟سازید چرا این ازدواجمهام: جالبه، شما که اصال باهم نمی

 چقدر این مرد فضول است اصال تو چه کار به این کارها داری؟ آمدی مهمانی پرتقالت را بخور و

 تشریفت را ببر. من جوابی ندادم در عوض شروین لب به سخن گشود.

تر دختری که توی زندگیش می دونی مهام عامل اصلی این ازدواج پوله، به زبون ساده -

 چیزی نداشته برای ثروتمندشدن حاضر به انجام هر کاری می...

 صدای اعتراض شاهین باعث شد او حرفش را نیمه رها کند .

روی کردی.بسه امروز به حد کافی زیاده شاهین: شروین  

که  گم، آقابزرگ یه دختر بی کس و کار رو رو میروی نیست که، دارم حقیقتشروین: چرا؟ زیاده

بخاطر خانواده مجبور شدم این ازدواج مسخره رو  خواهان پول بود برای من انتخاب کرد و من هم 

 قبول کنم .

هایم زل زد.رحم و خشمگینش درون چشمهای بیسرش را به سمتم چرخاند و با آن چشم  

گم دیگه آره؟شروین: این دختر هم واسه پول زن من شد درست می  

ست که مرا این چنین بهم شد این تنها چیزیحرفی برای گفتن نبود چیزی از دهانم خارج نمی

رد، او بی کس شد دهانم بسته شود و قدرت تکلم را از من بگیریخت، تنها چیزی که باعث میمی

خواست آنجا بمانم و شاهد تحقیر شدنم باشم؛ از روی بودنم را به رخم کشید، دیگر دلم نمی
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های بلند جمعشان را ترک کردم تنها صدای شاهین را شنیدم اما اهمیتی مبل بلند شدم وبا قدم

 ندادم.

 نوا...نوا..وایسا.. -

از این خانه متنفرم، از این آدم متنفرم، او حرفی تر باال رفتم؛ اصال ها با سرعت هر چه تماماز پله

را به من زد که درونم را شکست و زبانم را قفل کرد، مردک گستاخ، مگر دست خودم بود که 

ی فقیری به دنیا آمدم؟ وارد طبقه سوم شدم و یک کس شدم؟ دست خودم بود که در خانوادهبی

هایم را درون هم مچاله کردم و طبق راست سمت اتاق خواب رفتم و روی تخت نشستم، دست

های ریختم برای حرفمعمول شروع به کندن پوست کنار انگشت شصتم کردم، نباید اشک می

کردم و از خودم کردم ،من قوی بودم، هرگز گریه نمیآدم بی ارزشی همانند او نباید گریه می

دادم.ضعف نشان نمی  

ادم چندین بار این کار را تکرار کردم تا اندکی آرام هایم را بیرون فرستهایم را بستم و نفسچشم

گفت او بردم، چطور لیال میرحم بودنش پی میگذشت بیشتر به بیشوم. هرچه بیشتر می

اش این چنین است پس وای به حال روزی که بخواهد نامهربان شود، مهربان است؟ اگر مهربانی

انگشتم پاک کردم، ای کاش قلم پایم خورد سرم را بلند کردم؛اشکی که کنار چشمم بود را با 

شدم اما همسر ریخت میی بیی آن پیرمرد شکم گندهآمدم، ای کاش صیغهشد و اینجا نمیمی

کشید. کله، یتیم بودنم را به رخم نمیشدم، حداقل بیاین مرد نمی  

تا تنهایم بگذارد و برای ناهار هم پایین نروم و از شاهین که به دنبالم آمد خواستم   ترجیح دادم

هایم را ببندم. با صدای ای نتوانستم چشمخواب را بهانه کردم گرچه با آن همه فکر و خیال ذره

ام را درست ای مچاله شده؛ چهره آورد از روی تخت بلند شدمشیما خانوم که نامم را به زبان می

ردم و با قامت شیماخانم که کردم و سعی کردم مثل همیشه عادی به نظر برسم؛ در اتاق را باز ک

  در کنارش ماهرخ بود روبرو شدم. نگاهی به هردو کردم و لبخند زدم .

  منو صدا کردین؟ -

  کرد، گفت:اش را نگاه میشیما خانوم درحالیکه ساعت مچی
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خوایی استراحت کنی اتفاقی عزیزم چرا برای ناهار پایین نیومدی؟ شاهین گفت می -

  افتاده؟

  دم و سرم را به عالمت منفی تکان دادم.لبخند مصنوعی ز 

 نه چیزی نشده دیشب دیر خوابیدم خواستم استرحت کنم برای مهمونی سرحال باشم.  -

لبخندی زد و پس از مکث کوتاهی گفت:  توانی بگو نوا.دروغ که حناق نیست تا می  

 نوا من و ماهرخ اومدیم توی آماده شدن کمکت کنیم برای شب. -

دارد؟ چگونه ی دیگری کشیده است، چرا دست از سرم برنمیاین زن نقشهآه خدایا باز هم 

توانستم از دست این زن خالص شوم؟می  

تونم آماده شم.شیما خانوم نیازی نیست من خودم می -  

  نشنید؛ داخل اتاق شد و به سمت اتاق پروف رفت.  گویی اصالً صدای من را

 ماهرخ بیا داخل عزیزم . -

کنار در ایستاده بودم، ماهرخ من را نگاه کرد.من وا رفته و عصبی   

تونم بیام تو اتاق خوابتون؟می -  

داد نگاه های آمد تنها چیزی که از این دختر آزارم مینگاهش کردم، به نظر دختر بدی نمی

آنکه لبخند بزنم از جلوی در کنار رفتم.اش به من بود، بیدرپیپی  

 این اتاق مال من نیست راحت باش. -

های طوسی پوشیده شده، ای که با مالفهشد و اتاق را نگاه کرد چشمش که به تخت دو نفرهداخل 

اش مچاله شد، اگر تا چندی پیش به عالقه ی بین این دو افتاد ابروهایش درهم گره خورد و چهره

شک داشتم حاال شکم به یقین تبدیل شد، این دختر به شروین عالقمند است؛ این را از تمام 
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شد فهمید، دلم برایش سوخت، بیچاره عاشق چه مردی است؛ کنارش رفتم هایش میو نگاهکارها 

 و ایستادم و با صدای آرومی که تنها خودش بشنود گفتم:

خوابیم بهتره ناراحت نباشی.من و اون اینجا نمی -  

های های اشک را به خوبی درون چشمهایم خیره شد حلقهسرش را چرخاند و در چشم

ی ی چهرهست؛ از آن دسته دخترهایی که مردها شیفتهدیدم، دختر زیبایییاش معسلی

شدند. عالمت سوالی در ذهنم جای گرفت، از آنجایی که شروین بسیار زیاد دلنشینشان می

شد گفت این دو بهم عالقه دارند پس هوای این دختر را داشت و صمیمیت زیادی داشتند می

با صدایش از افکارم جدا شدم.شروین چرا با او ازدواج نکرد؟   

 به من مربوط نمی... -

ام را به او دوختماش گذاشتم و نگاه جدیدستم را روی شانه .  

  گذره.رو ببینه متوجه شه توی دلت چی میاون قدری تابلو هستی که هرکس این نگاهت -

اش برداشتم.مکث کوتاهی کردم و دستم را از روی شانه  

بینی، قرار هم نیست تا ابد رو که میبهم نداریم اوضاعمونای من و شروین هیچ عالقه -

 باهم بمونیم.

 اما گویی حالش بهتر از چند لحظه پیش شد، اش را به صورتم انداخت و چیزی نگفتنگاه خیره

همین که بدانی قلبش مالک شخص دیگری نیست افاقه  به راستی عشق این چنین است؟

ماهرخ شود  مثلخواستم حالم نمی خدا را شاکر شدم که تا به حال عاشق مردی نبودم؛ کند؟می

  آدم مگر قحط بود عاشق این مرد شدی؟! سری از روی تاسف تکان دادم؛ این چنین بیچاره،

ناچار همراه با ماهرخ  هکرد از افکارم جدا شدم و ببا صدای شیماخانم که باردیگر صدایمان می

به  هایی بود که خودش تهیه کرده بود،باز هم در حال زیرو رو کردن لباس شدیم، فداخل اتاق پرو

هایم از حدقه در آمد این چشم اش را باز کرد،سمت کمد دیواری سفید رنگی رفت و درب کشویی

کرد؟ همه لباس اینجا چه می  
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داد دیده نشان میاش هایی که در تلویزیون اتاق سمیه در ماهوارههایی، از آنآن هم چه لباس

هایی که به رنگ آبی بود را در آورد، لباسی که تا باالتر از مچ پا بود و یک بودم ،یکی از لباس

آستین داشت و دیگری نداشت مقابلم قرار داد و نگاهم کرد، ماهرخ هم در حال برانداز کردن بود، 

 با دیدن رنگ لباس به سرعت خودم را عقب کشیدم.

آبی برام انتخاب کنید؟شه هر رنگی جز می -  

 با تعجب نگاهم کردند.

 ماهرخ: چرا آبی که رنگ قشنگ و سنگینیه.

سرم را به چپ و راست تکان دادم؛ بایادآوری دعوایی که با شروین سر رنگ آبی کرده بودم به هیچ 

 وجه امکان نداشت این رنگی را بپوشم.

یاد.من از رنگ آبی خوشم نمی -  

  و با صدای آرام زمزمه کرد. ی شیماخانم مچاله شدچهره

 اما آبی رنگ مورد عالقه شروینه. -

خواهم این رنگ را بپوشم. از نظرم این مدل لباس برای یک خوب من هم به همین دلیل نمی

 مهمانی ساده زیادی تجمالتی بود برای همین با کنجکاوی پرسیدم.

 شیماخانم؟ -

کرد. او در حالی که لباس را سرجایش می گذاشت به من نگاه  

شه من رو این مدلی صدا نکنی؟ تو دیگه عروس منی باید منو مامان صدا کنی.عزیزم می -  

ام گرفت این زن چرا این قدر توقعاتش باالست، در دهان من اصال مامان ابروهایم باال پرید ،خنده

چرخد.نمی  
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تونم شما رو این طوری صدا کنم.من: من اصال نمی  

به سمت من گرفت. لباس دیگری را بیرون آورد و  

 پس لطفا از لفظ خانوم استفاده نکن من دوست ندارم. -

لبخندی زدم و چشمی گفتم؛ در حالی که لباس دیگری را که به سمتم گرفته بود را نگاه می کردم 

 گفتم:

ها برای یه مهمونی ساده خیلی تجمالتی باشن؟کنید این لباسفکر نمی -  

ردند و بعد شیماخانم مرموزانه خندید.ماهرخ و شیما خانوم یکدیگر را نگاه ک  

 عزیزم اون قدرها هم ساده نیست من به شروین اینطوری گفتم که اعتراضی نکنه. -

کردم تا چنین ای نبود؟! ای کاش من هم مانند پسرش مخالفت میپس یعنی مهمانی ساده

ن از آن یکی بدتر ام مچاله شده بود لباس را نگاه کردم؛ ایچیزی برگزار نشود، در حالی که چهره

 بود که دوباره صدای اعتراضم بلند شد.

  تونم همچین چیزی بپوشم.شیماجون این که خیلی بازه من نمی -

  ماهرخ به جای شیما خانوم گفت:

پوشونن تا رو میاون قدرها هم باز نیس خوشگله که، ببین این بندها پشت کمرت -

  حدودی.

شدن کمرش را ؛ این بندها برای او حکم پوشیدهنگاه عاقل آندر سفیهی به ماهرخ انداختم

ها را کنار می زدم ونگاهشان یکی لباسکردم. یکیداشت؟ بهتر بود خودم یکی را انتخاب می

هایشان باز است یا کوتاه بودند، همین طور که نگاه شان یا یقهکردم، تمام این ها که همهمی

نگاه دقیقی به لباس انداختم و از میان  ترینشان خورد،کردم چشمم به یکی از پوشیدهمی

  ها بیرون کشیدمش .لباس
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  این خوبه . -

  آن دو نگاهی به لباس انداختند و بعد ماهرخ تایید کنان گفت:

  آره این خیلی خوبه.-

  کامل گفت:  شیماخانم لباس را مقابلم گرفت قرار داد و دقیق نگاهم کرد و با رضایت

  نوا .یاد رنگ یاسی چقدر بهت می -

  خدارو شکر رضایت داد؛ از اتاق خارج شدیم و لباس را روی تخت گذاشتم و هردو را نگاه کردم.

  ممنون از این که توی لباس انتخاب کردن کمکم کردین . -

  هایش بود گفت:شیماخانم در حالی که لبخند مرموزی روی لب

  کنی عزیزم.هنوز کارمون تموم نشده که تشکر می -

شود. دست مرا گرفت خواهد چه کند؟ این زن تا صبر مرا لبریز نکند بیخیال نمییخدایا دیگر م

  و سمت میز توالت برد؛ روی صندلی نشاند و به ماهرخ نگاه کرد.

  عزیزم بیا هنرت رو نشون بده . -

خواستند چه کنند؟ آرایش؟ نه امکان نداشت اجازه دهم، از روی صندلی بلند شدم و این ها می

  یز گفتم:اعتراض آم

شیما جون همون یکباری که منو آرایش دادین کافی بود من اصال آرایش کردن رو دوس  -

خوا...ندارم نمی  

هایم گذاشت و مرا دوباره روی صندلی نشاند.هایش را به روی شانهدست  

های این شکلی باید دوست داشته باشی، از این به بعد باید همش آرایش کرده باشی و لباس -

.بپوشی   
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 من: اما...

 با تحکم و جدیت تمام گفت:

حاال  خوام نداریم نوا، بیست و چند سال از زندگیت رو مثل یه پسر بودیاما و اگر و نمی -

ازت می خوام خودت باشی عزیزم ،اصال تو اجازه بده ماهرخ کارش رو انجام بده اگه 

ت بپوش کنم هرطور که دلت خواسخوشت نیومد من دیگه دخالتی توی پوششت نمی

 خوبه؟

خواین باشم.من: باشه ولی اگه دوس نداشتم دیگه ازم نخواین چیزی که شما می  

 سرش را به نشانه مثبت تکان داد.

 باشه قبول. -

ای جز پذیرفتن پیشنهادش نداشتم پس دیگر اعتراضی نکردم و خودم را به دستشان چاره

یشی از درون میز توالت کارش را شروع سپردم، ماهرخ نزدیکم شد و بعد از درآوردن کیف لوازم آرا

آماده شدن من راحت شد به سمت در خروجی اتاق  کرد، شیماخانم که گویی خیالش از بابت

 رفت.

 پس من برم به کارها برسم ماهرخ جون نوا رو دست تو سپردم . -

  پاشید جوابش را داد.ماهرخ در حالی که لبخندی به روی صورت او می

گه توی این کار استاد شدم .نگران نباشید؛ من دی -  

بعد از رفتن شیماخانم با چهره ای کالفه سرم را به پشتی صندلی تکیه دادم و خودم را به دست 

او سپردم، ساعتی بعد کارش تمام شد و اندکی خودش را عقب کشیدو صاف ایستاد در حالی که 

شد گفت:درست رو به رویم قرار داشت و مانع از دیدنم درون آینه می  

رو ببینی.تونی خودتخب کارم تموم شد می -  
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میلی سرم را بلند کردم و صاف نشستم.با بی  

شناسم می دونم که خوشم نمی...من خودم رو می -  

با کنار رفتن ماهرخ رو دیده شدن تصویرم درون آینه حرفم نیمه کاره ماند و ماتم برد، از روی 

خودم نگاه کردم، این همه تغییر در ی صندلی بلند شدم و باشگفتی به صورت آرایش شده

کنم، دیگر خبری از آن کنم شخص دیگری را نگاه میی من باور کردنی نیست؛ احساس میچهره

ای مات شده و هایم رنگ قهوههای سفید نبود، لبی بی روح و صورت زردرنگ با آن لبچهره

رسید، کمی سرم نظر می تر از هر وقت دیگری بههایم با آن خط چشم پهن وکشیده درشتچشم

هایم جاری تر خودم را نگاه کردم "نوا خودتی دختر؟" لبخند عریضی روی لبرا جلو بردم و دقیق

ام شوکه شده بود ای بعد تبدیل به خنده ی صدادار شد؛ ماهرخ که از خندیدن ناگهانیشد و ثانیه

 گفت:

محو شده آرایشت کردم، خندی؟ خوشت نیومد؟ من تا جایی که تونستم مالیم و چرا می -

های محوی که یه وقت توی ذوقت نزنه.حتی برات از رژ مات استفاده کردم با سایه  

  دل از خودم کندم و ماهرخ را نگاه کردم .

 نه اتفاقا خیلی خوشم اومد؛ کارت خیلی خوبه. -

 لبخند پرغروری زد و با خیالی آسوده گفت:

ی قبلیت درست مثل ...ی چهرهخوشحالم که راضی هستی، واقعا هم تغییر کرد -  

 میان حرفش پریدم.

 من: مثل پسرها بودم و حاال مثل یه دختر شدم .

 سرش را تکان داد.

 آره... -
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کشید به سمت درب خروجی رفت.چند ثانیه در سکوت نگاهم کرد و بعد در حالی که آهی می  

ها برسن.همونرو عوض کنی تا قبل از اینکه مرم پایین؛ بهتره لباستخب من دیگه می -  

لباس را از روی تخت برداشتم؛ نگاهش کردم و  رویش را برگرداند و با عجله از اتاق خارج شد.

من  هایم جاری شد خوشم آمد؛لبخندی به روی لب خودم را جلوی آینه نگاه کردم، پوشیدمش؛

با دخترهای شیک پوش باشم ،هیچ گاه فکرش را نمی کردم روزی خودم را  مثلم نهم می توا

م.حال انگار با خود آشتی کرد همچین لباس و آرایشی بیابم؛  

از آسانسور  دار مشکی از اتاق خارج شدم و به سمت آسانسور رفتم.های پاشنهبا پوشیدن کفش

هایم از تعجب و شگفتی قد به سمت سالن رفتم همین که از راهرو گذشتم چشمو بیرون آمدم 

 از های خارجی کهاحساس کردم پا درون یکی از فیلم ان؟این جا خارج بود یا ایر  نعلبکی شد،

 تند،گشمی جمعیت های راحت میان لباس با هاخانم ام، بیشترگذاشته کنندمی پخش ماهواره

به راستی  هایم جاری شد،پوزخندی روی لب اند؟اند عروسی که اینقدر به خود رسیدهمگر آمده

شناسند. میگفتند پولدارها خدا را هم نکه درست می  

کردم صدای آقای محتشم را از پشت سرم رویم نگاه میطور که با دهان باز به تصویر پیشهمین

  شنیدم؛ در حالی که از آسانسور خارج می شد به سمتم آمد و کنارم ایستاد و نگاهم کرد .

 اومدی دخترم. -

ی خونسردش انداختم.نگاهی به چهرهلبخندی زدم و نیم  

 بله . -

بینی مشتتاق دیدن تو هستن.شم: پس چرا این جا ایستادی؟ این همه آدمی که میآقای محت  

هایم جاری شد.پوزخندی روی لب  

 مشتاق دیدن من نیستن دوس دارن بدونن آقای محتشم بزرگ انتخابش چطور بوده. -
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هایش را درون جیب کت طوسی رنگش نفس عمیقی کشید و لبخند محزونی زد و یکی از دست

 کرد.

اش کرده.نظیری برای نوهفهمن پدر من انتخاب بید با دیدنت میصدرص -  

گفت، در حالی که دستم را جلوی دهانم گرفته بودم با خندیدم؛ از نظرم آقای محتشم جوک می

 لودگی بدون این که مالحظه کنم چه کسی در کنارم ایستاده گفتم:

که منو یه وسیله برای  ام؟ واال پسرتها محتشم من کجا انتخاب بینظیریگیجوک می -

 تنبیه....

در یک آن فهمیدم چه سوتی بزرگی دادم دهانم را بستم و زبانم را گاز گرفتم؛ آخر این چه حرفی 

ای ی کم عقل؟ برای لحظهگی دیگر چیست دخترهبود من به این شخص زدم؟! جوک می

م و چیزی نگفتم.ی خودمان هستم، سرم را پایین انداختدانم چرا فکر کردم در محلهنمی  

ی صدادار و آرام آقای محتشم بلند شد، سرم را بلند چند لحظه مکث کرد و بعد صدای خنده 

هایش گفت:کردم و با تعجب نگاهش کردم؛ در میان خنده  

کردم .کنه اما باور نمیگفت طرز صحبتت با ما فرق میشایان می -  

کنه!یقدر شما رو خوشحال مدونستم طرز صحبتم اینمن: نمی  

  سری تکان داد و با همان لبخند به روی لب جوابم را داد.

کنم.پدرم رو برای این انتخاب تحسین می -  

منظورش را نفهمیدم چرا باید آن پیرمرد دیوانه را تحسین کند وقتی گند زده به زندگی شروین؟ 

ه نگاهم نفس عمیقی کشیدم و چیزی نگفتم، بازوی سمت چپش را به سمتم گرفت و در حالی ک

کرد گفت:می  

ده امشب همراهیش کنم؟دختر زیبای من اجازه می -  
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ای احساس ای را با این همه محبت از شخصی نشنیده بودم؛ برای لحظهتا به حال چنین جمله

خواهد او را برای مهمانی همراهی کنم، کردم پدرم پس از سالها در کنارم ایستاده و از من می

هایم نقش بست؛ دست راستم را با اکراه دور بازوهایش حلقه لب لبخند عمیق و پر رنگی روی

 کردم و با هم به راه افتادیم.

آقای محتشم: از این که بعد از سالها تونستم دینم رو ادا کنم؛ تو رو پیدا کنم و اینجا بیارم 

 خوشحالم نوا.

داشت؟ خب اگر من  مرا پیدا کند؟ مگر دنبال من بودند؟ چرا این دِین این قدر برایشان اهمیت

دادمکردم بی شک به خانواده دیگری میقلب پدرم را به این خانواده اهدا نمی زیرا این وصیت  

پس دیگر این همه عذاب وجدان برای اَدای دینی در کار نبود، با صدای شاهین از  پدرم بود؛

 افکارم جدا شدم، با شگفتی مرا نگاه کرد، سوتی کشید و گفت:

کردی؟، ای شیطون این شکلی بودی و رو نمیاوه نوا چی شدی -  

 به جای من آقای محتشم جوابش را داد.

 واقعا موندم امپراطوریم رو چطور دست تو بسپرم؟ -

اش کرد و نفس عمیقی کشید.شاهین دستش را درون جیب شلوار جین مشکی  

شما  خوام، من خودم یه امپراطوری ساختم،بابا صدبار گفتم من امپراطوریه شمارو نمی -

رو تحویل یکی دیگه از پسراتون بدین.اون  

در همین لحظه شروین به سمت آقای محتشم آمد و بدون این که متوجه من و شاهین شود 

  گفت:

رو ترتیب دادین؟بابا چرا بدون هماهنگی با من همچین مهمونیه بزرگی -  

 آقای محتشم کتش را مرتب کرد و خونسردانه نگاهم کرد. 
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کردن که پسرت ازدواج کرده و ه مهمونی ترتیب بدیم اقوام از من گله میپسرم الزم بود ی -

 به ما نگفتی.

کرد بر جویید عصبی پوفی کرد و سعی میشروین در حالی که با دندان پوست لبش را می

 اعصابش مسلط باشد.

ما کنید االن همه راجب ازدواج اجباری شدن؟ فکر نمیشروین: باید همه متوجه این ازدواج می

کنند؟صحبت می  

 آقای محتشم مکث کوتاهی کرد و سپس با جدیت گفت:

هایی مطلع هستن که از وصیت نامه خبر دونن این ازدواج اجباریه فقط اونهمه که نمی -

 دارند.

 شروین با کالفگی سرش را تکان داد.

 همون ها کافیه برای این که بقیه هم مطلع بشن. -

را باز و بسته کرد. هایشای چشمآقای محتشم برای لحظه  

شروین من به اونا سپردم که کسی خبردار نشه اگر شما امشب مدارا کنی مطمعن باش  -

 هیچ کس به این موضوع پی نمی بره .

کالفه وار دستی درون موهایش کشید و هیچ نگفت ؛آقای محتشم که اندکی عصبی شده بود با 

ت کرده بود قدمی به سمت شروین ببخشیدی از جمع ما دور شد، شاهین که تا آن لحظه سکو

 برداشت و مقابلش ایستاد.

شه به اعصابت مسلط باش.ای؟ یه مهمونیه دیگه تموم میچته پسر چرا این قدر کالفه -  

 شروین نفس عمیقی کشید و مکث بلندی کرد و سپس بردارش را نگاه کرد.

 حق با توئه... -
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نگاه مستقیم و دقیقی به سرتاپایم چشمش که به من افتاد حرفش را نصفه و نیمه رها کرد؛ 

های یشمی بیند؛ این را از آن چشمانداخت، انگار شخصی هستم که برای اولین بار می

ای که نثارم کرده بود را فراموش رحمانههای بیخواندم، در حالی که هنوز آن حرفرحمش میبی

 نکرده بودم ابروهایم را درهم کشیدم.

گردی؟ تو صورت من دنبال چیزی می -  

چند لحظه مکث کرد و بعد گویی به خودش آمده باشد سرش را چرخاند و به شاهین نگاه کرد و 

هایی که چیزی نگفت برایم جای تعجب داشت که این بار جوابم را نداد؛ شاید به خاطر حرف

فهمد. رویم را برگرداندم امروز زد شرمنده بود اما نه چنین شخصی معنی شرمندگی را هم نمی

مین که خواستم از آن دو، دور شوم شاهین بازویم را گرفت و به سمت خودش کشید.وه  

 کجا می ری؟ -

 باتعجب نگاهی به دستش کردم.

خوام برم اون سمت.کنی؟! میچیکار می -  

گرفت و به سمت من می کشید گفت:لبخند مرموزی زد و در حالی که بازوی شروین را می  

دونن شما دین بابا چی گفت، همه اینجا نمییه امشب رو لطفا آبروداری کنید دی -

 ازدواجتون چطور صورت گرفته پس فقط چند ساعت همدیگر رو تحمل کنید.

همین که مارا بهم نزدیک کرد با بدخلقی خودم را عقب کشیدم و بازویم را از دست شاهین در 

 آوردم.

 من عمرا با این آقا هم قدم شم . -

ی مضحکی زد و سرش را تکان داد.هشروین چند لحظه مکث کرد و بعد خند  

کنه!نیس که من خواهان اینم با این خانوم هم قدم شم؛ نازم می -  
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ای نثار آن چهره ی سردش کردم و شاهین را نگاه کردم.چشم غره  

 به برادرتون حالی کنید من مثل دخترهای دورشون نیستم که اهل ناز و ادا باشم. -

ای من و سپس به او خیره می شد انداخت.اهین که لحظهاو هم به تبعیت از من نگاهش را به ش  

 به این خانوم بگو لطفا مودب باشه وگرنه... -

 میان حرفش پریدم و پوزخندی زدم.

خواد مثل امروز فقر و بی کسی من رو به رخم بکشه و با همچین چیزی دهنم و البد می -

 ببنده آره؟

  مکث کوتاهی کرد و صدایش را صاف کرد؛ سپس گفت:

شاهین بهش بگو من...قصد توهین به هیچ کس رو نداشتم، من هیچ وقت تو زندگیم به هیچ  -

 آدمی توهین نکردم .

 من: هه ...واال آدمی که من دیدم دکترای توهین کردن رو داره.

 با صدای عصبی شاهین هردو جا خوردیم و با تعجب به او زل زدیم.

ریختین، دیوونم کردین هر دقیقه در حال  اح بسه دیگه شما دو نفر امروز روان منو بهم -

 دعوا کردن هستین....

 مکث کوتاهی کرد و سپس با عصبانیت دستش را درون موهایش فرو کرد.

ای بود کرد، من دونم و آقابزرگ، این چه وصیت مسخرهیعنی برم اون دنیا من می -

دونم با چه فکری این و دوتا رو برای هم مناسب دید...نمی  

رفت؛ بیچاره حق داشت ما امروز سه بار دعوا کردیم و هر سه بار شاهین شاهد بحث ام گخنده

های شیما خندیدم سرم را چرخاندم و در همین لحظه متوجه اشارهکردنمان بود، در حالی که می
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کرد به سمتش بروم؛ راه فرار خوبی بود بدون گفتن خانوم شدم؛ این در حالی بود که اشاره می

های بلند از کنار آن دو گذشتم و به سمت شیما خانوم رفتم.حرفی با قدم  

و عمه مهری و شیماخانم ایستادم عمه مهری را به خاطر آوردم، از روز اولی که  در کنار سه خانوم

هم دیده بودم، شیماخانم در حالی همچنین اورا در محضر  به این خانه آمده بودم به یاد داشتم

هایش جاری شده بود دستش را پشت کمرم گذاشت.لبکه لبخند غرورآمیزی به روی   

  پس کجایی شما عزیزم، یک ساعته منتظرم از همسرت دل بِکَنی و یه سر به ما بزنی. -

دل بِکَنم؟ لبم کج شد و خنده در صورتم موج زد؛ من و همسرم در حال دعوا بودیم و   از همسرم 

نگفتم شیما خانوم نگاهی به خانوم هایی کردند! لبخند مصنوعی زدم و هیچ این ها چه فکری می

 که ایستاده به من خیره شده بودند کرد و با لحنی غرورآمیز گفت:

نوا عروسم؛ همسر پسرم شروین .-  

و بعد مرا نگاه کرد و خانم ها را معرفی کرد؛ دو تا از خانم ها اقوامشان بودند و یکی از آن ها طراح 

مرا برانداز کرد.  لباس شیما خانوم بود؛ با نگاه دقیقی  

تونی بالگر موفقی از آشناییت خوشبختم؛ عزیزم چه استایل زیبایی داری، شما به راحتی می -

 بشی.

فهمیدم سرم را تکان دادم و به سختی لبخند بالگر دیگر چه بود؟ در حالی که منظورش را نمی

هایم نشاندم.مضحکی روی لب  

 ممنون لطف دارین. -

دونین شروینم ده شما که مینوا خیلی به رژیم و هیکلش اهمیت میشیما خانوم: همینطوره 

 چقدر خوش هیکل بودن همسرش براش مهمه.

 عمه مهری در حالی که می خندید با لحنی که طعنه برانگیز بود، گفت:

 آره واال واسه همین شروین این قدر توی ازدواج کردن سخت پسند بود. -
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شوهرش انداخت؛ حال جنگ خواهر شوهر و عروس دیدن  اش را به خواهرشیما خانوم نگاه جدی

 داشت، در حالی که او هم لبخند می زد گفت:

دونی که شروین به پدرش رفته، محمد هم همیشه سخت پسند آره دیگه مهری جان می -

 بود درست برعکس داداش من ...

  مکث کرد؛ صورتش را به سمت من چرخاند و ادامه داد.

رو معرفی کردیم سریع پسند نبود برای همین تا مهری جون داداش من هیچ وقت مشکل -

 راضی به ازدواج شد .

ی عمه مهری بود گیج شده نگاهشان کردم این دو فامیل بودند؟ یعنی شیما خانوم عروس خانواده

عروس. پس  ی شیما خانوم؟ اوه خدایا چقدر پیچیده؟ دو خواهر شوهر و دوو او عروس خانواده

اشتند و هرآن امکان جدال بین آن ها بود، عمه مهری در حالی که لبخندش ی حساسی درابطه

 محو شده بود به سمت من چرخید.

اردشیرخان به محض دیدن من، عاشق شد برای همین هم سریع قبول کرد همه این رو  -

دونند.می  

را  امنفس حبس شده ،ام به شدت سر رفتحوصله شیما خانوم پوزخندی زد و سرش را تکان داد،

هرکس باشخصی در حال صحبت  نگاهی انداختم؛ اطرافمبیرون فرستادم؛ سرم را چرخاندم و به 

 هایشان فضا را برداشته بود؛کردن بود و یا افرادی دور هم جمع شده بودند و صدای خنده

دادن؟  پز یکدیگر جلویدور هم جمع شدن و  شان همین بود؟مهمانی  

 حالی در جوان مرد یک چرخید؛ صدا سمت به توجهم شد پخش ناگهانی که موزیکی صدای با

 شادی موسیقی و رفت بود سالن از ایگوشه در که سیستمی سمت به بود دستش در لیوانی که

و  دودش شروع به رقصیدن کرد چند دقیقه بعد چندین جوان وسط رفتنخ و کرد پخش را

به سمت شایان و شاهین  همان پسر سرخوش ؛رندای داآه این ها چه دل خجستهرقصیدند. 

؛ با رفتن آن ها چندین دختر هم به رفت و هردو را وسط کشید آن ها هم شروع به قردادن کردند

شد اگر امثال ها شاد و بی غم بودند چه میجمعشان پیوستند، خوش به حالشان چقدر این آدم
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ناه و یتیمی که زیر گهای بیها بزرگ شده بودیم؟ من، سمیه، دوستانش، بچهما هم مانند این

چشیدیم؟ کله بودند، چرا ما نباید طعم خوشبختی را میدست بی  

سرم چرخاندم و از جمع شیماخانم و دوستانش خارج شدم و به سمت آشپزخانه رفتم؛ گرسنگی 

کاران کردم ام فشار آورده بود، وارد آشپزخانه شدم و نگاهی به لیال و چند تن از خدمتبه معده

ویشان زدم؛ لیال با دیدنم سریع به سمتم آمد.لبخندی به ر   

خواین نوا خانوم؟چیزی می -  

اش گذاشتم و به سمت میزی که انواع خوراکی به رویش قرار داشت رفتم و دستم را به روی شانه

 در همان حال جوابش را دادم.

 به کارت برس. -

شروع به  سپس پشت میز نشستم و یکی از دسرهای خوشمزه را به سمت خودم کشیدم و

گذاشتم سرم را بلند کردم به ای از دسر را در دهانم میدر حالی که تکه م،دخوردن کر 

.خدمتکارهایی که در تکاپو بودند نگاه کردم  ی یکی شاید بهتر بود من هم خدمتکار خانه

شدم. صدای مردی مرا کله بزرگ میشدم تا این که زیر دست مرتضی بیپولدارهای شهر می از

کرد چشم خود ساخت، سرم را چرخاندم و به مردی که کنار میز ایستاده بود و مرا نگاه میمتوجه 

  هایش بود و به من چشم دوخته بود.دوختم؛ لبخندی روی لب

 سالم خانوم. -

 نگاهی به سرتاپایش انداختم و دوباره به خوردنم پرداختم.

 علیک. -

 اندکی مکث کرد .

تونم یه سوال بپرسم؟می -  

ه نگاهش کنم با میلی سرم را به نشانه منفی تکان دادم.بدون این ک  
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شه.نه نمی -  

 با صدای پر از تعجبش گفت:

شه؟نمی -  

 دسر را در دهانم گذاشتم و خونسردانه نگاهش کردم.

کنی؟رو تا حاال نشنیدی که این طور تعجب میشهکلمه نمی -  

ام خیره شد و بعد لبخند کمرنگی زد.چند ثانیه در چهره  

دم، محاله کسی به من نه بگه .نه نشنی -  

نشست.  هایمپوزخندی روی لب  

که شنیدی، فهمیدی محال نیست؟  خب حاال -  

 نفس عمیقی کشید و صندلی که کنار دستم بود را عقب کشید و روی آن نشست.

تونم بیخیال بشم.ولی من تا سوالم رو نپرسم نمی -  

ش بلند شد.حوصله موهایم را پشت گوشم انداختم که صدای اعتراضبی  

یاد.رو پشت گوشتون نندازین بهتون نمیموهاتون -  

  یک تای ابرویم را باال انداختم و نگاهش کردم.

دی؟من از شما نظرخواستم که واس من نظر می -  

ی صداداری کرد و سرش را کمی به عقب راند.به جای آن که بهش بر بخورد؛ خنده  

زنی.چقد تو باحال حرف می -  
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کنم جوابش را دادم. بدون آن که نگاهش   

گن.همه همین رو می -  

 خودش را کمی به جلو کشید .

از آشناهای عمو هستی یا زن عمو ؟  -  

شناخت و قصد آشنایی داشت! این را از نگاهش می شد فهمید. جالب بود این پسر من را نمی

حقیقت دارد گرفتم اولین مردی بود که قصد آشنایی با من را داشت، پس کله را فاکتور میاگر بی

زند، به سمتش چرخیدم .که پوشش و ظاهر اولین حرف را برای یک آدم می  

 از آشناهای هردو هستم. -

این را گفتم و بلند شدم و از آشپزخانه خارج شدم و به سمت سالن رفتم؛ ناگهان چشمم به 

سط در ای عجیب خورد؛ این مردی که همراه با ماهرخ و چند تن دختر و شاهین و شایان وصحنه

شود ! خندید شروین بود؟ باورم نمیحال تکان دادن خودش بود شروین بود؟ مردی که می

داد و تنها شخصی بود که وسط به زد سرش را با ریتم موزیک تکان میدرحالی که دست می

داد؛ ماهرخ هم در حالی که رو به رویش بود در حال تکان دادن خودش آرامی خودش را تکان می

ند زنان زمزمه کردم.بود؛ پوزخ  

پس خندیدن هم بلده. -  

گی؟ کیو می -  

به سمت صدا چرخیدم و به مردی که سیریش شده بود نگاه کردم؛ ابروهایم را درهم کشیدم و 

هایم را به کمرم زدم.یکی از دست  

گم؛ دست از سرم بردار بابا.ام رو میعمه -  

  ر نبود چون دوباره به سمتم آمد.رویم را برگرداندم و جلوتر رفتم اما گویی دست بردا
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مثل قلدرها حرف می - دونی دختر کال باید زبون داشته باشه، ها ولی من دوس دارم میزنی

 خب اسمت چیه خانوم قلدر؟

ی مضحکش انداختم.میان جمعیت ایستادم و نگاه وحشتناکی به قیافه  

خوایی من رو بشناسی؟می -  

 سرش را به سرعت تکان داد.

جمع شروین کردم و گفتم: ای بهاشاره  

تونی از اون ها بپرسی من کی هستم.می -  

کردم انداخت و با دیدن جمع آن ها برخالف تصورم لبخندش پر نگاهی به جایی که اشاره می

 رنگ تر شد.

 آهان حاال متوجه شدم از دوستای شاهینی یا شایان؟ -

ان خودم با او صحبت کنم با هایم را گرد کردم؛ خدایا این دیگر کیست؟ بهتر است با زبچشم

آید؛ نفسم را پر صدا بیرون دادم و همینکه خواستم از آن احترام صحبت کردن به این ها نمی

های همیشگی خودم نثارش کنم صدای ناگهانی شروین مانع شد .جمله  

کنی؟سام داری چیکار می -  

هایی که انگار شخص را اش را به مادوخته بود؛ از آن نگاههردو به سمتش چرخیدیم؛ نگاه جدی

حین ارتکاب جرم گرفته اند، شخصی که حاال اسمش را فهیده بودم در حالی که کامال خونسر بود 

  شروین را نگاه کرد و لبخند عادی زد.

گم پسر باالخره متاهل شدی.سالم شروین، تبریک می -  

 سرش را به این سو وآن سو چرخاند و ادامه داد.
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خواد عروس انتخابی که همه در موردش حرف ی دلم میراستی خانومت کجاس؟ خیل -

زنند رو ببینم..می  

شروین که تا آن لحظه نگاه سنگینش را به سام دوخته بود؛ دست هایش را درون جیب های 

 شلوارش فرو کرد و لب به سخن گشود.

 مگه آشنا نشدی باهاش؟ -

خبر بود سرش را به عالمت منفی تکان داد.او که از همه جا بی  

 نه بابا؛ واال هیچ کدوم ندیدیمش نه من، نه سامان؛ نه هیچ کدوم از بچه ها. -

شروین مکث کوتاهی کرد سپس نگاهش را از سام گرفت و به من که پشت سر سام ایستاده بودم 

  انداخت، اندکی مکث کرد و سپس گفت:

 این خانوم کی هستن؟ -

شت سرش ایستادم به رویم سام به سمت من چرخید و در حالی که تازه یادش آمد من پ

 لبخندی زد .

 داشتم باهاشون آشنا می شدم.. -

 سرش را به سمت شروین چرخاند و ادامه داد.

  ازشون پرسیدم ولی جوابم رو ندادند و گفتن از شما بپرسم؛ از دوستای شاهین و شایانه؟ -

چیزی ی خونسردش همین که خواست ی لب شروین جای گرفت؛ با آن قیافهپوزخندی گوشه

بگوید صدای شاهین در حالی که همراه با مردی غریبه، مهام، ماهرخ و شایان به سمتمان 

  آمدند باعث سکوت او شد.می

 پس بگو از جمع ما رفتی که بیایی پیش همسرت آره؟ -
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  نزدیک شدو لُپ شروین را گرفت.

  ای کلک دلت تنگ شد واسش. -

عقب کشید و با حرص دستش را روی  شروین که از این کار به شدت عصبی شد؛ صورتش را

  صورتش گذاشت.

  شاهین صدبار گفتم این کار و نکن. -

کردم شاهین میان خنده صورتش را به طرف من که با چشمان از حدقه در آمده نگاهشان می

  چرخاند.

  یاد.شه خوشم مییاد منم چون عصبی میاز بچگی از این کار بدش می -

  کنار نرفته بود رو به شروین گفتم: امدر حالی که تعجب از چهره 

  پس از همون بچگی بداخالق بوده. -

ی شاهین بلند شد و همینطور نیم نگاهی به برادرش انداخت و با دیدن سام که کنار صدای خنده

  دست شروین ایستاده بود رو به او گفت:

  بینیمت.به به آقا سام کم پیدا، کجایی داداش؟ نمی -

  هایش را درون جیبش فرو کرد سپس سام را نگاه کرد.دستشایان پوزخندی زد و 

  سرش با ثروتی که بهش رسیده گرمه واسه همینه پیداش نی. -

  سام که گویی حرف های آن دو را نشنیده بود نیم نگاهی به من و بعد به شروین انداخت .

  ایشون نوا هستن؟! همون دختری که آقابزرگ برای تو انتخاب کرده بود؟ -

در جوابش پوزخندی زد. شروین  
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 آره . -

 چند ثانیه به من خیره شد سپس دستش را به گردنش کشید.

 از آشناییت خوشبختم نوا. -

 شاهین در ادامه حرفش با تاکیدگفت:

 نوا خانوم. -

اش را نثار چهره ی خونسرد من کرد.نگاه خیره  

 تو واقعا دختری هستی که آقا بزرگ برای شروین انتخاب کرد؟ -

تر و یا برایش تعجب آور بود؟ انتظار چیز دیگری را داشت؟ شخصی از من زیباچرا اینقدر 

تر؟ سوالی که در ذهن من تداعی شد را شروین همراه با لحن طعنه آمیزی به زبان آورد.زشت  

 انتظارش رو نداشتی؟ -

سرش را به سرعت به این سو آن سو تکان داد؛ نفس عمیقی کشید و با لحنی سرشار از طمع 

شروین را داد.جواب   

 من که همیشه گفتم اقا بزرگ برای تو بهترین ها رو می خواست ... -

 چشمانش را به صورت من دوخت و سپس ادامه داد.

 هم ارثی که برای تو گذاشت خوب بود و هم انتخابش. -

ام شد؛ قدمی به سمتم در یک لحظه شروین حرکت ناگهانی زد که باعث تعجب و شگفتی

ام حلقه کرد و من را به سمت خودش کشید .ور شانهبرداشت و دستش را د  

 آره حق با توئه آقابزرگ برای من انتخاب عالی کرده؛ واقعا ممنونشم. -
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ام را به شروین که خونسردانه به سام زل زده بود دوختم، خواستم های از حدقه درآمدهچشم

وار گفت:هتر کرد و زمزمی دستش را تنگخودم را عقب بکشم که مانع شد و حلقه  

 دو دقیقه آروم بگیر. -

ای که شاهین ابروهایم را درهم کشیدم ودهانم را باز کردم تا چیزی نثارش کنم اما با ایما اشاره

داستند داستان این کردند؟ مگر این ها نمیها چرا چنین می داد وا ماندم؛ اینپشت سر سام می

ا عقب بکشم اما زودتر از من واکنش ازدواج چیست؟ اهمیتی ندادم و دوباره خواستم خودم ر 

 نشان داد، لبخند مصنوعی و مضحکی زد و نگاهم کرد.

  عزیزم بهتره بریم با دوستام آشنات کنم. -

این را گفت و من را تقریباً با خود به سمت دیگری کشاند، در حین رفتن چشمم به ماهرخ خورد؛ 

کند من در حاال این دختر فکر میسرش را پایین انداخته بود و به سرعت از جمع خارج شد، 

ها خارج شدیم با عصبانیت دستش ام با شروین به او دروغ گفتم، همین که از دید آنمورد رابطه

  ام برداشتم و با تََشر گفتم:را از دور شانه

  کنی؟کنی؟ برای چی فیلم بازی میمعلوم هست داری چیکار می -

  ا درون موهایش فرو کرد.وار به روبرویش نگاه کرد و دستش ر کالفه

  شروین: این فیلم بازی کردن الزم بود، ندیدی چطور بهت چسبیده بود؟

  من: به من چسبیده بود نه به شما، چه ربطی به تو داشت؟

  سرش را با شدت به سمتم چرخاندو تهدیدوار نگاهم کرد.

  چیه خوشت اومده؟ -

  بی اهمیت سرم را تکان دادم.

  آره خوشم اومده بود. -
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  هایم زل زد و با لحن تهدیدواری جوابم را داد.درون چشم

ها آبرو دارم پس مواظب رفتارت باش تا گم من میون این آدمخوب گوش کن ببین چی می -

کنی و با هیچ پسری صمیمی وقتی همسر کاغذی من هستی حواست رو جمع می

  شی.نمی

  رویش را برگرداند و سپس ادامه داد.

  ی هر کاری دلت خواست بکن.از من که جدا شد -

  پوزخندی زدم و موهایم را پشت گوشم زدم.

  برو بابا. -

  کالم نشوم.این را گفتم و از او فاصله گرفتم، سعی کردم تا آخر مهمانی با او هم

خستگی  ها و آرایش به آغوش خواب بروم؛خواست با همان لباسآنقدر خسته بودم که دلم می

هایی بود که تنها به خاطر آقای محتشم ای مصنوعی و فیلم بازی کردنهام برای خندیدنزیادی

دوست نداشت کسی متوجه شود ازدواج پسرش زوری و از روی اجبار بوده و این مرا  انجام دادم؛

  مجبور کرد تا نقش همسر خوب و عروس عالی را بازی کنم.

به درختانی  معمول هر شب؛ بدون تعویض لباس سمت کاناپه رفتم و روی آن دراز کشیدم و طبق

خواست دختری باشم که ازدواجش از  ای دلمبرای لحظه که در تاریکی فرو رفته بودند زل زدم،

به یاد  ؛یستسرش خوشبخت، اما برای من این ها آرزویی بیش نمو با ه اشدروی عشق و عالقه ب

کرد نشوم و حرفی به حرف سمیه افتادم وقتی سعی داشت مانع من شود تا وارد کاری که او می

 چه! " خوشبختیشاید کسی پیدا شه که بتونی کنارش خوشبخت شی و زندگی کنی"من گفت

. بیاید پیش ندارد امکان من غریبی، برای یواژه  

فروخت و در من هم کاری کرده بودم چندان فرقی با سمیه نداشت او جسمش را به این و آن می

ام و در قبالش پولی گرفتم ه این خاندان میلیاردی فروختهگرفت، من هم خودم را بقبالش پول می
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ام را تامین کند، آه بلندی کشیدم و به سمت چپ چرخیدم و چشمانم را بستم و سعی که زندگی

  کردم با فکر نکردن به این موضوع وحشتناک بخوابم.

ً  هچندروزی از آن مهمانی گذشت های خانه عادت آدم به بودن در این خانه و رفتار بود و من تقریبا

با شایان همیشه در جدال و دعوا بودم و با شاهین اندکی صمیمی شده بودم و با  کرده بودم،

آمد و برای من هم اهمیتی شدم و او هم بیشتر اوقات به عمارتشان نمیشروین اصال روبرو نمی

ه با سمیه هیچ ام به شدت سررفته بود و از اینکدر این خانه حوصله نداشت که باشد یا نه.

ام کرده بود چندی بود که تماسی نداشتم کالفه بودم هیچ خبری از او نبود و این موضوع کالفه

در حالیکه به سمیه و  ،بود طبق عادت تلفن همراهش خاموش بود و احتمال زیاد در سفر

شغول بود کردم از باغ بیرون آمدم و وارد خانه شدم و از آنجایی که فکرم مهای کار فکر میبچه

های خانه حواسم کامال پرت بود، به جسمی برخورد کردم و صداش افتادن چیزی به روی سرامیک

نگاه  های ترسناک شایان روبرو شدم،سرم را بلند کردم و با چشم باعث شد از فکر بیرون آیم؛

موبایلش را از روی زمین برداشت و نگاهش کرد.  ترسناکی نثارم کرد و سپس خم شد،  

           رو نگاه کنی؟تونی جلوتنمی -

  کالفه و درهم سرم را تکان دادم .

  حواسم پرت بود ندیدمت حاال چی شد مگه؟ -

  سرش را به باال تکان داد و با تمسخر جوابم را داد.

  میلیونی من خورد و خاکشیر شد. هیچی نشد وفقط گوشی بیست -

اش را از دستش کشیدم و پس گوشیام را نثار صورتش کردم و سهای از حدقه درآمدهچشم

  نگاهش کردم.

  این بیست میلیونه؟ -

  خونسردانه سرش را تکان داد.
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  آره؛ تعجب داره؟ -

  ی در دستم بود گفتم:همینطور که چشمم به گوشی شکسته شده

دی گوشی موبایل بخری؟! گفته بودن پولدارا پوالشون رو حیف و میل بیست میلیون می -

  شد.نمیکنند ولی باورم می

  پوزخندی زد و گوشی را از دستم کشید.

دیم.هامون اهمیت میحیف و میل چیه؟ ما به خواسته -  

های سرد و بیخیالش نگاه کردم و با ناراحتی سرم را تکان دادم.سرم را بلند کردم و درون چشم  

هاشون فقط هاش خواستهکردم آدمی طبقاتی داریم، جاییکه من زندگی میچقدر فاصله -

 زنده بودنه و این جا....

 مکث کوتاهی کردم و آهی کشیدم و ادامه دادم.

کنند که علی و رضا برای این که بتونن زنده بمونن از طلوع خورشید تا خود شب کار می -

شون بیاد گشنه نخوابن و اون روز فقط بیست هزار تومن دستشون بیاد، تازه اگه گیر 

کنند اون له و با پنج تومن شکمشون رو سیر میکدن به بیپونزده تومنش رو مجبوری می

افته زمین و از دین که توی چند ثانیه میوقت شما بیست میلیون پول بابت چیزی می

ره.بین می  

 به صورت متعجب شایان نگاه کردم و سرم را تکان دادم از کنارش گذشتم و زمزمه کردم. 

بهمون داده بود؟ رواشهایی که خدا وعدهکجاست اون یکسان بودن آدم -  

خب  شاید چون دلم پر بود از همه کس و همه چیز، ها را به شایان زدم؟دانم چرا این حرفنمی

دادند و سرپرست میشد اندکی را به بچه های بیهایی که این همه پول داشتند چه میاین آدم

لیارد به جیبشان این ها که روزانه میلیارد، می شد،ها که کم نمیاز این کردند؟کمکشان می

. رفتمی  
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سوم رفتم؛ طبق معمول به سمت ی ای درهم به طبقهآهی کشیدم و با سری پایین و چهره

بیکاری  کردم، عرفتم و رویش نشستم، پاهایم را درون شکمم جم ،ای که روبروی باغ بودکاناپه

ای به مغزم هجوم بیاورد باعث شده بود افکار ناراحت کننده .  

ای که کردم تا از این بیکاری خالص شوم و اینقدر فکرهای ناراحت کنندهود کاری میشاید بهتر ب

داد به سرم نیاید. ساعتی به باغ زل زده بودم که با صدایی که از کنار گوشم آمد هینی عذابم می

کشیدم و وحشت زده به سمت صدا چرخیدم؛ باز این ها من را ترساندند؟! ابروهایم را درهم 

هایش را به پشت قفل کرده بود گاهش کردم تا چیزی نثارش کنم؛ در حالیکه دستکشیدم و ن

ای سرداد.اندکی به جلو خم شد و قهقهه  

خندی؟شه بدونم به چی داری میمن: می  

 دستش را درون موهایش فرو کردو صاف ایستاد.

های همیشه گره خوردت.به اخم -  

 مکث کوتاهی کرد و سپس ادامه داد.

شما رو ببینیم که اخم نکنی؟ شد ما یکبار -  

 رویم را به سمت پنجره برگرداندم.

ترسونید انتظار دارین بهتون بخندم؟من: وقتی منو می  

 کاناپه را دور زد و به سمت من آمد؛ کنارم نشست .

کنی؟آره بخند، چه اشکالی داره؟ اصال تو چرا این قدر بداخالقی و همیشه تند رفتار می -  

گاه سرم قرار دادم.ی کاناپه گذاشتم و دستم را تکیهرنجم را روی دستهکمی فاصله گرفتم وآ  

 من یادگرفتم تو زندگیم با هیچ مردی خوش اخالق نباشم. -
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ای به نیم رخم انداخت.شاهین به سمتم چرخید و نگاه خیره  

ی مردها که نباید این قدر بداخالق باشی همه که شبیه کی این رو بهت یاد داده؟ با همه -

نیستن.هم   

 پوزخندی زدم .

 مردهایی که سرراه زندگی من بودن یکی از یکی بدتر و وحشتناک تر بودند . -

  نفس عمیقی کشید؛ خودش را کمی پایین کشید و سرش را تکیه به پشتی کاناپه داد.

 مگه چقدر مرد تو زندگیت اومده و رفته که این حرف رو می زنی؟ -

توانم به او اندکی اعتماد کنم و بخشی از دم مینگاهی به شاهین انداختم احساس کر نیم

داد را با او در میان بگذارم شاید او این رفتارهای مرا درک کند. کمی مکث خاطراتی که عذابم می

 کردم و سرم را پایین انداختم؛ شروع به کندن پوست کنار انگشت شصتم کردم.

 دهن لق که نیستی؟ -

 خندید و با لودگی جوابم را داد.

لقم من یه چیزی بفهمم کل تهران فهمیدن.خیلی دهنچرا  -  

کنند؛ خیالم راحت شد؛ های قابل اعتماد تنها آن هایی هستند که مثل شاهین صحبت میآدم

 به این شخص می توانم اعتماد کنم برای همین دوباره آهی کشیدم وگفتم:

 من توی یه گله گوسفند بزرگ شدم ... -

هایش ندادم ؛بدون این که نگاهش کنم ادامه تی به خندهصدای خنده شاهین بلند شد، اهمی

  دادم.
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ریخت بدقیافه چشم ناپاک بود که برای پول حاضر چوپون اون گله یه مرد شکم گنده بی -

و پر خودش می گرفت، شد؛ نصف بچه های بی کس و کار رو زیر بال به انجام هرکاری می

تا بچه بودند باید توی خیابون ها  کرد ،پسرهاکرد و ازشون استفاده میبزرگشون می

فروختند؛ دخترها هم بعضی شیشه ماشین پولدارها رو پاک می کردند یا گل و فال می

شدند، فروشی و این چیزها، بزرگ که میهاشون دستکردند؛ بعضیهاشون این کار و می

 پسرهارو معتاد و دزد و مواد فروش می کردو....

   خواستم به کار ببرم برایم سخت بود .ای که میکمی مکث کردم؛ واژه

آورد؛ از همه هم آتو داشت که کسی یه کرد، از این راه پول در میدختر ها رو هم خود ... می-

وقت فکر فرار به سرش نزنه، من نخواستم مثل بقیه دخترها باشم اونقدر جون کندم تا راضی 

من بزرگ هم که شدم دست فروشی شد مثل پسرها براش کار کنم؛ البته با این تفاوت که 

خواست توی کثافت فرو کردم و کارهای دیگه، دلم نمیها گل فروشی میسرچهار راه کردم یامی

برم؛ برای همین راضی به هر خفتی بودم جز فرو رفتن تو لجنزار بی کله، اون عوضی از یه سنی به 

خواد رو براش ه نتونم پولی که میکرد که اگه مثل بقیبعد چشمش افتاد دنبالم و هی تهدیدم می

اش شم، یه شب یکی از بچه های اونجارو گرفته بود به باد کتک؛ منم تا رم باید ...صیغهدر بیا

دیدم وحشی شدم و سمتش هجوم بردم ، دعوامون شد و برای تالفی ازم خواست تا پولی که مثال 

  اش شم ...بهش بدهکار بودم رو پسش بدم یا هم ....صیغه

  گرفت، زل زدم.های شاهین که نگاهش را از صورتم نمیرم را بلند کردم و در چشمس

ها براش حکم گوسنفد رو همه چیزی بشم که آدمخواستم صیغه اون چوپون بیمن نمی -

داشتن؛ آدمی که رحم و مروت نداشت؛ حیوون وآدمیزاد براش هیچ فرقی نداشت، یه بچه 

همین تصمیم گرفتم یه شب.... دزد کثافت ....برای همین....برای  

ننگین در ذهنم  ای بستم؛ آن شب ترسناکهایم را برای لحظهسرم را پایین انداختم و چشم

  های بسته ادامه دادم.تداعی شد با چشم
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اش نشم، شاهین خواد رو بهش بدم اما صیغهتصمیم گرفتم خودم رو... تا پولی که ازم می -

ه بودم مرتضی بی کله تموم درها رو از روم بسته بود، من راهی نداشتم به بن بست رسید

  رفتم اما نتوستم اون کار و انجام بدم؛ پشیمون شدم...

  برای بار هزارم مکث کردم و سپس با سری که پایین بود ادامه دادم.

اش دعوام شد؛ اون آشغال هر همون شب توی خیابون با اون مردی که قرار بود برم خونه -

خواست منو ببره؛ برای همین کار به دعوا و درگیری و کتکت کاری رسید اما طور که بود می

شد و ما رو دید با اومدن یه رهگذر که از خوش شانسیم اون موقع شب از اون جا رد می

خواد رو عملینتونست کاری که می ... 

ا با صدای شکست جسمی، حرفم را نصفه و نیمه رها کردم؛ من و شاهین هر دو به سمت صد

چرخیدیم و با دیدن شروین که کنار ورودی سالن ایستاده بود، هر دو از روی کاناپه بلند شدیم و 

ای که کنار پایش روی پارکت افتاده و هزار ی وحشتناکش نگاه کردیم؛ به لیوان شکستهبه چهره

که دار تکه شده بود نگاه کردم؛ محتوای درونش روی زمین پاشیده بود و شلوار کرم رنگش را هم ل

تصویر آن شب در ذهنم تداعی شد، مردی که به کمکم شتافت و من را از   کرده بود، ناگهان

های یشمی رنگی که توی تاریکی شب ای آشنا با چشمدست آن حیوان صفت نجات داد؛ چهره

هایی که به صورتم زل زده بود زد، درون ذهنم پر رنگ شد؛ نگاهم را باال کشیدم و در چشمبرق می

گاه کردم؛ شروین! همان مردی بود که آن شب دیدم؟!ن  

 

 

 فصل چهارم 

 شروین:

هایم را وارد طبقه سوم شدم آن هم در این ساعت از روز، آمده بودم تا لباس  بعد از چند روز

کرد بیمارستان تعویض کنم و دوباره به بیمارستان بروم تنها چیزی که این روزها آرامم می
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ی که در مورد یتیم ن دختر بیشتر از این ها زخم زبان بزنم؛ از آن روز خواستم به آنمی بود،

بودنش صحبت کرده بودم اندکی شرمنده بودم و به قول شایان بهترین راه را این دانستم تا اصال 

 با هم روبرو نشویم تا بحثی به میان نیاید.

ی ر گرفتم و به سمت طبقهآلود بودم لیوان قهوه را از خدمتکادر حالی که به شدت خسته و خواب

کردم از راهرو گذشتم و سوم رفتم و از آسانسور خارج شدم. همانطورکه لیوان را به لبم نزدیک می

هایم تیز شد؛ کنار شاهین روی وارد سالن شدم اما باشنیدن صدای نوا ایستادم، ناخودآگاه گوش

ن بودند.کاناپه مقابل پنچره رو به باغ نشسته بودندو در حال صحبت کرد  

رو ببره؛ قرار بود برم خونش اما عوامون شد؛ اون آشغال هر طور که بود سعی داشت من -

برای همین کار به دعوا ودرگیری و کتک کاری رسید اما با اومدن یه رهگذر که از خوش 

خواد رو عملی...شانسیم اون موقع شب اونجا ما رو دید، نتونست کاری که می  

شل شد و لیوان با صدای بدی روی زمین افتاد و هزار تکه  ما گرفته بودهایی که لیوان ر انگشت

ای جهان به دور سرم چرخید و دمای برای ثانیه ام را به صورتش دوختم،های بهت زدهچشم شد؛

وحشتناک  و ترسناک امچهره شکبی و کرد تغییر  امبهت زده یقیافه بدنم باال رفت و داغ کردم،

با  ،روی پل پارک وی، دختری که در حال جدال با مردی بود، م تداعی شدتصویری در ذهن. شد

 ام ایستاده؟همین دختری است که در چند قدمی، زار و وارفته در حال جیغ زدن بودی قیافه

 است،همان دختری که از سرو وضعش معلوم بود چکاره همانی که آن شب برایش تاسف خوردم؛

ازدواج  چنین زنیامکان ندارد من با  این امکان ندارد، ار دارد؟شخصی که جلوی رویم قر  ؟!تنواس

چطور ممکن است  شده باشد؛اینقدر حقیر امکان ندارد دختر باغبان سابق ما  کرده باشم،

را برای من انتخاب کرده باشد  ...پدربزرگ یک .  

تم و مقابلش های بلند به سمتش رفاش خیره شده بودم با قدمی بهت زدهدر حالی که به چهره

  ایستادم، با صدایی که از عصبانیت دورگه شده بود گفتم:

 این امکان نداره تو اونی باشی که من اون شب دیدم. -

هایم زل زده بود به جای او صدای شاهین آمد.بدون زدن حرفی به چشم  
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زنی؟چی شده شروین چرا این شکلی شدی؟ از کدوم شب حرف می -  

اینکه جوابی به سوال شاهین بدهم بازوی نوا را در دستم گرفتم و چشم از او برنداشتم و بدون 

 فشار دادم.

ای؟تو چیکاره -  

 سکوت کرده بود گویی قصد حرف زدن نداشت، بازویش را بیشتر فشار دادم.

حرف بزن لعنتی چرا اللمونی گرفتی؟ اونیکه با اون مرد نصف شب درگیر بود تو بودی،  -

 آره؟

عی کرد بازویش را از دستم بیرون بکشد.صدایش در آمد آخی گفت و س  

کنی نیست...آخ دستم، ولم کن...اون طور که فکر می -  

ام زدم و نگاهم را دور خانه چرخاندم.بازویش را رها کردم و با کف دست به پیشانی  

 وای خدایا، دختری که برام انتخاب کردن یه فا... -

اش بلند شد.صدای عصبی  

گم اون طور...یمواظب حرف زدنت باش دارم م-  

ی حرف زدن به او ندادم قدمی عقب رفتم .اجازه  

شه...برای من یه فا... انتخاب کردن ...شه، باورم نمیباورم نمی-  

ی حرف زدن را نداد.شاهین به سمتم آمد و بازویم را گرفت؛ با ابروهای در هم کشیده اجازه  

کنی نیست این دختر تو فکر می شاهین: درست حرف بزن پسر، فا... یعنی چی اون طور که

 زندگیش خیلی...
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 با صدای نوا حرفش را نصفه و نیمه رها کرد.

 شاهین لطفا. -

شاهین سرش را چرخاند و او را نگاه کرد و من که عصبانیتم به اوج رسیده بود با صدای بلندی 

 گفتم:

ین کاری ی منه یه فـ...، چطور ممکنه آقابزرگ با من همچکسی که اسمش تو شناسنامه -

 کرده باشه، چطور ممکنه؟

 شاهین مقابلم ایستاد.

کنی درست نیست اون همچین کاری رو نکرده .آروم بگیر پسر فکری که می -  

 فریاد زدم.

کرده؟ ه...ان؟ شاهین چطور تو نکرده؟ پس اون موقع اون جا داشت چه غلطی می -

رو توضیح بدی؟تونی برای من همچین چیزیمی  

بزند که نوا مانع شد، جلوآمد و باصدای لرزان اما پر از خشم گفت:شاهین خواست حرفی   

بینم برات توضیح بدم؛ هیچی اون طور که تو دیدی نیست بیشتر از این هم الزم نمی -

کنی.خوایی منو قضاوت میدرهرحال تو هرطور که می  

دم؛ روی مبل این را گفت و از کنارم رد شد و رفت، اما من که هنوز از شوک بیرون نیامده بو

هایم گرفتم؛ چند دقیقه مکث کردم، پراز سوال و خشم شده بودم، در نشستم و سرم را بین دست

ام شاهین را که های پر از خشم و ذهن آشفتهگنجد؛ با چشممغزم چنین چیزی هرگز نمی

ای خیره بود نگاه کردم.وار ایستاده به نقطهکالفه  

  ش کرد؟بابا این دخترو چطور و از کجا پیدا -

 اندکی مکث کرد؛ سپس سمتم آمد و کنار دستم نشست .
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شد دنبال نوا بود، یعنی اینطور که من از بابا شنیدم وکیل بابا فتوحی، یه چند وقتی می -

 قبل از فوت آقابزرگ دنبالش بودند.

هایم را ریز کردم و شاهین را نگاه کردم.چشم  

 تو از این جریانات خبر داشتی؟! -

اش را به سویم چرخاند و با تعجب گفت:قه درآمدههای از حدچشم  

فهمیدم آقا بزرگ چه فکری داره به نظرت همین طور شروین خوبی؟ من اگه می -

کردم؟نشستم و کاری نمیمی  

وار سرم را تکان دادم.کالفه  

  ای بنویسه.خواد همچین وصیت نامهدونست آقابزرگ میپس بابا می -

ن ها قبل از فوت آقابزرگ به دنبال نوا بودند، این یعنی پدرم هم پدرم از همه چیز خبر داشت؛ آ

ی ننگین دست داشت. برایم سوال بود که فتوحی اگر به دنبال نوا بوده از در آن وصیت نامه

ی او با خبر بوده یا نه؟ اگر اطالعی داشته به پدرم گفته؟ سرم را به چپ و راست تکان گذشته

روی این ازدواج پافشاری بار آن دختر خبر داشت بهاز زندگی کثافت دادم، امکان نداشت اگر پدرم

کرد، با صدای شاهین از افکارم جدا شدم، در حالیکه به پشتی مبل تکیه داده بود سرش را به می

 سمتم چرخاند.

خواس... کنی نوا برای من تعریف کرد نمیشروین راجب اون دختر اشتباه فکر می -  

        انیت از روی مبل بلند شم.پوزخندی زدم و با عصب

شاهین من بچه نیستم که بخوایی با این حرفا گولم بزنی، من اون شب رو خوب یادمه،  -

ها، اون آرایش، درگیری با یه مردغریبه، اونم دو اون دختر با اون وضعیت، اون لباس

 نصفه شب...

 اندکی مکث کردم و سپس ادامه دادم.
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دن شاهین؟ هان؟ه، این ها چه معنی میمن حرفای اون مردرو هم یادم -  

 شاهین هم از روی مبل بلند شد.

کنی نیست، من بینیم نیس پسر، نوا اون دختری که فکر میهیچی اون طور که ما می -

کنم شروین؛ تو همچین آدمی نبودی که بخوایی توهین کنی، تحقیر واقعا از تو تعجب می

رحم؛ هی یه قاضی بی در مقابل نوا شدیکنی و حتی نخوایی به طرف مقابل گوش کنی، 

دی، صدبار با حرفات خوردش کردی، بسه پسر، تمومش کنی یا حکم میقضاوتش می

  شناختم؟کن، کجاست اون شروینی که من می

  تری ادامه داد.نفس عمیقی کشید و سپس با صدای آرام

حت داشتن اون شروین قبل از این که بخوایی محکومش کنی یا قضاوتش کنی، اول از ص -

 موضوع مطلع شو.

های شاهین را قبول کنم؛ عصبانیتم به جایی رسیده بود که به حرف هیچ کس خواستم حرفنمی

های شاهین بدهم از کنارش گذشتم و خواستم گوش بدهم، بدون اینکه پاسخی به صحبتنمی

س رفتم و روی وارد اتاق خواب شدم؛ نفس عمیقی کشیدم تا براعصابم مسلط شوم، به سمت ترا

 صندلی نشستم. 

ی این دختری که هر آن امکان داشت آبروی خانوادگی احتیاج داشتم فکرکنم، به زندگی گذشته

دانست پدربزرگم قرار است چنین ما را در خطر بیندازد، به پدرم که از همه چیز با خبر بوده و می

دانست به دانست، اگر میی میحکمی را بدهد، به فتوحی که آیا در مورد زندگی این دختر چیز 

کردم؟ سرم را آن ها گفته بود یا نه ؟به حرف های شاهین، اینکه آیا واقعا من قضاوت بیجا می

تکان دادم، قضاوت بی جا نبود، حال بیشتر از پیش یقین دارم که نوا جز پول به چیزی فکر 

توانست هم نمیشد به چیزی جز پول کند، شخصی که حاضر به فروختن تن خود مینمی

اندیشد.بی  

هایم را باز و بسته کردم؛ سرم را به پشتی صندلی تکیه دادم و به باغ روبرویم خیره شدم؛ چشم

ها در حال قدم زدن و صحبت کردن با تلفن بود، این پسر را هر وقت شایان روی سنگ فرش
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تان داخل باغ صحبت با تلفن بود. در حالی که به سمت درخ دیدم داخل باغ و در حالمی

ای زد و سنگ چندمتر جلوتر افتاد، با دیدن این صحنه رفت به سنگی که زیر پایش بود ضربهمی

ای که به توپی خورد و توپ با چیزی برخورد ناگهان تصویری مبهم پیش رویم نمایان شد؛ ضربه

م و به جلو خم هایم را بستکرد؛ سرگیجه سراغم آمد و درد تمام اجزای صورتم را در برگرفت، چشم

چرخید و من قادر به انجام کاری نبودم، با دستم سرم را فشار دادم و آخی شدم، باغ دور سرم می

هایم را باز کنم و همه گفتم اندکی به همان حالت ماندم تا بهتر شوم، کمی بعد توانستم چشم

 چیز را اول تار و پس از چند ثانیه درست و واضح دیدم.

هایی که در حال آماده شدن چرا دوباره مثل سالها پیش شدم؟ همان وقتاین دیگر چه بود؟! 

به مغزم فشار   برای رفتن به خارج از کشور بودم، دکتر خانوادگی گفته بود استرس و اضطراب

کند؛ حال چرا این گونه شدم؟ دیگر خبری از آن روزهای پر استرس می  آورده و حالم را خراب

یدم و به داخل اتاق باز گشتم و پس از تعویض لباس از طبقه سوم نبود؛ سه بار نفس عمیق کش

خارج شدم، امروز آنقدر از چیزهایی که شنیده بودم شوکه شدم که دچار اختالالت عصبی شده 

ی آسانسور نگاه می کردم بیرون آمدم.ام داخل آینهبودم؛ درحالیکه به صورت رنگ پریده  

م نگاهم به داخل آشپزخانه خورد؛ نوا روی صندلی در رفتهمان طور که به سمت در خروجی می

اش گذاشته و سرش پایین بود؛ گویی کنار لیال یکی از خدمتکارها نشسته بود، دستش زیر چانه

ی به سنگینی نگاهم را حس کرد چون سرش را بلند کرد و با هم چشم در چشم شدیم؛ چهره

توانست گول بزند و فریبش دهد می ظاهر معصومی داشت آن چشم و ابروی مشکی هر کسی را

ی او تواستنم گول بخورم؛ چطور پدرم در مورد گذشتهاما من با فهمیدن حقیقت زندگی او نمی

تحقیق نکرده بود! اگر تحقیق کرده با چنین وضعیتی که این دختر داشته چرا باز هم برای این 

ن سوال در ذهنم جا خوش کرده ازدواج پافشاری کرد؟ مگر آبرویش برایش اهمیت ندارد؟ هزارا

کرد.بود و مرا سردرگم می  

های سرد و گیج کننده گرفتم و به شایان با صدای شایان به خودم آمدم و نگاهم را از آن چشم

  کرد دستش را روی شانه ام گذاشت.دوختم؛ در حالی که با نگرانی مرا نگاه می

  حالت خوبه؟ -
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          م.متعجبانه اخم کردم و سرم را تکان داد

 خوبم، چطور؟! -

 با نگرانی ادامه داد.

 تو تراس دیدمت احساس کردم حالت بد شد . -

برای اینکه او را نگران نکنم با لبخندی جوابش را دادم.   

 خوبم فقط سرگیجه گرفتم همین فکر کنم واسه خستگیه. -

. ام برداشتای کشید گویا خیالش راحت شد سپس دستش را از روی شانهنفس آسوده  

ها بریزیم، یه جایی گم چطوره یه سفر با بچهخب یه استراحتی بکن؛ اصال داداش می -

 بریم هوم؟

اش را نداشتم برای همین بدون اندکی مکث گفتم:مسافرت در این اوضاع! اصال حوصله  

رو هم در نیار که ی مسافرت و این چیزهارو ندارم؛ خواهشا صداشاین روزا اصال حوصله -

بره.رو به اجبار میبرسه تمومه، همه به گوش شاهین  

 صدای مادرم از پشت سرم باعث شد تا حرفم را کامل نکنم.

 برای چی حوصله نداری؟ شروین چرا مثل پیرمردها شدی؟ -

 با دو قدم به سمتمان آمد؛ کنار من و شایان ایستاد.

گذره.شایان فکر خوبی کرده، یه مسافرت جوون پسندانه برید بهتون خوش می -  

ام نقش بست.خم ظریفی روی پیشانیا  

 مامان من اصال وقت ندارم سرم این روزا خیلی شلوغه. -
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زد، گفت:شایان پوفی کرد و با لحنی که عصبانیت درونش موج می  

ی قبل یادته چقدر خوب بود؟گذره، مثل دفعهریم خوش میداداش نه نیار دیگه بابا می -  

داشتند؛ امروز به حدکافی کالفه بودم و ز سرم برنمیها تا من را راضی نکنند دست اخدایا این

خواستم اصرارهایشان اعصابم را متشنج کند برای همین گفتم:نمی  

ی بعد بذار.خیلی خوب باشه ،فقط این هفته من چندتا عمل دارم برای آخر هفته -  

 شایان با خوشحالی لبخندی زد و طبق عادت همیشگی مشتی به بازویم کوبید .

داش.ول داای -  

 مادرم هم لبخندی زد و به سمت آشپزخانه نگاه کرد.

شه.برای نوا هم خوبه با جمعتون بیشتر صمیمی می -  

هردو سرهایمان را با شتاب به سمت مادرم چرخاندیم صدای اعتراض شایان زودتر از من 

 بلندشد.

خواد بیاد؟چی؟ مگه نوا هم می -  

کان داد.مادرم شایان را نگاه کرد و متعجبانه دستش را ت  

 نباید بیاد؟ -

هایم را باز و بسته کردم.چشم  

شه این قدر این دخترو به من نچسبونید؟مامان می-  

 شایان پس از من رو به مادر کردو ادامه داد.

شه.خوایم بریم حال شروین بهتر شه، با وجود این دختر بدتر میبعدشم مادر من، ما می -  
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 این بار صدای اعتراض مادرم بلند شد.

رن باهم باشن .نی چی؟ اون همسر شروینه باید هرجا مییع -  

شدم، خصوصاً با فهمیدن موضوع یک ساعت کردند عصبی میاز این که او را همسرم خطاب می

 پیش.

کنم.لطفا اینقدر نوارو همسر من خطاب نکنید مامان خواهش می -  

  کنان نگاهم کرد.دست به سینه اخم

خوایی دوست و مسافرت، باید همراهت باشه پسرم، می شروین امکان نداره بدون نوا بری -

 آشنا در موردمون حرف بزنن؟

ام را تمام کردم.لبم را با زبانم تر کردم و به سمت در خروجی رفتم و تاکیدانه جمله  

رم.اگه اون دختر بخواد بیاد من هیچ جا نمی -  

دیگر اجازه  ن تحمیل کردند،بس بود دیگر هرچه او را به م این را گفتم و از عمارت خارج شدم،

دادم مادرم با ترفندهای خودش آن دختر را به من نزدیک کند .ساعتی بعد وارد بیمارستان نمی

پس از تعویض لباس پشت میز کارم نشستم و عینک  شدم و یک راست به سمت اتاقم رفتم

توانستم کردم نمیای روی میز دوختم اما هرکار میهام را به چشم زدم و نگاهم را به کاغذطبی

.تمرکز کنم  

فهمیدم پدرم از زندگی ی امروز ذهنم را درگیر کرده بود، باید میفکر ماجراهای پیش آمده

دانستم؛ باید کاری ی آن دختر خبر داشته یا نه؟ در مورد زندگی آن دختر هم باید میگذشته

ادم؛ خودکار را به روی فهمیدم؟ نفس عمیقی کشیدم و به صندلی تکیه دکردم اما چطور میمی

ای که به در اتاقم خورد بفرماییدی گفتم و منتظر چشم به در میز پرت کردم، با صدای ضربه

ای به ای بعد قامت بلند و ظریف ماهرخ پیش رویم نمایان شد؛ در حالی که پروندهدوختم؛ ثانیه

  دستش بود داخل شد.
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 سالم چرا اینقدر دیر کردی؟ -

رخ نگاه کردم ،چشم های سبز خوشرنگش همانند همیشه مهربان بودو این ی زیبای ماهبه چهره

ام پشت کنم و به حرف مهام عمل توانستم به دوستیکرد؛ چطور مینگاه همیشه من را آرام می

خواستم او را از دست بدهم .بدون اینکه لبخند بزنم جوابش را دادم.کنم؟ من هرگز نمی  

 سالم، یکم کارم طول کشید. -

کم شد و پرونده را پیش رویم گذاشت .نزدی  

تونه این پرونده رو بررسی کن ببین درصد زنده موندن این شخص با انجام عمل چقدر می -

خوان ی بیمار صحبت کردم بی فایده بود، هرطور شده میباشه، من هرچقدر با خانواده

 عملش کنن.

ی بدخیمی در نیم کره ودهام شروع به خواندن وضعیت بیماری کردم که تاز پشت عینک طبی

 چپ سرش قرار داشت ،همین طور که مشغول خواندن بودم ماهرخ دوباره لب به سخن گشود.

 خوبی شروین؟ -

 بدون اینکه نگاهش کنم سرم را تکان دادم.

 خوبم چطور؟ -

 مکث کوتاهی کرد و سپس ادامه داد.

اد.یات هم کمی پریده به نظر میمثل یک ساعت پیش نیستی، رنگ چهره -  

نفس عمیقی کشیدم و دست از خواندن پرونده برداشتم؛ باچیزهایی که یک ساعت پیش 

نبود که پدرم چنین کاری با من توانستم عادی برخورد کنم؟! برایم قابل قبول شنیدم چطور می

  ام کشیدم.کرده باشد، دستم را به روی پیشانی

ذهنم یکم درگیره.-  



                 
 

 

 س. سرحدی| و از کجا آمدی؟ ت رمان

 

 

 

 

 

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

 

232 

 

هایم خیره شد .درون چشمجلوتر آمد و اندکی به جلو خم شد؛   

 چرا ذهنت درگیره؟قبل این که بری خونه خوب بودی. -

خودم را عقب کشیدم و از پشت میز بلند شدم و به سمت پنجره رفتم؛ خیابان شلوغ این شهر را 

 نگاه کردم.

شد این شهر رو کوبید و از نو ساخت.کاش می -  

 نخودی خندید؛ به سمتم آمد و سمت راستم ایستاد.

ن شهر مشکل داری؟با ای -  

 دستم را درون جیب های شلوارم کردم .

هاش مشکل دارم ..با شهرش مشکل ندارم با آدم -  

 کمی مکث کردم و سپس ادامه دادم.

خوره.این شهر پر شده از ناپاکی؛ پر از حقارت؛ دو رویی ...حالم داره از اینجا بهم می -  

کرد؛ نگاهم را به چشمان متعجبش  ماهرخ بازویم را درون دستش گرفت و به نیم رخم نگاه

 دوختم .

کنی؟شروین چی شده؟ چرا امروز این طوری صحبت می -  

ریا و همینطور بی کاش همه مانند ماهرخ بودند؛ توانستم به این دختر پاک و ساده بگویم؟چه می

؛ اش پیدا شددانم از کجا سرو کلهشاید بهتر بود قبل از اینکه آن دختری که نمی آالیش،بی

.کردمماهرخ را برای همسری انتخاب می  
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شد، اما خب دیر شده بود خیلی دیر، راه برگشتی نبود، حال تنها نظیر میبی شک او همسری بی

آمد؛ را بگیرم؛ باید ام پیش میآبرویی که برای خانوادهیکردم این بود که جلوی بکاری که باید می

دانست یا نه؟!در اینباره می فهمیدم آن دختر از کجا آمده و پدرم آیامی  

تا شب از درگیری ذهنی که داشتم خالص نشدم و همین باعث شد تا نتوانم کارهایم را به 

درستی انجام دهم. از بیمارستان خارج شدم و به سمت عمارت رفتم ساعتی بعد با ترافیک 

ک کردم و پیاده شدم؛ ام کرده بود، به خانه رسیدم، ماشین را داخل پارکینگ پار سنگینی که کالفه

ی او را دیگر نداشتم؛ از پله ها باال رفتم و اما با دیدن ماشین مهام آه از نهادم بلند شد، حوصله

ای بد مستخدم در را باز کرد، داخل شدم؛ کت و کیف کارم را به دستش زنگ در را زدم دقیقه

  دادم.

ست؟کی خونه -  

گرفت جوابم را داد.میهمانطورکه سرش پایین بود و کیف را از دستم   

 آقا مهام اومدن. -

ها بود سرم را تکان دادم و به سمت سالن رفتم اما کسی را نیافتم؛ به سمت سالنی که رد زیر پله

رفتم، با دیدن شایان که روبروی تلوزیون نشسته بود به سمتش رفتم و در کنارش ایستادم؛ 

پس شایان را که غرق در گوشی تلفنش بود نگاهی به فیلم زبان اصلی آمریکایی انداختم و سنیم

 نگاه کردم .

کنی؟مثال داری فیلم تماشا می -  

ناگهان سرش را چنان با شتاب بلند کرد و مرا نگاه کرد، که گویی ترسیده باشد. در همین لحظه 

تلفن موبالیش به روی سرامیک افتاد، ابروهایش درهم گره خورد، پوفی کرد و با عصبانیت لب به 

  ود.سخن گش

 ای بابا این گوشی امروز مثل اینکه آخرین روزشه . -

ام گرفته بود روی مبل در کنارش نشستم.درحالی که از جاخوردنش خنده  
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چرا آخرین روزشه؟  -  

 خم شدو موبایلش را از روی سرامیک برداشت و در همان حال گفت:

دم افتاد زمین، االن هم و یکبار اونجا افتاد، یکبار هم از دست خو امروز با نوا برخورد کردم -

 دوباره افتاد.

کرد، با دیدن موبایل را برداشت و نگاهی به صفحه اش انداخت، ترک بزرگی رویش خودنمایی می

اش؛ سرش را با کالفگی تکان داد.وضعیت گوشی  

شه.باید عوضش کنم، این دیگه واسه من موبایل نمی -  

صویر پیش رویم دوختم.ی موبایلش گرفتم و به تهایم را از روی صفحهچشم  

خوره.آره بهتره عوضش کنی ،دیگه به دردت نمی -  

 موبایل را روی میز پیش رو پرت کرد.

کنم.عوضش می -  

سپس انگار چیزی به ذهنش خطور کرده باشد؛ به سمتم چرخید و نگاهش را به نیم رخم 

 دوخت.

ر داشتی؟دونستی نوا کجا زندگی می کرده؟از زندگی قبلیش خبراستی شروین تو می -  

با پرسیدن همچین سوالی سرم به شدت به سمت شایان چرخید،چرا چنین سوالی را پرسید؟ 

 نکند او هم از زندگی او خبر داشته؟ با شک و تردید پرسیدم.

دونی درموردش؟چطور؟ مگه تو می-  

ای باال انداخت.مکث کوتاهی کرد و سپس شانه  
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های کار پولی بچهگفت، از بیها میسرخیابون هازد، از کار کردن بچهامروز یه حرفایی می -

هاش عجیب بود خیلی هم ناراحت بود برای همین به گفت، حرفسرپرست میو بی

  شاهین گفتم برو ببین چش شده ...

های پر از مضطرب من انداخت .نگاهی به چشم  

همین به  کنجکاو شدم در مورد زندگیش بدونم واسه  نه این که دلم براش بسوزه ها، فقط -

 شاهین گفتم بره ببینه چی شده.

ذهنم مشغول شد، در مورد بچه های کار و بی سرپرست صحبت کرده بود؟ این دختر چه زندگی 

داشته؟ چرا اینقدر مرموز است؟ سردرگم میان چندین سوال مانده بودم. پوفی کردم و دستم را 

باشد امکان ندارد به کسی بگوید، درون موهایم فرو کردم، مطمعنم اگر شاهین چیزی را فهمیده 

آوردم. بایادآوری مهام سرم را به این سو و آن سو تکان دادم و خودم باید از زندگی او سردر می

 متعجبانه پرسیدم.

 راستی ماشین مهام این جاس ولی خودش نیست. کجاست؟ -

 در حالیکه خیره به تلوزیون بود جوابم را داد.

با نوا تو باغ رفتن.-  

م ناخودآگاه درهم کشیده شد، این دختر با مهام در باغ چه میابروهای کند؟ گویی قصد دارد 

آبروی من را میان آشناها ببرد، به سرعت از روی مبل بلند شدم و به سمت باغ رفتم و به سوال 

هم جوابی ندادم. وارد باغ شدم و اطرافم را نگاه  –ری کجا می -متعجبانه ی شایان که پرسید

نه مهام را دیدم و نه آن دختر را، با عصبانیت دستی درون موهایم کشیدم و به سمت کردم اما 

ای به در نواختم؛ به ثانیه نکشیده نگهبان باغ بیرون آمد؛ در حالی که نگهبانی رفتم و ضربه

ای کرد و مودبانه و دستپاچه گفت:اش راقورت می داد سرفهلقمه  

 بفرمایید آقا. -

.با همان آشفتگی پرسیدم  
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رو ندیدی؟نواخانوم-  

چند ثانیه مکث کردو سپس جواب داد.   

کنم سمت باغ پشت ساختمان رفتند.با آقای لطفی در حال قدم زدن بودند، فکر می-  

خواست با اعصاب من بازی کند؟ قبال به او هشدار داده بودم که پشت باغ ؟ این دختر می

دواج ما یک ازدواج سوری و کاغذی بود. خواهم او را با مردی ببینم حتی با این که از نمی  

های تند و عصبی راه پشت باغ را در پیش گرفتم، همین که از دیوار پشتی پوفی کردم و با قدم

ساختمان عبور کردم هردو را دیدم روبروی یکدیگر ایستاده بودند و مهام در حال صحبت کردن 

گفتند؟ مهام کرد،چه میتماشا میبود و نوا در حالی که دست به سینه ایستاده بود او را 

های بلند به سمتشان تواند داشته باشد؟ با قدمباشخصی که تازه با او آشنا شده چه حرفی می

ی نوا رفتم، درحال نزدیک شدن به آن دو بودم که مهام ناگهان دست راستش را روی شانه

شدم، قصدش چه گذاشت و خودش را کمی به او نزدیک کرد، بادیدن چنین تصویری عصبی 

بود؟ سعی داشت خودش رابه نوا نزدیک کند؟ او چطور آدمی بود؟ با اعصابی خراب و ذهنی 

  ای رو به هردو گفتم:آشفته خودم را به آن دو نزدیک کردم و با صدای دو رگه

 این جا چه خبره؟ -

خند ی نوا برداشت و لبنگاه هر دو به سمتم چرخید؛ مهام دستپاچه دستش را از روی شانه

 پراسترسی زد.

 سالم شروین جان کی اومدی؟ -

چرخاندم جواب مهام را به سردی دادم.ام را به سمت نوا میدرحالیکه نگاه زخمی  

شه.ای میچند دقیقه -  

کرد ابروهایش را باال پراند و سرش را تکان داد.نوا که همانند همیشه طلبکارانه نگاهم می  

کنی؟چرا اینطوری نگام می -  
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یی متوجه عصبانیت درون چشمانم شده بود لب به سخن گشود.مهام که گو  

گفتم کردیم داشتم بهش میمنو و نوا داشتیم در مورد کار و این چیزها صحبت می -

تونم کمکش کنم کار...می  

 میان حرفش پریدم.

 نوا نیازی به کارکردن نداره . -

های پراضطرابش نگاه کردم.درون چشم  

ید جایی بریم.ببخشید مهام جان منو نوا با -  

تر همراه خودم دستم را دراز کردم و بازوی نوا را محکم گرفتم و باعصبانیت هر چه تمام

ی مطیعی به دنبالم راه افتاد؛ اندکی کشیدمش، او که در عمل انجام شده قرار گرفت مانند بچه

آمیزش بلند شد.که از مهام دور شدیم صدای اعتراض  

  ردی، ولم کن.کنی؟ بازوم و درد آوچیکار می -

های ورودی خانه هل دادم.کنار ماشینم ایستادم و او را به سمت پله  

 برو لباست رو عوض کن، اینجا منتظرتم. -

اش افتاده بود را کنار زد .ایستاد و خشمگین نگاهم کرد، موهایش را که روی پیشانی  

خوایی ببری؟چته تو؟ منو کجا می -  

ام گفتم:با صدای آهسته اما عصبی  

تر نشدم بهتره بری لباست رو عوض کنی و با من بیایی و هیچ ین تا از این عصبانیبب -

 سوالی هم نپرسی.
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دانم صدایم بیش از حد ترسناک بود یا قیافه ام، زیرا برای اولین بار بدون لج کردن یا بحث نمی

رد بحث کردن راهش را به سمت خانه گرفت، خدارا شکر کردم که نخواست ادامه دهد و با من وا

آمد. ده دقیقه بعد پایین بود در حالی که تنها یک دانستم چه کاری ازم برمیشود؛ وگرنه نمی

هایش را باز را روی بلوز چهارخانه زنانه و شلوار جینی که از قبل پوشیده بود انداخته و دکمه پالتو 

اشین آمد و در گذاشته بود و شالی را روی سرش گذاشته بود، با ابروهای درهم کشیده سمت م

ماشین برداشتم و من هم سوار شد ، ماشین را روشن  ام را از رویجلو را باز کرد و نشست، تکیه

به سمت برج رفتم.  تر کردم و با تک بوقی که زدم نگهبان در را باز کرد و با سرعت هر چه تمام

 باید با او تنها صحبت می کردم و تکلیفم را روشن می کردم. 

برج رسیدیم، ماشین را جلوی در ورودی برج پارک کردم و پیاده شدم، اما او از در سکوت به 

ام ای به شیشه زدم و با ابروهای گره خوردهجایش تکان نخورد؛ به سمت در راننده رفتم و ضربه

 نگاهش کردم.

 پیاده شو دیگه، باید درو برات باز کنم؟ -

ی درهم کشیده اش گفت:در را باز کرد و بدون این که پیاده شود با اخم ها  

شم.رو ندی پیاده نمیاین جا کجاست منو آوردی؟ تا جوابم -  

 اش زل زده بودم، جوابش را دادم.با همان عصبانیت درحالیکه به چهره

رو ندارم. مسخره بازیاتی چون من امشب اصال حوصله به نفعته پیاده شی؛ -  

  ی تکیه داد.چندثانیه نگاهم کرد و سپس دست به سینه به پشتی صندل

ترسم؟کنی از تهدیدات میفکر می -  

نفسم را پر صدا بیرون فرستادم و قدمی به سمتش برداشتم؛ با خشم بازویش را گرفتم و 

ماشین بیرون کشیدمش و در را بستم، همانطور به طرف برج رفتم و به تقال کردنش اهمیتی  از

کرد. خارج کند و این مرا خشنود میتوانست بازویش را از دستم زد نمیندادم، هرچه زور می
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ود؛ اما هرچه بود از جنس زن بود و ظریف و درست بود زبانش دراز بود و به قول خودش قلدر ب

 هرگز قدرت مقابله با مرد را نداشت. 

کلید را که ازنگهبانی برج که با چشمان متعجب بارش ما را تماشا می کرد، گرفتم داخل آسانسور 

ی مقابل رسیدیم، در همان حال که بازویش را گرفته بودم درب را باز کردم و شدیم سپس به طبقه

او را به داخل هل دادم و در را بستم؛ به داخل پرت شد و روی کاناپه افتاد، با قدم های عصبی به 

ام نگاهش سمتش رفتم و روبرویش ایستادم؛ اندکی به جلو خم شدم و با چشم های عصبی

 کردم.

ر داد بودم که نمی خوام با مردی ببینمت؛ اما تو از اونهایی هستی که حرف توی قبال بهت هشدا-

ره، باید جوره دیگه بهت بفهمونم آره؟کلت فرو نمی  

هایش هایم خیره شد، به قدری نزدیک به یکدیگر بودیم که نفسسرش را چرخاند و درون چشم 

خیره شده بود،  با عصبانیت  هایماش به چشمخورد، با آن نگاه مشکیبه پوست صورتم می

 صدایش را باال برد.

گی تو واسه ی خودت! من با اون پسره هیچ کاری نداشتم خودش مثل کنه چسبید چی می  -

  بهم اومد تو باغ دنبالم.

تر ادامه دادم.پوزخندی زدم و سرم را تکان دادم و سپس عصبی  

ت خودتون بکشین و شناسم، خوب بلدین مردارو سممن امثال شماهارو خوب می -

دم باآبروی من بازی کنی ی گوشت کن من اجازه نمیبراشون دام پهن کنید، اما این و آویزه

 فهمیدی ...

 صاف ایستادم و ادامه دادم.

من: هرچی تا حاال ...گری کردی بسه، حاال که پدربزرگم برات پول به حدکافی گذاشته پس بهتره 

...همونارو برداری و گورت رو گم کنی .  

 نگاه پراکراهی به سرتاپایش انداختم.
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      دارم.رو که یه ...فروشی پیش خودم نگه میمنم این حقیقت -

اش لب به چند ثانیه مکث کرد سپس از روی کاناپه بلند شد و از پشت دندان های کلید شده

 سخن گشود.

خوام نه چیز یرو مامیدوارم اون پیرمرد روانی احمق توی آتیش جهنم بسوزه نه پول اون-

رو، فا... هم اجدادته باره آخرت باشه به من.....ایدیگه  

کنترلم را ازدست دادم؛ دستم را باال بردم و سیلی محکمی به گوشش نواختم، چنان سیلی 

ی من بی احترامی کرد، چیزی که هرگز محکمی بود که از کنار لبش خون جاری شد، او به خانواده

دهم. با حق چنین کاری را نداشت، من به هیچکس این اجازه را نمیتوانستم تحمل کنم، نمی

ای از اشک جمع هایش حلقههای پرازتنفرش نگاهم کرد، احساس کردم در مردمک چشمچشم

ی پیراهنم را گرفت هایش یقهاش صدای فریادش بلند شد، با دستشد و برای پنهان کردن گریه

. 

کنی هان؟ فکر کردی چون بی روی من بلند می زنی؟ تو به چه حقی دستعوضی منو می -

همه چیز کله بیتونی بکنی؟ تو هم هیچ فرقی با اون بیخواستی می کس و کارم هر غلطی

ترین موجودات روی زمین هستین.نداری ازتون متنفرم، شما مردا کثیف  

و  گفت که اجازه هیچ عکسرسید را میچنان خشمگین شده بود و هرچه که به ذهنش می 

داد، تنها کاری که توانستم در آن لحظه انجام دهم این بود که مچ دست العملی را به من نمی

دانم چه شد که تعادلش هایش را بگیرم و از یقه لباسم جدا کنم اما در یک لحظه ناگهانی نمی

ویم برهم خورد و سرش به دسته چوبی کاناپه خورد و روی زمین افتاد. ناباورانه به اتفاق پیش ر 

نگاه کردم، با این فکرکه خودش را به بیهوشی زده و این هم بازی جدیدش بود، قدمی به سمتش 

 برداشتم و صدایش زدم.

بهتره بلند شی و واسه من فیلم بازی نکنی.  -  

 مکث کردم و سپس دوباره صدایش زدم.
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 هی دختر... -

 بازهم صدایی بلند نشد حتی تکان هم نخورد .

جلوی پایش ایستادم و به چهره و چشمان بسته اش نگاه کردم ، او  تر شدم ویک قدم نزدیک

دیدن رد خونی که روی پارکت جاری شده بود، دستپاچه شدم و کنارش  خورد، باواقعا تکان نمی

  نشستم و تکانش دادم.

نوا...نوااا....-  

ی به دسته نگاهی اگر اتفاقی برایش افتاده باشد چه؟ ضربان قلبم باال رفت و بدنم داغ کرد،

ترش شدم و سرش را که غرق خون نزدیک چوبی کاناپه کردم رد خون روی دسته چوبی هم بود،

اگر مرده باشد  احساس می کردم دمای بدنم به دویست درجه رسیده، بود روی پایم گذاشتم؛

های نامنظمش به پوست با احساس اینکه نفس اش گرفتم،دستم را زیر بینی گیدستپاچبا چه؟

درحالیکه  اورژانس را خبر می کردم، باید کاری می کردم، ستزنده اندکی آرام شدم؛ ،خورد دستم

ضعیف بود خیلی  آوردم با دست دیگرم نبضش را گرفتم،با یک دستم موبایلم را از جیبم در می

توانستم صبر کنم این یعنی تا آمدن آمبوالنس نمی ضعیف، .  

ست دیگرم را زیر گردنش گرفتم وبا احتیاط به طوری که یک دستم را زیر زانوهایش گذاشتم و د

سرش تکان نخورد بلندش کردم و به سمت درب خروجی رفتم ؛ به سختی در را باز کردم و با 

سرعت هرچه تمام تر وارد آسانسور شدم. همین که از آسانسور خارج شدم نگهبان درون بخش 

  به سمتم آمد.اطالعات را صدا زدم ،با دیدن این وضعیت سراسیمه 

چی شده آقای محتشم؟ -  

 من: مرادی سوییچ رو از توی جیبم در بیار و برو ماشینم رو روشن کن زود باش.

با دیدن این وضعیت و خونی که از سر نوا جاری بود، به سرعت دستش را داخل جیب شلوارم 

ود رفت، در حال کرد و سوئیچ را در آورد و با سرعت به سمت ماشینم که جلوی برج پارک شده ب



                 
 

 

 س. سرحدی| و از کجا آمدی؟ ت رمان

 

 

 

 

 

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

 

242 

 

اش؛ چطور های بستهی نوا نگاه کردم، به چشمی رنگ پریدهرفتن به سمت ماشین به چهره

توانست داشته باشد؟چنین ظاهر معصومی یک درون شیطانی می  

اورا روی صندلی عقب گذاشتم و با تشکر از مرادی سوار شدم، پایم را روی پدال فشردم و با 

بیمارستانم رفتم. وارد راهرو شدم و پرستار بخش را صدا زدم،  تر به طرفسرعت هرچه تمام

 پرستار دراطالعات با دیدن این وضعیت به سرعت به سمتم آمد .

آقای محتشم چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ -  

 بدون آن که جواب سوالش را بدهم گفتم:

رو هم پیج کن سریع .برو برانکارد بیار دکتر بخش-  

جام داد و با آوردن برانکارد و آمدن دو پرستار نوا را روی برانکارد گذاشتیم و به کاری که گفتم را ان

اش را بگیریم.بخش جراحی بردیم، تا جلوی خونریزی  

اش را گرفتم و به بخش منتقلش کردیم، نفس بعد از گذشت یک ساعت جلوی خونریزی

و کردم، پشت سرم دکتر ای کشیدم و از اتاقش خارج شدم و دستم را داخل موهایم فر آسوده

زد با دو قدم به سمتم آمد.مهرآذر و یک پرستار بیرون آمدند، مهرآذر در حالی که صدایم می  

اش علت حادثه رو شناسیدش؟ باید توی پروندهدکتر این خانوم کی بود آوردیش؟ می -

 بنویسم.

نگفتن مردد بودم، نگاهی به هردو که منتظر چشم به دهانم دوخته بودند انداختم، بین گفتن و 

ی کاناپه جلوی چشمم نمایان شد، من ناخواسته او را هل تصویر برخورد سرنوا به روی دسته

دادم، قصد آسیب رساندن به او را نداشتم. باکالفگی دستم را درون موهایم فرو کردم و رو به دکتر 

  کردم.

کنم.خواد گزارشی براش بنویسی خودم بهش رسیدگی میدکتر جان فعال نمی -  
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قرار گرفت؛ واقعاً من او را هل   میان رفتن به سمت اتاقم بودم که باز هم همان صحنه پیش رویم

ام را چسبیده بود از خودم دور کنم، چطور هایش که یقهخواستم دستدادم؟ نه من فقط می

ی کاناپه خورد؟ سرش به دسته  

ی یا کسی روی زمین و جاری شدن ناگهان تصویری آشنا باز هم درذهنم تداعی شد، افتادن چیز 

هایم کم شد و خون روی سنگ فرش....ایستادم و دستم را به دیوار گرفتم، باز هم بینایی چشم

شود چیست که باعث شد دوباره همه جا برایم تار شد. این تصویری که در ذهنم تداعی می

و خون از سرش فواره فرش افتاد سرگیجه و تپش قلب به سراغم بیاید؟ او که بود که روی سنگ

 کرد؟!

ام را بیرون فرستادم و چشمانم را برای چند لحظه بستم، سردردی عجیب نفس حبس شده 

ام خودم را به اتاقم رساندم و داخل شدم، به طرف مبل های سست و آهستهسراغم آمد؛ باقدم

ا بستم تا رفتم و خودم را روی آن انداختم سپس سرم را روی پشتی مبل گذاشتم و چشمانم ر 

-حالم بهتر شود. با صدای زنگ موبایلی پس چند لحظه چشمانم را باز کردم و به لوستر سفید

آمد؟ سرم رابلند کردم و آبی که به سقف آویزان بود نگاه کردم، صدای این زنگ ناآشنا از کجا می

ش هم انگاهم را به این سو وآن سو چرخاندم؛ چشمم به گوشی ساده و درو داغونی که صفحه

شکسته بود افتاد، اخم ظریفی کردم و بلند شدم، به سمت میزم رفتم؛ موبایل را برداشتم و به 

این گوشی کی بود روی میز من؟ تماس را برقرار  -سمیه-اسمی که روی تلفن نمایان بود نگاه کردم

 کردم .

 بله؟ -

 سکوت پشت تلفن باعث شد دوباره را تکرار کنم.

 بله؟ -

پشت گوشی پیچید.ای صدای نازک زنانه  

  الو شما؟ -
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 اندکی مکث کردم و سپس جواب دادم.

صاحب این گوشی کیه! دونمخانوم این گوشی روی میز من بود و من نمی -  

ای سکوت پشت تلفن حاکی بود و پس از چند لحظه لب به او هم گویا مکث کرد، زیرا چند ثانیه

 سخن گشود.

 بینم شما شروینی؟ -

شناخت؟ با جدیت تمام پرسیدم.این دختر کی بود که من را میابروهایم درهم گره خورد،   

شناسید؟شما کی هستین که منو می-  

 پوفی کرد و جواب داد.

من مهسام، هم خونه قبلی نوا، این گوشی هم که دستته مال نواس؛ یعنی واقعا گوشی  -

شناسی؟رو هم نمیزنت  

ی شکسته مال نوا بود؟ روی میز من چه موبایل را از کار گوشم برداشتم و نگاهش کردم، این گوش

کرد؟ با صدای الو گفتن آن دختر دوباره گوشی را کنار گوشم گرفتم.می  

 بفرمایید کارتون؟ -

 صدای پوزخندش درون گوشی پیچید.

رو بدین بهش کارش زنی! دکتر بودی آره؟ نوا کجاس؟ گوشیزکی، چه لفظ قلم حرف می -

 دارم.

فاوتی با نوا نداشت، درست بود دیگر هم خونه بودند و این دختر هم حرف زدنش چندان ت

 طبیعی بود هر دو همانند هم باشند شاید هم همکار بودند.

تونه صحبت کنه.نوا نمی -  
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ای پرسید.معطلی با لحن طلبکارانهبی  

تونه حرف بزنه؟چرا نمی -  

در ذهنم نقش  دادم؟ ناگهان فکرینچی کردم و سرم را تکان دادم باید به این دختر توضیح می

توانست گذشته کامل نوا را برایم بازگو کند. نفس عمیقی کشیدم و بست شاید این دختر می

 جوابش را دادم.

 نوا یه تصادف کوچیک کرده و بیمارستا... -

 میان حرفم پرید و با صدای بلندی از پشت تلفن وحشت زده فریاد زد.

ستان؟چی؟تصادف کرده؟ ک...کجا؟ کجاست االن؟ کدوم بیمار -  

 برای این که اندکی آرام شود با خونسردی جوابش را دادم.

خانوم آروم باشید حالش خوبه، بیمارستان خصوصی...هستیم.سمیه -  

صدای چندین بچه باعث شد آن دختر درست متوجه نشود چه گفتم برای همین از پشت تلفن 

 فریاد زد.

گه .علی، رضا ساکت باشین بینم آقا چی می -  

اب قرار داد.و بعد مرا خط  

 گفتید کجا؟ حالش خوبه؟ -

  دوباره حرفم را تکرار کردم.

تونید بیاید بیمارستان نوا حالش خوبه جای نگرانی نیست؛ برای دیدنش می -

  خصوصی....
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صبرانه منتظر بودم، شاید این ای گفت و تماس را قطع کرد. برای دیدن تنها آشنای نوا بیباشه

را بدهد و من را از این آشفتگی ذهنی خالص کند. دوساعتی را  دختر بتواند جواب چندین سوالم

هراسان در اتاقم گذراندم اما خبری از آن دختر نشد درحالیکه عصبی و مضطرب بودم از اتاقم 

ام خارج شدم؛ در همین لحظه موبایلم زنگ خورد، نگاهی به اسم شایان که روی صفحه گوشی

زده شب گذشته و ما هنوز خانه نرفته بودیم حتما نگران نمایان شده بود انداختم، ساعت از دوا

  اند، تماس را برقرار کردم.شده

  الو شایان. -

  صدای شایان پشت تلفن پیچید.

  داداش کجایین شما؟ یه دفعه سراسیمه رفتین بیرون . -

  رفتم جواب شایان را دادم.در حالی که به طرف اطالعات می

  شایان کسی متوجه غیبت ما شده؟ -

  با صدای متعجب بارش جوابم را داد.

  مگه می شه کسی متوجه نشه؟ مهام چرا یه دفعه رفت؟ شما کجا رفتین؟ -

  با یادآوری اسم مهام اخم ظریفی کردم .

مونیم کسی نگران یایم به بقیه بگو برج میاونو ولش کن، منو و نوا امشب خونه نمی -

  نباشه.

  با شگفتی صدایش را باال برد.

  داداش شما با نوا ...اتفاقی ...بینتون افتاده؟چ...ی؟  -

هایم جاری شد؛ احتماال شایان فکر کرده رابطه من و نوا تغییر کرده بود! چنین پوزخندی روی لب

  چیزی امکان پذیرنبود، جوابی ندادم برای همین مردد پرسید.
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  خوایی بگی عاشق این دختر چاله میدون شدی که آره؟شایان: شروین نمی

ای زدم و سرم را تکان دادم ، برادر من چه فکر هایی می کرد عشق؟! من عاشق نوا شوم؟ هقهق

  کنان گفتم:خنده داراست، خنده

تونم عاشق همچین دختری بشم آخه، مگه تو منو شایان عشق چیه بابا، من چطور می -

  شناسی؟نمی

  بدون معطلی جواب داد.

  گی درست باشه.امیدوارم چیزی که می -

  ام را به دیوار کنار اطالعات دادم.ای زدم و سرم را تکان دادم، تکیهوزخند دوبارهپ

شم، نیازی نیست نگران شی و شایان جان من هیچ وقت عاشق یه همچین آدمی نمی -

یایم بعد برات توضیح تعجب کنی، امشب هم کاری پیش اومده، برای همین ما خونه نمی

  دم.می

  میقی کشید و سپس جوابم را داد.مکث کوتاهی کرد و نفس ع

  بینمت.باشه داداش می -

وقتی از او متنفر بودم چطور  عشق؟ نسبت به نوا؟ تماس را قطع کردم و در فکر فرو رفتم،

جیب روپوشم گذاشتم  اخلسرم را تکان دادم و موبایل را د توانستم به او احساس پیدا کنم؟!می

.  

 نگاهم را به پرستار بخش دوختم. 

اگر کسی اومد با نوا نیازی کار داشت بفرستش اتا.... -  

با صدای هراسان دختری حرفم را نیمه کاره رها کردم و به او چشم دوختم، دختری جوان همراه با 

 دو پسر بچه هراسان به سمت اطالعات امدند.
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خانوم نوا....نوا کجاست؟-  

 پرستار بخش ایستاد و من را نگاه کرد و سپس آن دختر را .

 لطفا آروم باشید فامیلی مریض رو لطف کنید بگید. -

دختر جوانی که به شدت مضطرب و ترسیده بود فامیلی نوا را گفت ،پس سمیه این دختر است؛ 

رش ایستادم، ی نوا معرفی کرده بود، به سمتش قدم برداشتم و کناکسی که خودش را همخانه

 صدایم را صاف کردم و گفتم:

هستید؟ سالم شما از بستگان نوا -  

های پر از ترسش را به باید از او مطمعن می شدم برای همین چنین سوالی را پرسیدم، چشم

 صورت من دوخت؛ سرتاپای مرا نگاه کرد و آشفته جوابم را داد.

 من.. -

کشید جواب اش میگویی در گفتن یا نگفتن حرفی مردد بود، در حالیکه دستش را به پیشانی

 داد.

دکترشید؟ آقا حالش خوبه؟ چش شده چرا آوردینش بیمارستان؟من مثل خواهرشم شما  -  

با اوصحبت کردم نفس عمیقی  بعد از اینکه اطمینان پیدا کردم همان دختری است که تلفنی

 کشیدم و خونسردانه جوابش را دادم.

 نگران نباشید نوا حالش خوبه و فعال تحت نظره. -

هایی که کنارش ایستاده د، یکی از پسر بچهای کشیهایش را باز و بسته کرد و نفس آسودهچشم

 بود یک قدم جلو آمد و لب به سخن گشود.

  خوام ببینمش.آبجیم کجاست؟ من می-
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توی صورت پسر دقیق نگاه کردم، تا جایی که به یاد داشتم باغبان خدا بیامرزمان تنها یک فرزند 

با او داشتند؟ پسرها هر دو داشت او هم نوا بود پس این دو پسر بچه که بودند و چه نسبتی 

های ای بودند و هردو پالستیکی در دستشان داشتند که پر بود از کاغذهای کهنهژولیده و با لباس

ی منتظر و مضطرب سمیه دوختم .نوشته شده، نگاهم را از آن دو گرفتم و به چهره  

 این دو تا پسر برادرای نوا هستن؟ -

 اخم ظریفی کرد.

خوایم ببینیمش.شه بگید نوا کجاس؟ ما میواال میآقای دکتر جای این س -  

 دستم را درون جیب روپوشم کردم.

 فعال امکانش نیست گفتم که تحت نظره. -

وار جواب داد.مهسا هراسان تر از قبل شد، شالش را روی سرش درست کرد و کالفه  

 یعنی چی تحت نظره؟ اصال چش شده؟ -

 مکث کوتاهی کردم و سپس گفتم:

به سرش خورده برای همین بهتره فعال تحت نظر باشه اما همونطور که  یه ضربه جزئی -

تونید ببینیدش.گفتم مشکلی نیست تا بیست و چهارساعت دیگه می  

 دست راستش را به کمرش گرفت.

ای بابا، بفرما اینم عاقبت شوهر کردن این مدلی، چقدر بهش گفتم بابا بیخیال شو  -

ی اون مرفه د شوهر کنی، معلوم نی تو خونهخوابشین سر همین کاری که هستی نمی

درد چی بش گذشته که پاش به بیمارستان باز شده.بی  
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هایم را ریز کردم و به صورتش دقیق نگاه کردم پس این دختر از همه چیز خبر داشت، االن چشم

او چه گفت؟ سرهمین کاری که هستی؟ قبل از این که من چیزی بگویم به سمتم چرخید و 

 پرسید.

 ببینم شروین محتشم رئیس این بیمارستانه؟ -

  مکث کوتاهی کردم سپس جوابش را دادم.

 بله چطور؟ -

 اخم ظریفی کرد و بعد گفت:

خوام ببینمش کجاست؟می -  

هایم را به صورتش دوختم و بدون معطلی جوابش را دادم .با جدیت تمام چشم  

 بنده شروین محتشم هستم بفرمایید. -

اش تبدیل به نگاه متعجب باری شد، چندین ثانیه ز شد و نگاه عصبیاش باخوردههای گرهاخم

هایم شد، گویی در فکری عمیق فرو رفته مکث کرد و سرتاپایم را برانداز کرد؛ سپس خیره در چشم

 بود، برای اینکه او را از این حال در بیاوردم لب به سخن گشودم.

 مهسا خانوم. -

ای زد؛ سپس پرسید.سو تکان داد و سرفهبه خودش آمد، سرش را به این سو و آن   

 تو شوهر نوایی؟ -

 سرم را به عالمت مثبت تکان دادم.

کنم نوا همه چیزرو به شما گفتن درسته؟بله فکر می -  

 یک تای ابرو یش را باال برد .
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بله گفته، بینم با نوا چیکار کردی که بیمارستانی شده هان؟ اون مادر مرده خواست از  -

کشید خالص بشه؛ خالص که نشد هیچی کله میکه تو خونه بیهایی دست بدبختی

 بدتر هم شد .

هایم را ریز کردم و سرم را کمی جلو بردم.چشم  

ی کی؟تو خونه -  

 طالبکارانه یک دستش را به کمرش گرفت و جوابم را داد.

 بی کله . -

شد! کرد؟ همه چیز پیچیده تر از قبلی او زندگی میکله کی بود که نوا در خانهبی  

کرد؟ی اون زندگی میبی کله کیه؟ نوا چرا تو خونه -  

کنیم .چرا نداره، صاب کارمونه؛ ما همه تو خونه اون زندگی می -  

کرد! نگاه با پوزخندی گوشه لبم جاری شد پس سردستشون بی کله بود، برای چنین آدمی کار می

 اکراهی به این دختر انداختم.

دتا دیگه مثل شما هست که برای مردای پولدار دام کلس، ببینم چنپس سردستتون بی -

کنید؟پهن می  

 مکث کوتاهی کرد و ابروهایش درهم گره خورد؛ سپس قدمی به سمتم برداشت .

  گی؟...دام پهن کردن چیه؟چی؟...چی داری می -

 درحالیکه دست به سینه ایستاده بودم در همان حال جوابش را دادم.

دونید یعنی چی.یح بدم؟ امثال تو و نوا که بهتر میدام پهن کردن رو من باید توض -  
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باز هم مکث کرد، درصورتم دنبال معنی حرفی بود که زدم سپس پس از چند لحظه قدم دیگری 

 به سمتم برداشت .

کنی نوا ....نکنه تو فکر می -  

حرفش را نیمه رها کرد؛ دستش را به پیشانی گرفت و وای بلندی گفت سپس دوباره به سمتم 

خید.چر   

گی واسه خودت؟ نوای بیچاره یه عمر فال و گل نفروخت که یکی مثل تو چی داری می -

پیدا شه همچین برچسبی بهش بزنه؛ اشتب گرفتی دکتر، نوای بیچاره هیچ وقت تو 

 زندگیش تو همچین کثافتی فرو نرفت.

 پوزخند صداداری زدم و سرم را تکان دادم.

های خودم دیدمش .شناختم، خودم با چشمخواد دروغ ببافی من نوا رو خوب نمی -  

 صدایش را از حد معمول باالتر برد.

گی واس خودت؟ کجا دیدیش؟ نوا هیچ وقت همچین کاری نکرده.چی داری می-  

ای جوابش را دادم.اخم هایم شدت گرفت با صدای آهسته  

 صدات رو بیار پایین این جا بیمارستانه. -

 با همان تن صدا ادامه داد.

تانه که بیمارستانه، من این جا رو روی سر تو و اون کسی که همچین وصله بیمارس -

کنم.ناجوری به نوا بزنه خراب می  

هایم را باال بردم.برای آنکه بیش از این آبرو ریزی نکند دست  

 خانوم لطفا ساکت باش، من اینجا آبرو دارم . -
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 لبش را کج کردو یک تای ابرویش را باال برد.

تره اون تو زندگیش هر خفتی تو آبرو داری؟ ببین دکی نوا از گل هم پاککنی فقط فک می -

 رو به جون خرید که توی این کثافت کشیده نشه و نشد هم، اشتباه گرفتی فهمیدی.

با صدای فریاد های سمیه هراسان به سمتمان آمد.  پرستار بخش  

 آقای محتشم اتفاقی افتاده؟ -

استم دور بماند، سپس رو به سمیه گفتم:ای به پرستار دادم و از او خواشاره  

 اینجا جای مناسبی برای حرف زدن نیست؛ لطفا با من به اتاقم بیاید. -

اش عقب رفت و با همان تن صدایش ادامه داد.با قدم های عصبی  

دی در مورد نوا همچین فکری یام، تو چطور به خودت اجازه میبرو بابا، من با تو هیچ جا نمی-

 کنی...

ای خیره وتاهی کرد و سپس با صدای لرزانش نفس عمیقی کشید و در حالی که به نقطهمکث ک

 بود با صدای آرامی ادامه داد.

ها گل ترین دختریه که من تو زندگیم دیدم، از بچگیش از بوق سگ سر چهارراهاون پاک -

اها کرد، هزارتا فوش و دری وری از امثال شمفروشی میفروخت، دستفروخت، فال میمی

خورد که تهش اینی که االن همه چیز هزاربار کتک میکله بیشنید، از اون مرتضی بیمی

 تو ذهن توئه نشه، اون وقت تو....

  ام دوخت.اش را به صورت درهم و مسخ شدههای به اشک نشستهچشم

تونه یه کثافتی مثل من باشه؟! کنی اون!...اون میاون وقت تو فکر می -  

کنم؟ بانم قفل شد، گویی حرفی برای گفتن نداشتم یعنی من اشتباه فکر میدانم چرا زنمی

اشتباه در مورد او قضاوت کردم؟ اگر اشتباه بود پس چیزی که آن شب دیدم چی؟ ازدواجش به 
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خاطر پول چی؟ سرم را پایین انداختم و به سرامیک های سفید بیمارستان خیره شدم؛ ندایی در 

انصافی کردی...سرم را بلند کردم تا سوالی که در ر مورد این دختر بیگفت شروین تو ددرونم می

ذهنم جاری بود را بپرسم اما سمیه را ندیدم سرم را به این سو و آن سو چرخاندم؛ دم در ورودی 

های بلند به سمتشان رفتم و درست روی دیدمش، در حال رفتن به بیرون بیمارستان بودند، باقدم

رستان، صدایش زدم.پله اول بیرون بیما  

 وایسا. -

همانطورکه به من پشت کرده بود ایستاد؛ از فرصت پیش آمده استفاده کردم و به سمتش رفتم و 

کردند انداختم و سپس مقابلش ایستادم ، نگاهی به دو پسری که با تعجب مرا تماشاش می

اش مچاله و درهم بود برانداز کردم.سمیه را که چهره  

کرد؟ اونم در حال درگیری با یه مرد.چیکار میاون شب توی خیابون  -  

اش جوابم را داد.های به خون نشستهنگاه خشمگینش را به سمتم انداخت و با چشم  

کله نوا اون شب به خاطر یه عوضی بی همه چیزی مثل تو، به خاطر اون مرتضی بی -

همین می خواست توی لجن فرو بره؛ تا از شر تهدیداش خالص شه، برای ناموس میبی

اون شب منصرف شد؛ برای همین با اون   نوا  خواست اون کار و انجام بده که خداروشکر

  دونی.اش رو هم که خودت میاشغال درگیر شد بقیه

  با صدای آرامی پرسیدم.

  کرد؟برای چی تهدیدش می -

  پوزخندی زد و با تنفر نگاهم کرد.

کنی.میرو باور از خود نوا بپرس، البته اگه حرفاش -  

کرد نگاه کردم؛ قدم برداشت و به سوی های این دختری که از پاکی نوا دفاع میدرسکوت به چشم

اولین نیمکت توی حیاط رفت و روی آن نشست، یکی از پسرها دنبالش رفت و دیگری همان جا 
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یم را هاایستاده بود و من را تماشا می کرد، با دو دستم چشم هایم را مالیدم، گویی جواب سوال

یافتم اما حالم بهتر نشده بود هیچ، بدتر هم شد، پس از چند لحظه سرم را بلند کردم و به 

ای که هنوز در حال تماشای من بود نگاه کردم؛ همینطور به پالستیک در دستش که آن پسربچه

 را محکم چسبیده بود.

 چی تو پالستیکت داری که اینطوری محکم گرفتیش؟ -

را به پالستیکش دوخت. اشچشم های درشت عسلی  

فروختمشون.فاله، باید می -  

های کاری که شایان در موردشان از نوا شنیده بچه ؛شدفروپسری که فال می آه از نهادم بلند شد،

احساس عذاب وجدان سراغم  اشتباه. من اشتباه کردم، داد،بود و در نهایت کاری که نوا انجام می

یی که نثار آن دختر کردم در ذهنم تداعی شد و در آخر هاتمام حرف حس بد پشیمانی،  آمد؛

مغزم در حال انفجار بود  درگیری امشب، .  

ی اتاقش او را که غرق خواب بود تماشا به خودم آمدم دیدم جلوی در اتاق نوا ایستاده و از شیشه

وایی خاون دختر و هرطورکه می –هایی که شاهین گفته بود در ذهنم تداعی شد کردم، حرفمی

-کنیشروین داری اشتباه می –کنی نیستاونطور که فکر می –کنیقضاوت می  

های آهسته به طرف تختش رفتم و مقابلش ایستادم، در اتاقش را باز کردم و داخل شدم، با قدم

رحمی او را قضاوت کردم؟! دو ی معصوم هیچ باطن شیطانی ندارد و من با بیبه راستی این چهره

اش نگاه کردم، موهای مشکی خت گذاشتم و کمی به جلو خم شدم؛ دقیق در چهرهدستم را روی ت

ای از موهایش را که روی کوتاهش از زیر شالش بیرون آمده و دور گردنش پیچیده بود، تکه

  ای زمزمه کردم.اش بود را کنار زدم و باصدای آهستهپیشانی

 تو واقعا کی هستی ؟ از کجا اومدی؟ -

باال گرفتم و آهی کشیدم. ام رانگاه آشفته  

رحم شدم؟!خدایا من چطور اینقدر بی -  
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های بلند از اتاقش خارج شدم و به سمت اتاق خودم اش را نداشتم، با قدمتحمل دیدن چهره

ته از فکرهای آشفته درذهنم رفتم و تا طلوع صبر فکر کردم. داخل اتاقم قدم زدم و در آخر خس

را اندکی بستم. سرم را روی میز گذاشتم وچشمانم   

خورد از خواب پریدم؛ سرم را از روی میز بلند کردم و دستی هایی که به دراتاقم میبا صدای ضربه

ام نگاهی به گردنم کشیدم و اطرافم را نگاه کردم من چطور اینجا خوابم برد؟! به ساعت مچی

وی صندلی بلند شدم و انداختم؛ کمتر از یک ساعت خوابیده بودم، با صدای دوباره دراتاقم از ر 

به طرف در رفتم و بازش کردم؛ پرستار بخش هراسان درحالیکه دستش در هوا مانده بود من را 

 نگاه کرد.

جارو بهم آقای محتشم خداروشکر که هستین؛ اون خانومی که دیشب آوردینش همه -

 ریخته.

یادآوری ماجرای شب ام را به او دوختم؛ دختری که دیشب آورده بودم ؟باهای خواب آلودهچشم

 قبل همه چیز دوباره برایم تداعی شد.

جارو بهم ریخته؟یعنی چی همه -  

آمد چرخاندیم و با صدای فریاد شخصی، هردو نگاهمان را به سمت راهرویی که صدا از آن جا می

 پرستار بخش در همان حال گفت:

فتم بدون خواد بره من گهمون خانومس یک ساعته بهوش اومده؛ با دادوفریاد می -

 اجازه...

های پرستار بخش گوش دهم با توانستم بشناسم، بدون این که به حرفصدای فریاد نوا را می

  تر به گوش رسید.های بلند به سمت اتاق نوا رفتم؛ با نزدیک شدن به اتاقش صدایش واضحقدم

خوام از این خراب شده برم مگه اسیری گیر آوردین شماها؟می -  

اب باز کردم و همین باعث شد نگاهش را از دو پرستار زنی که سعی داشتند دراتاق را با شت

 آرامش کنند، بگیرد و به من بیاندازد؛ با دیدنم ابروهایش درهم گره خورد.
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  خوام برم.باالخره تشریف فرما شدی، به پرستارات بگو دست از سرم بردارن، می -

را رها کردند و عقب رفتند، قدمی جلو برداشتم ای به دو پرستار دادم و آن دو دست های نوا اشاره

 و در همان حال گفتم:

 همه برید بیرون. -

 بدون معطلی اتاق را خالی کردند، دراتاق را بستم و باردیگر به سمت تختش رفتم.

ریزی؟جارو بهم میچرا همه -  

 لبش را به دندان گرفت؛ پوفی کرد و از روی تخت پایین آمد.

ام.فهمن انگار من زندانیبرم نمی خوامگم میدو ساعته می -  

 مکث کوتاهی کردم و مقابلش ایستادم.

رو نگاه کنم اگر همه چیز نرمال بود تونی جایی بری، باید جواب آزمایشاتفعال نمی -

شی.مرخص می  

اش را به صورتم دوخت.نگاه خشمگین و وحشی  

خوام هرچه زودتر از ات، من حالم خوبه و میهای دیگهدکتر بازیات و بذار برای مریض -

 اینجا برم.

پوشید ادامه داد.درحالی که دمپایی بیمارستان را می  

هارو تنم کردین؟ای لباسای منو عوض کردین این آشغاللباسام کو، به چه اجازه -  

اش گذاشتم و با بیش از آنچه فکرش را می کردم عصبی بود؛ برای آرام کردنش دستم را روی شانه

ن گشودم.خونسردی لب به سخ  

 نوا فعال باید بمونی به سرت ضربه خورده ممکنه بد... -
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 دستم را پس زد و خودش را عقب کشید.

خوام از این اتاق برم بیرون.خواد تو نگران من باشی، برو کنار میبه من دست نزن، نمی -  

 مقابلش ایستادم .

خوایی بری؟کجا می -  

 با صدای بلند جوابم را داد.

 جایی که تو نباشی. -

ستم را در جیب روپوشم کردم و با همان خونسردی ادامه دادم.د  

زنی.تونم اجازه بدم با این حالت بری به خودت آسیب مینمی -  

 پوزخندی زد و سرش را تکان داد.

بینم، برو کنار بینم.من کنار تو بیشتر آسیب می -  

اش شی و مشکیدستش را که به طرفم گرفته بود تا من را کنار بزند گرفتم و درچشم های وح

  نگاه کردم.

روی کردم اما من واقعا قصد آسیب زدن به تو نوا حق داری عصبی باشی من دیشب زیاده -

 رو نداشتم اون حادثه...

 دستش را از توی دستم بیرون کشید و یک قدم عقب رفت.

خوام نه پشیمونیت رو.برو کنار من از تو نه توضیح می -  

ش ایستادم؛ با خونسردی دست به سینه نگاهش کردم.دوباره خواست کنار برود که مقابل  

رم .نمی -  
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نچی کرد و سرش را با کالفگی تکان داد، سپس از کنار دستم با سرعت به سمت دراتاق رفت اما 

من زودتر از او عکس العمل نشان دادم و به طرف در رفتم، قفلش کردم و کلید را برداشتم، با 

قب رفت و نگاهی به من که جلوی دراتاق ایستاده بودم تر شد عکاری که انجام دادم، عصبی

 انداخت و خشمگین صدایش را باال برد.

ریزم.کنی یا همه جارو بهم مییا این در کوفتی رو باز می -  

هایم را باال انداختم.ی خونسردم لبخندی زدم و شانهبا چهره  

کنه بهم بریز.رو کم میاگه این کار عصبانیتت -  

اش را از صورتم گرفت و اطراف اتاق را نگاه کرد، با دیدن هم فشرده نگاه زخمیهای روبا دندان

  ای کنار تخت؛ به سمتش رفت و از روی میز برداشت .گلدان شیشه

کنم؟کنی این کارو نمیفکر می -  

ای با صدای بدی روی با گفتن این حرف گلدان را با حرص روی سرامیک پرت کرد؛ گلدان شیشه

هایم را باز و بسته کردم و لبخند خونسردانه دیگری نثار هزارتکه شد، چشم زمین پرت شد و

 چهره خشمگینش کردم.

  تونی خورد کنی.اون یکی رو هم می -

ای به گلدان سمت راست تختش کردم، به طرفش رفت و او را هم به زمین زد، باز هم صدای اشاره

ی تخت را با حرص برداشت پس ملحفهشکستن و بعدهزار تکه شدن گلدان به روی زمین بود س

و روی زمین پرت کرد،ِ سرُمی که به میله کنار تخت آویزان بود را هم روی زمین پرت کرد. در آخر 

نفس زدن سرش را پایین انداخت، در حالیکه خسته شده بود روی تخت نشست و در حال نفس

 از فرصت پیش آمده استفاده کردم.

تاق دیگه آماده کنند.به پرستارا می گم برات یه ا -  

 سرش را بلند کرد و با حرص نگاهم کرد.
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ذاری برم؟ مگه نگفتی من یه ف... که بری آره؟ چرا نمیاز آزار دادن من خیلی لذت می -

 باید گورم رو گم کنم هان؟

نگاهم را از چشمانش گرفتم وبه نقطه ای دیگر خیره شدم ،نمی توانستم درون چشم هایش نگاه 

پایین انداختم و نگاهم را به کفشم دوختم .کنم ؛سرم را   

 من.... -

خواهم را بر زبان بیاورم، برایم سخت بود، من تا به توانستم کلمه معذرت میدانم چرا نمینمی

ست که دچار چنین حال اشتباهی نکرده بودم که از کسی معذرت بخواهم و حال اولین باری

لید را روی در گذاشتم و در حال باز کردن در اتاق داد، کاحساسی شدم و این حال من را آزار می

 در حالی که پشتم را به او کرده بودم با صدای آهسته و شرمگینی لب به سخن گشودم.

گم بیان اینجارو جمع کنن. می -  

 از اتاق خارج شدم و به پرستارهایی که جلوی دراتاق ایستاده بودند نگاه کردم .

ن شیشه ها رو هم بگید بیان جمع کنن.اتاق نوا خانوم رو عوض کنید، ای -  

از میان نگاه متعجب بارشان خارج شدم و به سمت حیاط بیمارستان رفتم و روی اولین نیمکت 

  .نشستم و به پشتی نیمکت تکیه دادم 

هایی که میانمان به همه چیز اندیشیدم به اولین روزی که پایش را درون عمارت گذاشت، از حرف

ای که کلهاش سردر بیاورم، بیی آخر؛ بیشتر مشتاق شدم از زندگی قبلیهرد و بدل شد تا لحظ

گفتند را بشناسم و بدانم او کی بود که نوا زیر دستش بزرگ شده بود و به گفته راجبش می

تر از فروخت؟ چنین زندگی سختی داشته؟ کالفهمهسا از او کتک می خورد، نوا واقعا فال می

هایم را بستم تا مغزم آرام شود. ایم گرفتم و چندین لحظه چشمههمیشه سرم را میان دست

باصدای زنگ موبایلم از آن حال درآمدم، تلفن را از جیب روپوشم درآوردم و با دیدن نام شاهین 

  تماس را بر قرار کردم.

                                                                                                  الو. -
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 صدای همیشه پرانرژی شاهین درون گوشی پیچید.

 چطوری دکتر؟ -

 در حالیکه صدایم بیش از حد گرفته و خسته بود جوابش را دادم.

 بدنیستم، کجایی شاهین؟ -

 مکث کوتاهی کرد؛ سپس تن صدایش جدی شد.

 شرکتم، چرا صدات این ریختیه چیزی شده؟ دیشب بهتون بدگذشته؟ -

های زندگیمان بود .از بدترین شب دیشب! دیشب یکی  

 شاهین ما بیمارستانیم . -

 نخودی خندید.

 شما که همیشه بیمارستانی، این که دیگه گفتن نداره . -

توانستم برای او توضیح بدهم دیشب چه اتفاقی افتاده مکث کوتاهی کردم؛ از پشت تلفن نمی

 برای همین گفتم:

ی دارم.تونی بیایی بیمارستان کارواجبشاهین می -  

 شاهین: تو بیا، من کلی کارای عقب افتاده دارم .

 نفس عمیقی کشیدم و ادامه دادم.

تونم تنهاش بزارم .شاهین کارخیلی واجبی دارم؛ نوا این جاست نمی -  

 بدون معطلی با نگرانی پرسید.

چی شده؟ نوا چرا اون جاست؟ -  
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گم.من: بیا بهت می  

تماس را قطع کردم. ای گفت و پس از خداحافظی سرسری باشه  

ای کشیدم؛ از دیشب درست و حسابی نخوابیده موبایل را درجیب شلوارم گذاشتم و خمیازه

کردم، احتیاج به استراحت داشتم باید اندکی به ذهن بودم؛ به شدت احساس خستگی می

  دادم.ام استراحت میآشفته

م همان موقع صدای شاهین از کردساعتی بعد پشت در اتاق نوا ایستاده بودم و تماشایش می

 پشت سرم آمد.

 شروین. -

زد، نگاه کردم .اش نگرانی موج میچرخیدم و به او که در چهره  

 

 سالم. -

اش در موبایلش را که در حال زنگ زدن بود از درون جیب پالتوی مشکی جواب سالمم را داد و

 آورد و تماس را برقرار کرد.

ن برام کاری پیش اومده جلسه رو به فردا موکول الو، بهت زنگ می زنم به مهندس بگو م -

 کنیم.

 سرسری خداحافظی کرد و تماس را قطع کرد و من را نگاه کرد.

 چی شده؟ نوا کجاست؟ -

ی دیشب دانستم چطور حادثهصدایم را صاف کردم و مردد به چشمان منتظرش نگاه کردم، نمی

فرو کردم و در حالی که از شیشه؛ نوا را  وار دستی درون موهایمرا برای شاهین توضیح دهم، کالفه

کردم جواب سوال شاهین را دادم.که پشت به در روبروی پنجره قدی اتاق نشسته بود، نگاه می  
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 نوا تو این اتاق بستریه . -

 باتعجب قدمی به سمتم برداشت و از شیشه نوا را نگاه کرد .

 واسه چی بستریه؟ چی شده خب، حرف بزن. -

 مکث کوتاهی کردم.

ای که پیش اومد من..اصال قصد نداشتم به نوا آسیب برسونم؛ شاهین باور کن حادثه -

 کامال اتفاقی بود ...

 در حالی که به دهانم چشم دوخته بود با لحن عصبی میان حرفم پرید.

گی چی شده یا نه؟ چیکار کردی تو؟شروین می -  

 با دست راستم گردنم را ماساژ دادم و نگاهم را از او گرفتم.

 دیشب من و نوا بحثمون شد و من از حرفی که زد عصبی شدم و .... -

 با صدای نسبتا بلندی دوباره میان حرفم پرید.

نگو که نوا رو زدی!  -  

های شرمگینم را به صورت متعجب شاهین دوختم .چشم  

چی  تو یه لحظه نفهمیدم  اما بعدش درگیر شدیم و.... نه ...من فقط بهش سیلی زدم  -

ی کاناپه خورد و بیهوش شد؛ منم با عجله هم خورد و سرش به دستهشد تعادلش ب

  آوردمش بیمارستان؛ خدارو شکر ضربه جدی به سرش نخورده فقط یه شکستگی بود.

نگاهم ثابت روی چهره متعجب و دهان نیمه باز شاهین بود، مکث بلندش باعث شد دوباره به 

 حرف بیایم.
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واستم بهش آسیب برسونم اون منو خیلی عصبی خشاهین باور کن عمدی نبود، من نمی -

 کرد....

 اخم های شاهین درهم گره خورد و نگاهش خشمگین وحاکی از سرزنش شد.

 شروین تو چت شده پسر؟ چطور همچین کاری کردی؟ تو روی زنت دست بلند کردی؟! -

هایم را باز و چشم کردند،دو پرستار با تعجب به من و شاهین نگاه می نگاهی به دوروبرم اندختم،

ای جوابش را دادم. بسته کردم و با صدای آهسته  

خواستم اینطوری بشه، اون به من، به همه توهین کرد و من کنترلم رو از گفتم که من نمی -

 دست دادم.

 صدایش بلند تر شد.

اصال هرچی، اون دختر هرچی هم گفته باشه تو حق نداری دست روش بلند کنی، اگه  -

خواستی بدی؟فتاد چی؟ جواب بابا رو چی میااتفاق بدتری می  

سرش را با تاسف تکان داد و قدمی در راهرو برداشت و بعد به سمت اتاق نوا رفت و همین که 

 خواست درب را باز کند مقابلش ایستادم.

  صبر کن شاهین...باید در مورد موضوعی حرف بزنیم. -

 نگاه خشمگینش را به صورتم دوخت.

ای هم هست؟گه؟ چیز دیچه موضوعی -  

کردند.نگاهی به اطرافم انداختم؛ پرستارها متعجبانه مارا نگاه می  

 این جا مناسب نیست بریم اتاق من. -
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اندکی مکث کرد و به دور اطراف نگاه کرد سپس به راه افتاد، من هم پشت سرش راه افتادم؛  

تیم وشاهین با همان بدون حرف به سمت اتاقم رفتیم و داخل شدیم، روبروی یکدیگر نشس  هردو

ی درهم نگاهم کرد.چهره  

  شنوم .می -

ام می دادم از دستم عصبانی و خشمگین باشد اما این نگاه سرزنش بارش کالفهبه او حق می

 کرد.

دونم اشتباه کردم و قبولش هم شه این نگاه سرزنش بارت رو تموم کنی میشاهین می -

 دارم.

اش را به پشتی مبل داد.تکیه  

دونی اشتباه کردی، ازش عذرخواهی هم کردی؟میخب اگه  -  

سکوت کردم؛ جوابی برای این سوالش نداشتم؛ زیرا عذرخواهی نکرده بودم، در واقع چنان 

 شرمگین بودم که حتی قدرت این کار را نداشتم، شاهین که سکوتم را دید پوزخندی زد.

نیت قابل قبوله که خوره، زمانی پشیموعذرخواهی هم نکردی، این پشیمونی بدرد نمی -

ره هرچقدر هم من بخوام بهت بگم رفتارت و با رفتارت رو عوض کنی، گرچه تو کَِت تو نمی

کنی نیست، فایده ای نداره ...اون دختر درست کن، نوا چیزی که فکر می  

 مکث کوتاهی کرد و سپس ادامه داد.

 حاال دیشب سرچی دعوا کردین؟ دیشب به چی محکومش کردی -

ن که برادرم بود این چنین از دست کار های من خشمگین بود پس خود نوا اکنون چه وقتی شاهی

 حالی داشت؟! اندکی به جلو خم شدم.

راجب گذشتش ، شاهین می خوام راجب زندگی نوا بدونم دعوای دیشب رو ول کن، -

چه نقشی تو زندگی نوا داشته؟  این آدم کی بوده؟ ،راجب مرتضی بی کله،  
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ام انداخت وبعد با لحن پر از طعنه لب به سخن ا باال برد و نگاه دقیقی به چهرهیک تای ابرویش ر 

  گشود.

کله از کی شنیدی؟کنی که من بخوام برات بگم؟ در مورد بیمگه تو چیزی رو هم باور می -  

 کالفه وار نگاهش کردم.

ای شاهین من متوجه ام که کامال در مورد اون دختر اشتباه قضاوت کردم، لطفا به ج -

دونی رو بگو.سرزنش و طعنه به من، چیزهایی که می  

اش را باال انداخت.هایم نگاه کرد و بعد از اندکی مکث شانهدرون چشم  

دونم، تو چی فهمیدی؟ اصال از کجا فهمیدی که در موردش اشتباه من چیز زیادی نمی -

کردی خودش بهت گفت؟قضاوت می  

ی اتاق دوختم .نجرهبه پشتی مبل تکیه دادم و نگاهم را به پ  

 دیشب همخونش اینجا بود، اون یه سری چیزا گفت . -

 شاهین پوزخند دیگری زد و سرش را تکان داد.

کردم اگه خدا هم بیاد پایین بهت بگه داری چطور حرفاش رو باور کردی؟ من فکر می -

کنی باز هم باور نکنی.اشتباه قضاوت می  

م و به او پشت کردم، اندکی عصبی شدم برای همین با از رو مبل بلند شدم و به سمت پنجره رفت

 صدای نسبتا بلندی ادامه دادم.

بسه داداش اینقدر سرزنشم نکن، از دیشب اینقدر فکر کردم که مغزم داره منفجر  -

شه...می  

 مکث کردم و به سمتش چرخیدم.
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خودت رو بذار جای من، تو از یه ازدواج مزخرف؛ از خراب شدن زندگیت عصبی  -

کردی؟من نوا رو نصفه شب توی خیابون شدی؟ اگر جای من بودی چطور برخورد مینمی

زد و چیزهایی می گفت که هرکس در حال دعوا کردن با یه مرد دیدم، اون مرد فریاد می

  کرد که توی ذهن من اومد .دیگه هم جای من بود همون فکری رو می

الفه بودم تکیه به میز دادم و دستی چند لحظه سکوت بینمان حکم فرما شد، در حالی که ک

دادم؛ به این روزهای شوم و درون موهایم فرو کردم؛ درحالیکه با عصبانیت پای راستم را تکان می

 حوصله سر بر اندیشیدم، چرا در این وضع قرار گرفتم و آرامشم را از دست دادم؟

آمد، دستش را روی شاهین دستی به ته ریشش کشید سپس از روی مبل بلند شد و به سمتم 

ام گذاشت.شانه  

حق داری داداش اما تو عصبانیتت رو بیش از حد سر نوا خالی کردی، تو هم خودت رو بذار -

جای اون؛ دختری که هیچ کس رو نداره و همش مورد تهدید یه گردن کلفت بی ناموس باشه 

علومه بد رو کنه؟ خب بین بدو بدتر مکنه چیکار میوقتی یه همچین شانسی بهش رو می

کنه....انتخاب می  

 نفس عمیقی کشید و ادامه داد.

کنم اون فقط دنبال راهی برای خالص شدن از دست مرتضی نوا دختر خوبیه، من فکر می -

ای که راجبش می گفت بوده و نه چشمش دنبال پول و ثروته نه چشمش دنبال تو بی کله

کردی نیست اون بدی که تو فکر میایه، لطفا حاال که متوجه شدی به یا هر شخص دیگه

  رفتارت رو درست کن و سعی کن مثل یه دوست باهاش برخورد کنی....

اش را باال انداخت .شانه  

تونید بکنید؛ تا وقتی که زمانش برسه و هرکسی بره دنبال زندگیش ...این حداقل کاری که می -  
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ترم هایش را قبول داشتم و آرامرفهای منطقی و عاقالنه شاهین گوش دادم؛ حدر سکوت به حرف

گفت باید رفتارم را عوض کنم و این زندگی را بیش از این تلخ نکنم تا کرد، شاهین درست می

 حداقل زمان جدا شدنمان برسد. 

نفس عمیقی کشیدم و دستی به صورتم کشیدم و همراه با شاهین از اتاق خارج شدیم؛ شاهین 

هایش به سمت اتاق دکتر آذرمهر ن برای دیدن جواب آزمایشبرای دیدن نوا به اتاقش رفت و م

اش مطمعن شوم.رفتم تا از سالمتی  

اش نامه ترخیصش را امضاء کردم و همراه باشاهین به سمت عمارت بعد از اطمینان از سالمتی

رفتیم، سکوتی که میان راه در ماشین حکم فرما بود را با موزیک مالیمی درهم شکستم اما 

بق معمول اعتراض آمیز موزیک را عوض کرد و آهنگ عاشقانه شادی را پخش کرد.شاهین ط  

ها نیست ؟!ات مثل سی سالهیعنی شروین واقعا موندم تو چندسالته؟ چرا سلیقه -  

 درحالیکه نگاهم به خیابان بود جوابش را دادم.

 چرا سلیقه شما مثل سنت نیست؟ -

 اخم ظریفی کرد و به پشتی صندلی تکیه داد .

ست شما درد نکنه آقا شروین یعنی ما پیریم دیگه آره؟د -  

 خنده کوتاهی زدم.

تری. نه داداش شما از منم جوون -  

 صدای جدی و سرد نوا از پشت سرمان آمد.

 شاهین مگه تو چندسالته؟ -

 شاهین سرش را به سمت نوا چرخاند و لبخندزنان نگاهش کرد.
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خوره چند باشم؟به قول خانوما بم می -  

اش تسلط داشته باشم؛ نوا لبخند نوا آینه جلو را طوری تنظیم کردم که به چهره برای دیدن

  محزونی زد و مکث کوتاهی کرد .

خوره سی و یک یا دو باشی.اِم.... می -  

تر از قبل شد، دستش را سمت نوا برد و لپش را کشید.باشنیدن این حرف لبخند شاهین عریض  

برم، کال من سنم جلوتر از خودم پیش رفته وگرنه ای جان قربون عروس بافهم و شعورمون  -

 من اصال سی و شیش نیستم.

های نوا گرد شد و دستش را به سمت لپش برد و ماساژش داد و شاهین را نگاه کرد.چشم  

کنی لپم درد اومد.چیکار می -  

 شاهین با همان چهره پرانرژی نگاهش کرد.

ل شروین.ببین نوا باید به همچین چیزی عادت کنی درست مث -  

 و سپس کاری که با نوا انجام داد و با من انجام داد؛ ابروهایم درهم گره خورد وصدایم بلند شد.

 شاهی....ن صدبار گفتم این کارو نکن من متنفرم از این حرکت. -

ی نوا بلند شد و شاهین هم با او همراه شد .با اعتراض من صدای خنده  

کارو نکنم.شه من این یاد دلیل نمیچون خوشت نمی -  

هایم ناخودآگاه باز شد؛ دستش را روی دهانش هایم که به صورت خندان نوا افتاد اخمچشم

ی خندید؛ گویی اولین باراست که چهرهگذاشته بود ودر حالی که سرش را تکان می داد می

ی چشمش جاری شده بود و هایش اندکی ریز شده وخطی زیر گوشهدیدم، چشممتبسم او را می

....  



                 
 

 

 س. سرحدی| و از کجا آمدی؟ ت رمان

 

 

 

 

 

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

 

270 

 

 با صدای شاهین به خودم آمدم.

 شروین گاهی توی رانندگی باید از ترمز هم استفاده کنی داداش . -

 با صدای شاهین به خودم آمدم.

شروین گاهی توی رانندگی باید از ترمز هم استفاده کنی داداش .-  

  لیال. -

 لیال ایستاد و سرش را پایین انداخت.

 بفرمایید اقا شاهین. -

.روبرویش ایستاد   

بقیه کجان؟-  

 بدون معطلی جواب داد.

آقا و خانوم محتشم برای پیاده روی شبانه بیرون رفتند ، آقا شایان هم توی اتاقشون  -

 هستن.

 شاهین متعجبانه سرش را تکان دد.

 چه عجب شایان بیرون نرفته. -

رفتم گفتم:ها میدر حالی که به سمت پله  

متحاناته آخر ترمه، بشینه بخونه حداقل البد سرش به سنگ خورده گفته حاال که وقته ا -

 مشروط نشه.

ها رفت.شاهین پوزخندی زد و به سمت سالن زیر پله  
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  کنه.امیدوارم این یه ترم مشروط نشه وگرنه بابا حتما از ارث محرومش می -

کردم؛ کردم و اندکی استراحت میهایم را تعویض میی سوم رفتم، باید لباسخنده کنان به طبقه

ی سوم شدم و قبل از این که وارد سالن شوم روز نخوابیدم و به شدت خسته بودم، وارد طبقهاز دی

ای کردم تا نوا متوجه آمدنم شود؛ سالن خانه تاریک و در سکوت فرو رفته بود ؛حدس زدم سرفه

نوا باید در حمام باشد برای همین به سمت در اتاق رفتم و ضربه ای به در نواختم ، به ثانیه 

شیده صدای نوا از پشت در آمد.نک  

  کیه؟ -

تونم بیام تو؟منم، می -  

به سمت سرویس بهداشتی  صدایی نیامد اما پس از چند ثانیه دراتاق باز شد؛ نوا درحالیکه 

آمیزی لب به سخن گشود.رفت با لحن طعنهمی  

گیری؟!عجیبه واسه اومدن تو اتاق خودت اجازه می -  

هایش نمایان بود، باز هم ونی بودن رد خون از دیشب روی لباسنگاهی به لباس هایش کردم، خ

ام گرفتم و رها کردم هایش را از یقهتصویر دیشب جلوی چشمم نمایان شد، درحالیکه دست

 تعادلش بهم خورد و روی زمین افتاد.

با یادآوری آن حادثه باز هم تصویری گنگ در ذهنم نقش بست، این بار واضح تر از همیشه بود  

های یک باغ، دستم را به کاناپه گرفتم و رویش نشستم سپس ،برخورد جسمی روی سنگ فرش

هایم را بستم؛ سرگیجه شدیدی سراغم آمد، من چرا هایم گرفتم و چشمسرم را میان دست

آمد؟ شدم؟ چرا چند وقتی بود این حال سراغم میاینطور می  

ی متعجبش نوا چشمانم را باز کردم؛ با چهره چند دقیقه در همان حال ماندم تا این که با صدای

  کرد لیوان آب را به سمتم گرفت.اش به صورتم نگاه میروبرو شدم، درحالیکه با نگاه مشکی

 خوبی؟ -
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 سرم را تکان دادم و لیوان را از دستش گرفتم. دست به سینه لب به سخن گشود.

 نوا: چت شد یک دفعه؟

آهسته جوابش را دادم. ای از آب را نوشیدم و با صدایجرعه  

یکم خستم، واسه همین سرگیجه گرفتم. -  

ام انداخت  سپس به سمت حمام رفت و در همان حال پاسخم را داد.نیم نگاهی به چهره  

 رنگت خیلی پریده بهتره استراحت کنی. -

 سپس لیوان را نگاه کردم، به در بسته حمام نگاهی انداختم، را از پشت بست به داخل رفت و در

هایی که با وجود بدی. در دلم احساس عجیبی پیدا کردم هایم جاری شد؛لبخند محزونی روی لب

 او یعنی آورد، این آب لیوانی برایم مدر حقش کردم باز هم نگران حالم شده و برای بهتر شدن

 من که بردم می پی حقیقت این به گذشت، بیشترمی بیشتر هرچه ست، گوییمعرفتی با دختر

؟ چطور کنم، اما جبران برایش را انصافیبی این توانستممی کردم. کاش انصافیبی وا حق در  

آهی کشیدم و از روی کاناپه بلند شدم، کمی بهتر شدم اما سردرد رهایم نکرد، به طرف اتاق پروف 

ی دوم رفتم، وارد اتاق قدیمی خودم هایم را برداشتم و از اتاق خارج شدم و به طبقهرفتم و لباس

هایم از اتاق خارج شدم، به محض خروج با پدرم روبرو شدم، روبروی شدم پس از تعویض لباس

 یکدیگر ایستادیم و دستم را به طرفش دراز کردم.

 سالم بابا. -

 لبخندی زدو صمیمانه دستم را فشرد.

باال ببینمتون .  خواستم بیامسالم پسرم می -  

  پرسید.سپس نیم نگاهی به اتاقم انداخت و بعد با َشک 

مونی؟تو توی این اتاق می -  
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 درب اتاقم را بستم و تک سرفه ای زدم .

رو توی اتاقم جا گذاشته بودم ،دنبال اون بودم .نه من یه چیزی-  

ام گذاشت و درحالیکه بایکدیگر قدم سری تکان دادو لبخندی به رویم زد؛ دستش را دور شانه

شود.تر از همیشه لب به سخن گداشتیم؛ سرحالبرمی  

از شایان شنیدم دیشب رو با نوا توی خونه خودت بودین، پسرم خیلی خوشحالم که بعد  -

دی ...رو داری سروسامون میاز چندماه باالخره زندگی متاهلیت  

  مکث کوتاهی کرد و نفس عمیقی کشید سپس ادامه داد.

ی جدایی ....خواستم پیشنهاد برارو کردم برای همین میکردم بزرگ ترین اشتباهفکر می -  

با صدای شایان که از پشت سرمان آمد، پدرم حرفش را نصفه و نیمه رها کرد، هردو به عقب 

آمد و مقابلمان ایستاد، نگاهی ای در دستش بود به سمتمان چرخیدیم ؛شایان در حالی که جزوه

 به من انداخت و سپس لب به سخن گشود.

 شایان: سالم داداش کی اومدین؟

شه .میمن: یک ساعتی   

ای به جزوه در دستش کردم و گفتم:اشاره  

خونی؟!عجیبه! داری درس می -  

وار پدر را نگاه کرد .های در دستش انداخت و کالفهنگاهی به برگه  

از مقام باال دستور دادن اگه این بار درسم روتموم نکنم باید قید همه چیز رو بزنم .-  

وار نگاهش کرد.دپدرم با جدیت تمام سرش را تکان داد و تهدی  

دم .دونی که من چیزی که بگم رو حتما انجام میو روی حرفم ایستادم، شایان می -  



                 
 

 

 س. سرحدی| و از کجا آمدی؟ ت رمان

 

 

 

 

 

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

 

274 

 

 شایان سرش را تکان داد.

کنم .بله بله، نگران نباشید من این ترم قطعا تموم می -  

پدرم پوزخندی زد و امیدوارم را به زبان آورد، شایان من را نگاه کرد و سپس پس از اندکی مکث 

  به سخن گشود.لب 

راستی شروین کی برنامه مسافرت رو بچینیم؟ من فردا امتحان بدم دیگه ندارم تا دو  -

  هفته دیگه .

  ام را ماساژ دادم و جوابش را دادم.برنامه مسافرت را کامال فراموش کرده بودم، شقیقه

  یادم رفته بود. -

  ی درهمش را به صورتم دوخت.شایان چهره

  ای بیاری.تونی هم بهونهچینم، نمیاش و میره، من برنامهز رو یادت میشما همیشه همه چی-

  پدرم مشتاقانه ما را نگاه کرد.

  فکر خوبیه یه مسافرت برای همتون الزمه . -

  نگاه مشتاقش را به شایان دوخت .  سپس 

  رو بچین، از ویالی ما استفاده کنید اون بزرگتر و بهتره.پسرم برنامه -

  یی باال انداخت و با تعجب پدر را نگاه کرد.شایان ابرو

   ذارین؟ اوه جناب محتشم چی شده که ویالتون رو در اختیار ما مجردا می -

  پدر پوزخندی زد و در حالی که به سمت طبقه پایین می رفت گفت:
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دم به خاطر شما نیست، شروین دیگه مجرد نیست و همسرش باهاشه به این دلیله که می-

  دستتون.

  با شنیدن این حرف شایان صدایش را معترضانه باال برد.

  خواد بیاد؟مگه شروین با همسرش می -

اش جدی شد و پدرم ایستاد و متعجبانه سرش را اول به سمت شایان سپس من چرخاند، چهره

  هایم زل زد.با جدیت درون چشم

  خوایی نوارو همراه خودت ببری؟مگه نمی -

خواستم با او بدرفتاری کنم و دیگر با او دشمنی اشتم اما حال نمیتا دیروز چنین قصدی را د

توانستم برای جبران نداشتم چون فهمیده بودم او آدم بدی نیست. حداقل کاری که شاید می

ام بکنم این بود که روز هایی که در این خانه بود را برایش زهر نکنم، برای همین کارهای احمقانه

  را تکان دادم. لبخند محزونی زدم و سرم

  برم البته اگه مایل باشه .نه بابا، معلومه که نوا رو همراه خودم می-

هایش رنگ رضایت گرفت و لبخندی زد.چشم  

 حتما مایله، چرا نباشه؟! -

  این را گفت و به سمت پله ها رفت ،زیر لب زمزمه کردم.

 در واقع باید بگیم چرا مایل باشه؟! -

کرد قدمی به سمتم برداشت و روبرویم ایستاد.ا نگاه میشایان که با دهان باز من ر   

خوایی با نوا بیایی مسافرت؟واقعا می -  

 سرم را به عالمت مثبت تکان دادم.
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خوام کسی فکر کنه بین ما مشکلی هست.بریم، نمیآره نوا رو هم می -  

وی هایم خیره شد، درحالیکه نگاهش پر از سوال و شک بود، سری از ر مستقیم درون چشم

 تاسف تکان داد.

یایی پس گفتی نوا بیاد نمیداداش مطمعنی چیزی عوش نشده؟ تو که چند روز پیش می -

 حاال چی شد؟

ام کردم .هایم را درون جیب شلوار راحتیپوفی کردم و دست  

کنی نیست، فقط وقتی به این موضوع چیزی عوض نشده شایان، اون فکری که تو می -

رو با شه اگر منی که ازدواج کردم همسرمدم که خیلی تابلو میفکر کردم به این نتیجه رسی

 خودم مسافرت نبرم همین .

های درون دستش را تکان می داد مرموزانه نگاهم کرد.در حالی که جزوء  

خورید.کنم نباشه چون تو و اون دختر اصال بهم نمیدونم، امیدوارم چیزی که فکر مینمی -  

ی سوم رفتم در همان حال دم؛ از کنارش گذشتم و به سمت طبقهپوزخندی زدم وسرم را تکان دا

 گفتم:

یاد پسر.چیزی که توی ذهنته هیچ وقت پیش نمی -  

آورد؟ آخر چرا من دید این را به زبان میترسید و هربار من را میشایان چرا از چنین چیزی می

د، ما راهمان از یکدیگر آمباید به نوا عالقمند شوم؟ چنین چیزی هرگز برای من و او پیش نمی

توانست مرا همسر خود خطاب کند نه من می توانستم به او به چشم یک جداست، نه او می

دانستم امکان نداشت نوا تنفرش نسبت به من کم شود ؛با کارهایی همسر نگاه کنم، حداقل می

خواستم که او من را به چشم دیگری.....که کردم. من هم نمی  

ی پیشروی ندادم، پیراهن بلندی از جنس سط سالن ایستاده بود به افکارم اجازهبا دیدن نوا که و

حریر به رنگ بنفش پوشیده بود و بالشی به همراه پتویی زیر بغلش گرفته و با دست دیگرش در 
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های آهسته به سمتش رفتم، چقدر رنگ حال خوردن آب بود. دستی به گردنم کشیدم وبا قدم

ید، نگاهش که به من افتاد لیوان را روی میز گذاشت و سمت کاناپه آبنفش به این دختر می

خوابید رفت. برای گفتن حرفم مردد بودم، پشت سرش ایستادم، او هم همیشگی که روی آن می

 ایستاد؛ سرش را به سمتم چرخاند و نگاه معناداری انداخت و طلبکارانه سرش را تکان داد.

خوایی بگی؟چیزی می -  

کند؟ آنقدر نگاهش خشمگین و پرتنفر بود ر چرا همیشه طلبکارانه من را نگاه میخدایا این دخت

ی خودم پشیمان شدم، پوفی کردم و به سمت اتاق خواب رفتم.که از گفته  

نه، شب بخیر.-  

ی درهم و آشفته رفت را شنیدم، باچهرهجوابی نداد و تنها صدای پایش را که به سمت کاناپه می

ی قلدر با آن نگاه خشنش اجازه نداد به ر را بستم وروی تخت نشستم دخترهداخل اتاق شدم و د

تر باشی، تیشرتم را درآوردم و به روی تخت دراز کشیدم او بگویم بیا و در این اتاق بخواب تا راحت

هایم را بستم.و بدون اندکی فکر چشم  

 نوا: 

کردم قرار است ا داشتم و فکر میام و همیشه آرزوی دیدنش ر شمال را تا به حال به چشم ندیده

ای با هوای گرگ و میش، این آرزو را به گور ببرم اما حاال سوار ماشین داشتم از شیشه به جاده

کردم. شان کرده نگاه میداری که باران نم زدههای نمجاده های پرپیچ وخم؛ هوای مه گرفته و چمن

هم ندیده بودم پس دلیل اینکه همه عاشق  ای که تا به حال حتی در خوابی فوق العادهمنظره

شمال هستند این بود، چشم از هوای گرگ و میش گرفتم و به شروین که در حال رانندگی 

 صدایم زد دوختم .

یاد؟شروین: نوا خوابت نمی  

کردم بابدخلقی تکیه به پشتی صندلی دادم.درحالیکه براندازش می  

یاد.نه خوابم نمی -  
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.سری تکان داد و پرسید  

 حتما بد خواب شدی چهارصبح بیدارت کردم آره؟ -

 دستی به موهایم کشیدم و با همان لحن ادامه دادم.

 آره بد خواب شدم . -

 مکث کوتاهی کردم و سپس ادامه دادم.

فکر نکن بخاطر این که آبرو تو، جلوی فامیلت حفظ کنم راضی به این سفر شدم، من  -

ت کرد اومدم وگرنه...فقط به خاطر اینکه آقای محتشم ازم درخواس  

 شروین میان حرفم پرید.

اومدی و دوست نداشتی با ما یه قدم هم برداری...وگرنه نمی -  

 چشم از جاده گرفت ونیم نگاهی به من انداخت .

هزاربار این رو گفتی .-  

ها جایی ام را باال انداختم، خوب دوست نداشتم با آنسمت شیشه چرخاندم و شانه صورتم را به

ای که پر از مه بود ام را بیرون فرستادم و چشم به جادهآن هم چند روز! نفس حبس شدهباشم 

شد دید، با اضطراب به شروین که خونسردانه پشت فرمان دوختم؛ خدایا این جاده را که نمی

 نشسته بود نگاه کردم.

بینی؟رو میتو جاده -  

 نگاهم کرد .

 چرا نباید ببینم؟ -
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کردم و تنها آمد، احساس خفگی میه خیره شدم، از مه خوشم نمیی پر از مدوباره به جاده

ترسیدم، نفس عمیقی کشیدم و به صندلی چسبیدم.ست که به شدت از آن میچیزی  

ها زیاده؟چرا اینجا اینقدر از این لعنتی -  

اش داخل ماشین پیچید، متعجبانه به سویم برگشت ومکث کوتاهی کرد سپس صدای خنده

شنیدم، در حال خندیدن سرش را تکان ی این مرد خودخواه را میکه صدای خنده اولین باری بود

 داد.

  ترسی؟ها مه؟ تو از مه میمنظورت از لعنتی -

 به صورت خندانش نگاه کردم .

خوام توی این راه کوفتی بمیرم.شه به جای صورت من به جاده نگاه کنی، من نمیمی -  

  هم سرخوشانه سرش را تکان داد.چشم از من گرفت و به جاده دوخت؛ باز 

افته، من به رانندگی توی مه عادت دارم .نگران نباش اتفاقی نمی -  

کرد، سرجایم جابه جا کرد که ناخودآگاه آدم را آرام میآنقدر با اطمینان و خونسردانه صحبت می

تا نگاهی به عقب انداختم؛ شایان و شاهین هردو غرق خواب بودند کاش من هم شدم و نیم

آلود را ببینم، برای همین سرم را به پشتی خواستم هوای مهخوابیدم نمیرسیدن به مقصد می

صندلی تکیه دادم و چشمانم را بستم. نمی دانم چندلحظه در آن حال بودم اما با احساس 

سنگینی نگاه کسی چشمانم را باز کردم و ناگهان با چشم های یشمی رنگی روبرو شدم؛ شروین 

های بازم سریع نگاهش را دزدید و به جاده دوخت؛ مشکوکانه ره شده؟ با دیدن چشمبه من خی

هایم را بستم. نگاهش کردم و دوباره چشم  

های دست کسی چشمانم را باز کردم و باز هم با همان نگاه یشمی برخورد کردم ،در حالی با تکان

 که به سمت من خم شده بود با دیدن چشم های بازم گفت:

نوا پیاده شو. رسیدیم -  
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که   ی پیش رویماین را گفت و از ماشین پیاده شد، نگاهی به اطرافم انداختم، با دیدن منظره

گویی درون بهشت بودم دهانم از تعجب باز شد ،با چشمان از حدقه در آمده به کوه مملو از 

ه سخن چمن و درختان بلند قامت خیره شدم. شاهین در ماشین را باز کرد وسرخوشانه لب ب

 گشود.

 نوا پیاده شو دیگه. -

 پیاده شدم و با دهان باز سرم را به سمت شاهین دوختم.

 شاهین این جا بهشته؟! -

 شاهین کوتاه خندید و سرخوشانه جواب داد.

 ام .آره منم هوری بهشتی -

دار بودند؛ هوا نیمه ابری بود و های کوچک و بزرگ بود نمهای یک دستی که روی تپهچمن

های کوچک و بزرگ در جای جای این منطقه خاطر بارش باران خیس شده بودند، کلبه درختان به

ام گذاشت و دهانم را بست.بود، شاهین دستش را زیر چانه  

 بسه هرچی آنالیز کردی بیا بریم تو ویال. -

کرد رو به ام گذاشت و درحالیکه من را به سمت در ورودی ویال هدایت میدستش را روی شانه

  ه همراه شایان پشت سرمان ایستاده بود کرد و گفت:شروین ک

ریم داخل ساک نوا رو هم بیار.شروین ما می -  

ای را باز کرد و داخل شدیم و پشت شاهین درمیله باشه ای گفت و جعبه ماشین را باز کرد، 

 سرمان سامان و سام همراه با مهرنوش داخل شدند . 

ای داشت که اش ده پلهب بود انداختم ،جلوی ورودینگاهی به ویالی سوبلکسی که تمامش از چو

ها پایین رفتیم و وارد سالن شدیم، نیم نگاهی به سمت پایین به ورودی ویال راه داشت؛ از آن پله
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رویم قرار داشت انداختم، گویی تمامش از چوب ساخته شده و به اندازه به سالن بزرگی که پیش

 عمارتشان زیبا و شیک بود. 

ای که سامان در حال روشن کردنش بود که به شدت سردم شده بود به سمت شومینهدر حالی 

انداخت نیم نگاهی به رفتم و در کنارش ایستادم، سامان درحالیکه چوب ها را داخل شومینه می

  من که کنارش ایستاده بودم انداخت.

 تو هم سردت شده؟ -

 سرم را به عالمت مثبت تکان دادم.

یاین این جا؟سال می  همیشه این موقع من: خیلی سرده، شما  

 دستانش را مقابل آتش گرفت و در همان حال جوابم را داد.

یاد این موقع بیایم .نه بابا، خیلی کم پیش می -  

 صدای مهام از پشت سرمان آمد و باعث شد هردو به سمتش بچرخیم.

کنید، واقعا سرده من که پشیمون شدم از اومدنم .واقعا دیوونگی می -  

او نزدیک تر شد و بین من و سامان ایستاد، نیم   فاصله گرفتم؛ در عوض  پوزخندی زدم و اندکی

 نگاهی به من انداخت و لبخندی زد.

شه ندیدمت، خوبی؟مهام: چند روزی می  

 سردتر از هروقت دیگری جوابش را دادم.

 ممنون . -
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آنکه شب کذایی هم بیکند؟! آن دانم این پسر چرا اینقدر با من احساس صمیمیت مینمی

متوجه شوم پشت باغ آمده بود و سعی داشت با من صمیمی شود که باعث آن اتفاق شد. با 

 صدایش از افکارم جدا شدم.

سرت چی شده؟-  

ام انداخت و اخم ظریفی کرد.با گفتن این حرفش سامان هم نگاهش را به سمت چپ پیشانی  

بینم؟می یاد؟ یا من دارم اشتباهسامان: داره خون می  

دستم را به روی زخمم کشیدم؛ درست دیده بود خونی بود؛ برای همین این قدر احساس سردرد 

ای نگران، ترم شد و با چهرهخمم تازه شده و خون از سرم روانه شده بود، مهام نزدیککردم ،ز می

ا اخم دستمالی از جیبش در آورد وهمین که خواست روی زخمم بگذارد خودم را عقب کشیدم و ب

  های درهمم گفتم:

کنی؟چیکار می -  

 نگاهم کرد و متعجبانه لب به سخن گشود.

خوام دستمال رو روی زخمت بذارم .می -  

دوباره دستش را به سمتم دراز کرد ،باز هم خواستم مانع شوم که دست شخصی مانع شد، مچ 

کرد م را برانداز میاش مهامهام را گرفت؛ شروین مقابل من ایستاد و در حالی که با نگاه جدی

 دستش را پایین انداخت .

 مهام جان من هستم نیازی نیس شما زحمت بکشی. -

مهام به سرعت خودش را عقب کشید ودستمال را درون جیبش گذاشت و لبخند پر استرسی 

 زد.

خواستم کمکش کنم فقط.می -  
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.شروین هم همانند او لبخندی زد اما لبخندش گویی از صدتا فوش هم بدتر بود  

 نیازی به کمک تو نیست داداش. -

ضربه آرومی به بازوی مهام زد و سپس به سمت من چرخید ،در یک سانتی صورتم ایستاد و با 

 اخم های وحشتناکش به زخمم نگاه کرد، صدای سامان باردیگر آمد.

 چرا زخمی شده؟ به جایی خورده؟ -

ز ماجرا باخبر بود دستپاچه با گفتن این حرف سامان توجه همه به ما معطوف شد. شاهین که ا

 سرفه ای کرد و رو به حاضرین گفت:

 سه روز پیش نوا تو باغ خورد زمین؛ سرش ضربه دید. -

خبر بود سرش را از گوشی موبایلش بیرون آورد وبا تعجب شاهین را نگاه شایان که از همه جا بی

 کرد.

 چیش... -

او را وادار به سکوت کرد  سپس رو به ای به پهلویش زد و شاهین اجازه نداد و با آرنجش سقلمه

 شروین کرد.

های اولیه توی حمومه طبقه باالس .شروین جعبه کمک -  

را گرفت و از جلوی چشم حاضرین به سمت پله های چوبی باریکی که ن سپس شروین دست م  

 پیچ در پیچ بودند برد. 

و با اخم از او فاصله همین که وارد طبقه دوم شدیم دستم را از توی دست شروین در آوردم 

گرفتم، هردو وسط راهرویی که مقابلش یک محوطه گرد داشت و در آن تعدادی در اتاق بود 

  ایستادیم، دستی به موهایش کشید و سپس به سمت همان محوطه رفت.

 همراهم بیا . -
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 ی چوبی وسط اتاق بود و یک میزبه دنبالش رفتم؛ وارد اتاق بزرگ و شیکی شدیم. تخت دونفره

آرایش ساده هم روبرویش، تراس زیبا و بزرگی در سمت چپ اتاق قرار داشت و درش باز بود و 

های اولیه را ی حریر مقابلش وصل بود. به سمت تراس رفت و در را بست سپس جعبه کمکپرده

 از توی حمام درآورد و به سمت من که کنار تخت ایستاده بودم آمدو نگاهم کرد.

خوایی بشینی؟نمی -  

وار پوفی کردم و بابدخلقی جوابش را دادم.فهکال  

یاد.رو زخمم خونش بند میذارمنیازی به این کارا نیس؛ یه دستمال بهم بده می -  

 جعبه را کنار تخت گذاشت .

شه، امکان داره عفونت کنه باید بتادین بزنم به زخمت.نمی -  

به سمتش رفتم و دستمالی چشمم که به دستمال کاغذی که روی پاتختی کنار تخت بود افتاد ،

 برداشتم و در حالی که سعی داشتم روی زخمم بگذارم جوابش را دادم.

 گفتم که نیازی نیس، ده بار باید یه چیزی رو ... -

مچ دستم را گرفت و دستمال را از توی دستم بیرون کشید و درچشمانم نگاه کرد وبا لحن پرمهری 

 که از او بعید بود لب به سخن گشود.

  رو کنار بذاری؟شه لجبازی کردنخمت رو باید ضدعفونی کنم، مینوا ز  -

از  کنم؟شروین عوض شده یا من اینطور فکر می جای تعجب داشت، هایش خیره شدم؛به چشم

ه را باز عبرا روی تخت نشاند و جن ام گذاشت و مهایش را روی شانهسکوتم استفاده کرد و دست

 کرد درهمان حال ادامه داد. 

  ای؟ من می خوام کمکت کنم قصد دیگه ای ندارم .ینقدر لجباز و یک دندهچرا ا -

 پوزخندی زدم و سرم را تکان دادم.
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 انتظار داری حرفات رو باور کنم؟ کمک؟ اونم به من ؟ به یه فاح... -

هایم خیره شد.هایم گذاشت و با عصبانیت درون چشمدستش را روی لب  

..دیگه همچین چیزی رو به زبون نیار.. -  

 اندکی مکث کرد وسپس ادامه داد.

هام....من به خاطر حرف -  

های لکنت زبان صحبت می کرد؟!یک حرف را درست نمی باز هم سکوت کرد ،چرا مانند آدم

موهایش کشید و بتادین را توانست بگوید ،سرش را پایین انداخت و طبق عادتش دستی درون 

ام برخورد می کرد ک که نفس هایش به پیشانیآغشته به پنبه کرد و نزدیک من شد ،آنقدر نزدی

 وقلقکم می داد. 

به سختی خودم را کنترل کردم که در کنار او نخندم؛ لبم را به دندان گرفتم و در سکوت اجازه  

دادم تا کارش را انجام دهد، خوب وقتی دوست دارد برای من کاری انجام دهد چرا اجازه ندهم؟! 

اش قرار داشت چشم دوختم ، زدم و به روبرویم که اکنون سینه بگذار کارش را بکند، لبخندی

اش باز بود و اندکی پایین گردنش نمایان بود، به ای به تن کرده بود که یک دکمهپیراهن سورمه

خورد ورزشکار باشد اما تا به حال ندیدم به باشگاه برود، متعجبانه سوالم را مطرح هیکلش می

 کردم .

ری؟تو باشگاه می -  

ر حالی که پنبه را روی زخمم می کشید جوابم را داد.د  

شه نرفتم چطور؟یه مدتی می -  

ای باال انداختم.شانه  

 همین طوری کنجکاو شدم. -
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های اولیه را بست و به سمت سرویس بهداشتی کارش که تمام شد، عقب رفت و در جعبه کمک

رون آمد، نگاهی به من که کرد بیرفت و چند دقیقه بعد درحالیکه دستش را با حوله خشک می

 همان جا نشسته بودم انداخت و در کمال تعجب لبخند کمرنگی به رویم زد.

  رم برات پماد بخرم روی زخت بزنی تا زودتر خوب شه .می -

عجیب بود که اینقدر مهربان شده بود، در حالی که متعجبانه براندازش می کردم لب به سخن 

 گشودم.

  چرا؟ -

میز توالت گذاشت وبه سمتم چرخید.حوله را روی صندلی   

 شروین: چی چرا؟

خوایی بری برای من پماد بخری؟!من: چرا می  

اش را باال انداخت.مردمک چشمش را تکان داد و شانه  

 خب مشخصه برای خوب شدن زخمت. -

 از روی تخت بلند شدم و مقابلش ایستادم؛ مرموزانه نگاهش کردم.

 مهربون شدی؟ اونم با من ! -

هایم نشاندم.اهی کردم و پوزخندی روی لبمکث کوت  

 االن که جز ما کسی توی اتاق نیس که بخوایی جلوش نقش بازی کنی . -

هایش بخوانم در چه فکری است و توانستم از چشمهایم خیره شد، کاش میدر سکوت به چشم

دی قصدش از این رفتارهای مهربانانه چیست؟! نفس عمیقی کشید و در کمال تعجب با خونسر 

ام گذاشت .دستش را روی شانه  
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 نوا بهتر نیس جای دوتا دشمن مثل دو تا دوست رفتار کنیم؟ -

کرد؟ دوست! من و شروین؟ با صدای بلندی شروع به خندیدن دار بود! از چه صحبت میخنده

 کردم و میان خنده جوابش را دادم.

که تا دیروز منو و جون سر تو هم به جایی خورده؟ آدمی دوست؟! من و تو؟ بینم دُکی -

خواد با من دوست باشه؟کرد امروز میکرد و بدترین رفتارا رو میهمچی فرض می  

 پس از مکث کوتاهی پرسیدم.

کنی؟تو خودت همچین چیزی رو باور می -  

ام برداشت.وار نفسش را بیرون فرستاد و دستش را از روی شانهسرش را پایین انداخت و کالفه  

رو برای خوام چیزیور کن دیگه قصد ندارم بهت آسیب برسونم، نمیدم اما بابهت حق می -

 تو یا خودم تلخ کنم.

 پوزخندی زدم و دست به سینه نگاهش کردم.

خوایی انجام بدی؟ بد از این همه رو حاال میخواستم انجام بدمکاری که من روز اول می -

اون شروین بیشتر تلخی؟ هوم؟ ببین از نظر من همون شروین بداخالق بمون، من با 

 آشنایی دارم .

چطور  توانستم باورش کنم؛اصال نمی اش انداختم و از اتاق خارج شدم،نگاه دیگری به چهره

را یه تن فروشِ بی کس و ن او تا دیروز م امکان داشت یک نفر به این سرعت تغییر رفتار دهد؟

ام می روز دستش را روی شانهام کرد،می خطاب بردمی را  اشکاری که آبروی خودش و خانواده

البد سر او هم به جایی خورده. برای من؟ پماد بخرد؟ گذاشت و مهربانانه رفتار می کرد؟  

 ستراحت کردیم و بعد از ظهر برای خرید کردن مایحتاج و گشت و گذار،اتا بعد از ظهر همه 

.بیرون رفتن شدیم یآماده  
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هایی که شیما خانوم برایم خریده بود ی و نیم بوتای رنگ و شوار مشکبا پوشیدن پالتوی فیروزه

وارد حیاط ویال شدم، حُسن خوب گشتن با این خاندان پولدار، یادگرفتن شیک پوشیدن و 

جوییدم ابروهایم را در هم گره زده آراستگی بود؛ مثل همیشه درحالیکه آدامسی در دهانم می

تم عقب بشینم شاهین به سمتم آمد و رفتم، همین که خواسبودم و به سمت ماشین شروین می

  پیش دستی کرد و درجلو را باز کرد.

یان.یایم، سامان و سام و مهرنوش با شما میبشین جلو من و شایان با مهام و ماهرخ می -  

آلودم لبخندی زد و انگشت شصتش را به روی ابروهایم کشید .ی اخمبا دیدن چهره  

وا کن سگرمه - داشم اخم کنی تو؟رو، فقط بلدی به داهات  

 با بدخلقی سرم را عقب کشیدم و جواب را دادم.

 از داداشت یاد گرفتم این شکلی باشم. -

 درجلو را برایم باز کرد و کنار گوشم زمزمه کرد:

یاد.از این به بعد لبخند زدن و خوش رفتاری رو هم یاد بگیر به کارتون می -  

ام به درد در حالی که به شدت گونه سپس محکم لپم را کشید و به سمت ماشین مهام رفت،

 آمده بود؛ دستم را روی لپم گذاشتم و سوار ماشین شدم و غرغرکنان گفتم:

کنه؟این چرا همش همین کارو می -  

 شروین که از قبل سوار شده بود در حالی که نگاهم می کرد پرسید.

 کی؟ چیکار؟ -

م انداختم؛ آنقدر محکم کشیده بود درب ماشین را بستم و به سمت آینه جلو رفتم و نگاهی به لپ

ام قرمز شده بود .که گونه  
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کشه، فکر کنم کبود شد.شاهین، همش لپم رو می -  

ام گرفت و صورتم را به خودش نزدیک اندکی به سمتم چرخید ونزدیکم شد و دستش را زیر چانه

 کرد.

 بذار ببینم. -

ی اعتراض را از من گرفت، بازهم در یک هآنقدر این کار را ناگهانی و غیر منتظره انجام داد که اجاز 

ام انداخت و سپس مستقیم اش نگاهی به گونههای یشمیسانتی صورتش قرار گرفتم، با چشم

هایم بود به طوری که حتی پلک هم ای نگاهش ثابت درچشمهایم شد، برای ثانیهخیره در چشم

هایم خیره شده، به چشمکشد و همین طور مستقیم زد احساس کردم حتی نفس هم نمینمی

 چرا اینطور به من خیره است؟ 

با باز شدن در ماشین به خودش آمد و دستپاچه خودش را عقب کشید؛ نگاهش را از من گرفت 

و به پنجره دوخت. من هم خودم را عقب کشیدم و سرجایم صاف نشستم، به جلو نگاه کردم. 

و سامان رو به شروین گفت:سام و سامان همراه با مهرنوش داخل شدند و نشستند   

 بریم شروین . -

  .در سکوت ماشین را روشن کردو حرکت کرد

شد گذشت و وارد خیابان شد، نیم ساعت بعد از از پیچ کوچکی که منتهی به در ورودی ویال می

روستایی که در آن مستقر شده بودیم خارج شدیم و وارد شهر شدیم، در سکوت به خیابان و آدم 

نگاه کردم، مردمی که در رفت و آمد بودندو اهمیتی به بارش نم نم باران  های شمال شهر

اند؛ البته حق هم دارند. بعد از گذشتن از چندین خیابان دادند، گویی با باران انس گرفتهنمی

کنار بازاری بزرگ ایستادیم. همه از ماشین ها پیاده شدیم و شروین به سمتمان آمد؛ در حالی که 

رنگ ضخیمش را به خود چسباند و با صدای لرزانی که کرد، پالتوی زغالیاه میاطرافش را نگ

  ناشی از سرما بود لب به سخن گشود.

  پسر چرا اینقدر سرده؟! -
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  سپس سرش را به سمت شایان چرخاند.

  ریزی!عقل نداری ها، تو این هوا برنامه سفر شمال می-

  هایش را باال انداخت.برداشت و شانهشایان اخم ظریفی کرد وخونسردانه قدمی به جلو 

  از نظر من که اصال سرد نیست هوا عالیه. -

  شاهین با ابروهای باال رفته اول او و سپس ما را تماشا کرد.

  ها.گه عالیهحاال واسه این که کم نیاره می -

قیه کرد قدمی به سمت شایان که جلوتر از باش میسام در حالی که دستش را دورن جیب بارانی

  بود برداشت.

  بیخیال حاال که اومدیم بهتره خوش بگذرونیم . -

های رنگارنگ این شهر را با گفتن این حرف همگی را افتادیم ، در حالی که تک به تک مغازه

شده بود، سرش   ن هم قدمرفتم؛ شروین در حالی که با شایاکردم پشت سرشان راه میتماشا می

ه شانه به شانه هایش را کُند کرد، به طوری کانداخت سپس قدمرا چرخاند و نیم نگاهی به من 

یکدیگر شدیم، شایان با دیدن شروین سرش را به سمت ما چرخاند و مرموزانه نگاهمان کرد 

وسپس به جلو رفت. شروین اما بدون آن که اهمیتی به نگاه برادرش بدهد نگاهم کرد ولب به 

  سخن گشود.

  سردت نیست؟ -

  اندازم جوابش را دادم.هی به او بیبدون آن که نگا

  نه سردم نیست، نیازی هم نیست تو نگران سرد بودن من باشی. -

اش را چنان در هوا پخش کرد که به وضوح متوجه عصبانیت و خشمش شدم و نفس حبس شده

بهتر بود اینقدر  با دستی که درون موهایش فرو کرد خشمش را طبق معمول این گونه کنترل کرد.
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همینطور  شد،آورد تا این گونه خشمگین نمیدادن را در نمیآدم هایی که به من اهمیت می ادای

ام را فروخت توجهفروشی که کاله های زیبایی را میمرد دست کردم،که دور و برم را تماشا می

های زیبایی که شامل حصیری و نگاهی به کاله به سمتش رفتم و مقابلش ایستادم،. جلب کرد

ام انداخت و با لهجه رویی نگاهی به چهره، مرد دست فروش با خوششدند انداختمی میفانتز 

  شمالی شروع به صحبت کرد.

  سالم خانوم بفرمایید کدوم یکی رو بدم خدمتتون؟ -

  از آن جایی که قصد خریدن نداشتم جواب دادم. 

  کنم.فقط دارم نگاه می -

ه بفروشد یکی از کالهایی که گل یاس سفیدی هایش را هر طور شداما او که قصد داشت جنس

  رویش داشت را برداشت و روی سر من گذاشت و با چرب زبانی شروع به تعریف کرد.

خریدم، چقدر این کاله به شما اومده خانوم جان؛ به به من اگه جای شما بودم حتما می -

  شما هم که خوشگلی با این کاله خوشگلتر شدی، بخرش دختر جان.

  یم را درهم گره زدم و نگاه تندی به صورتش انداختم.ابروها

  خواد َسرِ منو شیره بمالی.ام نمیداداش من خودم این کاره -

  ابرهایش را باال انداخت و برای چند ثانیه به صورتم زل زد.

  شیره چیه دختر جان، این حرف ها چیه! ببین چقدر بهت اومده .. -

  ن برداشت و به سمت من گرفت .زمی  خم شد و آینه کوچکی را از روی

به خودم توی آینه نگاه کردم، بد نشده بودم اما من قصد خرید کردن نداشتم،پ وفی کردم و 

  خواستم کاله را بردارم که شروین جلویم ظاهر شد .

 ببینمت عزیزم. -
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ام گذاشت و سرم را مقابل صورت خود گرفت و چند لحظه نگاهم کرد سپس دستش را زیر چانه

ای نثارش کرد سپس دوباره مرا تماشا کرد.را به سمت دست فروش چرخاند و چشم غره سرش  

این کاله خوب نیست.-  

کاله را از روی سر من برداشت و با خشم به دست مرد دست فروش داد و نگاهش را بین کاله ها 

ه تنها با چرخاند و یکی دیگر را برداشت و آن را بدون معطلی روی سرم گذاشت، در این چندثانی

گفتم او به این دست شناختم میتعجب حرکات او را زیر نظر گرفته بودم؛ اگر شروین را نمی

فروش بیچاره حسادت کرده و از این که او کالهی برای من انتخاب کرده خشمگین شده اما او 

شروین است کسی که من در چشم او یک آدم حقیر بی ارزش هستم؛ امکان نداشت چنین 

سبت به من داشته باشد !احساسی ن  

یاد عزیزم .این یکی خیلی بهت می -  

 با صدای نسبتا آرامی زمزمه کردم.

کنی؟داری چیکار می -  

 لبخند مهربانی زد و ادامه داد.

های قرمز بیشتر بهت مگه از کاله ها خوشت نیومده خواستم برات بخرم ،این یکی با گل -

یاد.می  

 با همان تن صدا جوابش را دادم.

کردم قصد خریدن نداشتم، اگرم بخوام بخرم خودم می..قط داشتم نگاه میمن ف -  

آورد تا به دست مرد دست فروش دهد میان حرفم پرید و در حالی که کارتش را از جیبش در می

 سرش را تکان داد.

تونستی بخری درسته.خودت می -  
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هایش را به صورتم دوخت و حرفش را ادامه داد.چشم  

ها فکر بدی کنن.خوام بچهخرم، نمیبهتره من برات ب-  

کرد، پس دلیلش این بود! درست بود او داشت جلوی فامیلش برای حفظ آبرویش نقش بازی می

شروین این چنین با من خوب برخورد کند، هرگز نباید  همانطور که حدس می زدم ؛امکان نداشت

، دستم را گرفت و با هم به  زدچنین فکری در سرم راه دهم. با صدای مهرنوش که ما را صدا می

سمت بچه ها رفتیم. این هم جزئی از نقش بازی کردنش بود، مهرنوش که اکنون متوجه کاله روی 

 سرم شد با تحسین نگاهم کرد.

 وای نوا چقدر کالهت خوشگله . -

های ما افتاد، با این حرفش ماهرخ هم به سمت من چرخید اما به جای کالهم نگاهش به دست

های شروین زل زد، مهرنوش در حالی اش به چشمدر هم گره خورد و با نگاه دلخورانهابروهایش 

کرد رو به ماهرخ گفت:که کاله را برانداز می  

 خوشگله ماهرخ نه؟ -

 ماهرخ با همان چهره سرش را تکان داد .

یاد همون طوری که های پسرونه میآره خوشگله اما به نوا نیومده؛ بهش بیشتر تیپ -

کنم عوض شه.دیدیمش، با این چیزها فکر نمی اول  روز  

اش تنفر موج دیدم گویی درون چهرهی ماهرخ را این چنین خشمگین میاولین بار است چهره

زد و برای تحقیر کردن من این حرف را زد بدون آن که لبخندی بزنم دستم را از توی دست های می

بردارم که شروین مانع شد، جلوی چشم های شروین بیرون کشیدم و خواستم کاله را از روی سرم 

ام بود ماهرخ لبخندی به روی صورتم زد، انگشتانش را از زیر کاله به روی موهایم که روی پیشانی

 کشید .

  اتفاقا خیلی بهش اومده، من با پافشاری اینو براش خریدم. -
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داشت؟! حالت  هایش صحتکرد؟! یا سعی داشت ماهرخ را ناراحت کند؟! یا حرفنقش بازی می

دانستم ماهرخ سوم غیر ممکن بود، حالت دوم هم امکان پذیر نبود؛ زیرا تاجایی که می

ترین دوست شروین است پس حالت اول ممکن بود. صمیمی  

نفس عمیقی کشیدم و خودم را اندکی عقب کشیدم و کاله را از روی سرم برداشتم و لبخند فوق 

 العاده مصنوعی زدم .

 ممنون عزیزم. -

هایش افزود و چقدر گفتن این جمله برایم سخت بود، آخر شروین عزیزه من بود؟! ماهرخ به قدم

کردم دختر خوبی است، اما اینطور نبود. جلوتر از ما به راه افتاد، بهتر که ناراحت شد، فکر می

داخل ها بعد از اتمام خرید کنار ماشین ها ایستادیم؛ بچه ها در حال جا دادن وسایل و خوراکی

بودند که فردی به سویشان آمد و با آن ها شروع به احوال پرسی کرد.   هایشانماشین  

نگاهی به او انداختم، کت چرم مشکی با جین مشکی پوشیده بود؛ از تیپ و هیکلش معلوم بود 

مانند خودشان اشرافی و پولدار است، در حال خوش بش بودند و من گوشه ای ایستاده بودم که 

هایش بود گفت:گاه آن مرد به سمتم چرخید و در حالی که لبخندی روی لبناگهان ن  

گم ازدواجتون رو .خانوم تبریک می -  

 مصنوعی لبخند زدم و جوابش را دادم سپس سرش را به سوی شروین چرخاند.

کنی؟کنی رفیقات رو دعوت نمیخیلی بی معرفتی ازدواج می -  

ای زد وجوابش را داد.شروین سرفه  

کنم.هویی بود ایشاهللا سالگرد ازدواجمون دعوتتون میخیلی ی-  

گفتم ، تا سالگرد آن روز کذایی  -زهی خیال باطلی -ابروهایم باال پرید پوزخندی زدم و در دلم

ایم، دوستش جواب داد.قطعا ما جدا شده  

 برو بابا تو اهل این حرفا نیستی. -
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 مکث کوتاهی کرد و سپس گفت:

ت دخترمه همتون باید بیاید.راستی فردا شب تولده دوس -  

؛ چند متر آن هایشان بودم که توجهم به سمت چهار راه جلب شددر حال گوش دادن به صحبت

هایش بود مقابل ماشینی ایستاده بود ای در حالی که گل های زیادی در دستطرف تر دختر بچه

تصویر گویی خواست تا چند شاخه گل بخرد، دیدن این صاحب ماشین می و با خواهش از 

 بچگی خودم را برایم یادآوری کرد. 

ای گل از من هم مثل این بچه سر چهار راه ها در حال خواهش کردن از این و آن بودم تا شاخه

کله کتک بخورم، یک لحظه راننده هایم زیر دست بیمن بخرند تا مبادا به خاظر نفروختن گل

هایش اد و او به سمت جدول پرت شد و گلماشین دستش را بیرون آورد و دختر بچه را هول د

کنارش پخش شد. با دیدن این صحنه خشم سراسر وجودم را فرا گرفت، گویی داشتم بخشی از 

های عصبی و بلندم به سمت دختر بچه رفتم و او را که روی زمین دیدم، با قدمبچگی خودم را می

رد سوار آن بودن چشم دوختم؛ های خشمگینم به دویست و شیشی که دو مبلند کردم؛ با چشم

راننده را گرفتم و فریاد زدم.  به سمتشان رفتم و از درون شیشه ماشین یقه  

زنی؟!عوضی کثافت به چه حقی بچه رو می -  

او که انتظار این برخورد را نداشت در حالی که شوکه شده بود ؛چندین ثانیه تماشایم کرد، سپس 

  اه کرد و متعجبانه گفت:اش را چسبیده بودم نگدستم را که یقه

ام رو ول کن.کنی؟ یقهتو دیگه کی هستی؟ چیکار می -  

 با همان تُن صدا ادامه دادم.

دم زدن یه بچه چه عواقبی داره.کنم هیچی، نشونتم میات رو ول که نمییقه -  

ام را با تمام قدرتم روی صورتش فرود آوردم .این را گفتم سپس دست مشت کرده  
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های درهمش مرا نگاه کرد، کنار با دست راستش زیر چشمش را گرفت و با اخممات و مبهوت 

اش با دیدن این صحنه از ماشین پیاده شد و به سمتم آمد، قبل از این که او به من برسد دستی

مشتم را دوباره زیر آن یکی چشم راننده فرود آوردم؛ چنان عصبی و خشمگین بودم که هیچ کس 

ام گذاشت.نبود ،مردی که از ماشین پیاده شده بود دستش را روی شانهقادر به آرام کردنم   

  کنی؟دختر داری چیکار می  هی -

ام جوابش را دادم.یقه راننده را رها کردم و به سمت آن یکی مرد چرخیدم و با ابروهای گره خورده  

کردین  رسه؟ فککنم یا شما بی ناموسا؟ زورتون به یه بچه کوچیک میمن دارم چیکار می -

تونین بچه رو بزنین و برین پی کارتون و تموم؟ جفتتون رو چون بی کس و کاره می

کشم آشغاال.می  

 با و نشست هایشلب روی پوزخندی سپس و انداخت من به باری متعجب نگاه چندثانیه برای 

نستم تواآید آخر من میدانستم چنین چیزی پیش میخدایا می ام را گرفت؛لتوپا یقه حرکت یه

برای  آنجا بود که فاتحه خود را خواندم، آن یکی هم از ماشین پیاده شد، با دو نفر دعوا کنم؟

دانم این دو چه بالیی به کاش به کمکم بیاید وگرنه نمی. اولین بار در دلم نام شروین را صدا زدم

آورند.سرم می  

ن دستش که به طرف مردی که نمی دانم شروین صدایم را شنید یا خدا او را فرستاد اما با دید

چنان خوشحال شدم که در میان آن گیر و دار لبخند عریضی روی  یقه مرا چسبیده بود گرفت،

آنکه حتی چیزی بگوید شروع به زدنش یام جدا کرد و بدست مرد را از یقه هایم جاری شد،لب

 کرد. 

ا باال گرفت، ایستاده شروین به ثانیه نکشیده شایان و شاهین به کمکش شتافتند و درگیری و دعو

کردم؛ در دلم تحسینش کردم؛ درست زمانی که به او نیاز داشتم به کمکم آمد و این را تماشا می

کردم او اهل دعوا و زدوخورد باشدو دیدن این رفتارش زد، فکرش را نمیچنین داشت آن مرد را می

 مرا به شدت خشنود کرده بود .
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ترسیده بود را آرام می کردم به درگیری نگاه کردم، ماهرخ با عجله و ای که در حالی که دختر بچه

ترس به سمت شروین که اکنون به روی آن مردی که قصد زدن مرا داشت خم شده بود و او را به 

  باد کتک گرفته بود رفت و بازویش را گرفت و نگران نگاهش کرد.

  شه.شروین بسه کشتیش، پاشو تو رو خدا دردسر می -

کرد؛ با این حرف به خودش آمد دستش در هوا ماند ،در حالی که با انزجار مرد را تماشا می گویی

  اش را رها کرد.بلند شد و یقه

بی شرف ،پست فطرت مگر این که من مُرده باشم کسی بخواد روی زن من دست بلند  -

  کنه.

  حبت کرد.ی شروین انداخت و با نگرانی و اضطراب شروع به صماهرخ نگاهی به چهره

  کنی تو که اهل دعوا نبودی! ببین لبت خونی شده .شروین خوبی عزیزم؟ چیکار می -

شروین بدون آن که توجهی به ماهرخ کند اطرافم را نگاهی انداخت و با دیدن من با دو قدم بلند 

ه به سمتم آمد و مقابلم ایستاد و سرش را نزدیک صورتم آورد و در حالی که اجزای صورتم را نگا

  می کرد با صدایی که نگرانی در آن موج می زد لب به سخن گشود.

  خوبی؟ بهت که صدمه نزدن؟ -

ام به صورتش خیره بودم تنها سرم را به نشانه منفی تکان دادم؛ در در حالی که با نگاه مسخ شده

 دیدم؟ یک نفر برای اولین بار در طولزد یا من اشتباه میهای شروین نگرانی موج میچشم

کرد؟ نفس ام این چنین نگران من شده بود! این نگرانی جدی بود یا داشت نقش بازی میزندگی

کرد با حرکت غیره منتظره ناگهانی؛ دستش را عمیقی کشید و با ناراحتی در حالی که نگاهم می

  دور من حلقه کرد و مرا در آغوش کشید.

خوام باید زودتر میمعذرت می - دم کسی دستشم بهت ه نمیاومدم کمکت، دیگه اجاز 

  بخوره.



                 
 

 

 س. سرحدی| و از کجا آمدی؟ ت رمان

 

 

 

 

 

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

 

298 

 

شروین مرا در آغوش کشیده؟! من در آغوش او هستم؟ این حرف دلگرم کننده را او به من گفت؟! 

ا او؟! نفس من حبس شده یا او؟! بوی عطر فوق العاده صدای تند تپش قلب، برای من بود ی

ودم آمدم، خودم را از تلخی که این چنین برای من دلنشین بود متعلق به شروین بود؟! به خ

  آغوشش بیرون کشیدم و سرم را پایین انداختم.

  من خوبم، نگران نباش. -

چند ثانیه نگاهم کرد و سپس دستی درون موهایش کشید و به سمت شاهین و دیگر بچه ها 

هیچکدام حتی نگاهی به یکدیگر هم  تا رسیدن به ویال نه من حرفی زدم و نه او، رفت.

به محض رسیدن از ماشین پیاده شدم و به بهانه  کشیدیم،ی از هم خجالت میانداختیم گوینمی

را از پشت بستم و وسط  در .تعویض لباس به سمت اتاقی که برای من و او بود رفتم و داخل شدم

با دیدن دختر بچه  یکبار دیگر دعوایی که ساعتی پیش رخ داده بود را مرور کردم، اتاق ایستادم،

مرد گردن کلفت کتک خورده بود به سمتشان رفتم و مشتی نثار صورت یکی  ای که از دست دو

از آن ها کردم و سپس هر دوی آن ها قصد این را داشتند مرا به باد کتک بگیرند که شروین مانند 

های سینمایی به دادم رسید و با برادرانش آن دو را به باد کتک گرفتند و دیگر بچه قهرمان فیلم

اش سکته زور جدا کردند، او بدون آن که اهمیتی به ماهرخی که داشت از نگرانی ها آن ها را به

را در آغوش کشید و آن حرفی که این چنین برایم دلنشین ن کرد بدهد به سمت من آمد و ممی

 بود را به من گفت!.

انی چرا عصب را در آغوش کشیده بود!ن شروین م به این جا که رسیدم قلبم شروع به تپیدن کرد، 

چرا او را هول ندادم و بد و بیراهی نثارش نکردم؟چرا اولین بار در عمرم بعد از مرگ پدرم  نشدم؟

 احساس کردم که کسی هست که نگران حال من باشد کسی هست از من محافظت کند؟!

 هایم را مالیدم و روی تخت نشستم ،گیج و سردرگم بودم،نفسم را پر صدا بیرون فرستادم و چشم

احساس  احساس شروین به من عوض شده؟! داد؛در ذهنم نقش بسته بود که آزارم میسوالی 

؟! استیا احساس هر دوی ما عوض شده  من به او عوض شده؟!  

دانم چه مرگم شده دختر یکی از دوستان شروین بودم، نمیدر حال آماده شدن برای تولد دوست

پوشیدم ام را میهای پسرانهی پیش لباسنشست، منی که تا چندبود که هیچ لباسی به دلم نمی

رفتم و نگاه مردم برایم اهمیتی نداشت؛ آنکه حتی یک رژلب ساده بزنم، از خانه بیرون میو بی
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امروز با وسواسی که اصال از خودم سراغ نداشتم دنبال لباسی بودم که مورد تحسین شخصی 

ک ساعت گشتن میان آن لباس ها دانستم، بعد از یقرار بگیرم که خودم هم دلیلش را نمی

باالخره یکی را انتخاب کردم؛ خدا را شکر شیما خانوم همیشه فکر همه چیز را می کرد و برایم 

 چندین لباس زیبا و مناسب مهمانی در چمدانم گذاشته بود. 

های برای اولین بار از او متشکر بودم که جای من تصمیم گرفته بود، لباس بلندی که آستین

تر و الغرتر نشون داده هم داشت را به تن کرده بودم و به خودم که اکنون هیکلم را کشیده بلندی

شد درآینه نگاه کردم، با دیدن رنگ لباس تردیدی در دلم نشست ، اگر این بار هم شروین می

متهمم کند که برای این که به چشم او بیایم این رنگ آبی را انتخاب کردم چه؟! اصال چرا این 

را انتخاب کردم؟ نگاهم را به روی دو لباسی که روی تخت افتاده بودند انداختم، یکی  رنگ

زرشکی و دیگری صورتی کمرنگ بود، کمی چرخیدم و به کمرم نگاه کردم، اندکی کمرم پیدا بود که 

دانم چرا اصرار به پوشیدن این لباس آبی که آنقدرها هم پوشیده کرد اما نمیخوب معذبم می

  کنان به خودم گفتم:شتم. پوفی کردم و زمزمهنبود دا

چه مرگته دختر؟ چند چندی با خودت؟ اصال تو که نباید به کسی جواب پس بدی،  -

 هیچکسی هم نیست که بهت گیر بده این لباس بازه یا بدنم پیداس ...

نفس عمیقی کشیدم و روی صندلی میز توالت نشستم و به لوازم آرایشی که چندان از آن ها 

خواست به آوردم نگاه کردم ،خوب منکه خط چشم بلد نبودم بکشم دلم هم نمیردر نمیس

کرد، کرم پودر را یا مهرنوش بگویم برایم بکشند ،ای کاش سمیه این جا بود و کمکم می  ماهرخ

هایم زدم، تنها کارهایی که برداشتم و روی صورتم زدم و سپس رژلب قرمز رنگی را هم به روی لب

ستم انجام دهم همین بود. موهایم را که اندکی بلند شده بود را از پشت بستم، صورتم توانمی

آید. اندکی باز تر شده بود و احساس کردم این موهای بسته به صورتم و این لباس رسمی می

از اتاق خارج شدم  های عروسکیپالتوی ضخیم را تنم کردم و شالم را برداشتم و با پوشیدن کفش

الن رفتم؛ همه حاضر و آماده بودند و منتظر من بودند؛ نگاهم را میان همه رد و بدل و به سمت س

های شلوار جین مشکی که همراه با کت کردم و چشمم به شروین خورد. دستش را درون جیب

کردو با اسپرتی پوشیده کرده بود و روبروی ماهرخ ایستاده بود و او یقه ی لباسش را مرتب می

خندیدند. احساس ناخوشایندی در دلم رخنه کرد؛ این دختر چرا به زدند و مییکدیگر حرف می
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ها پایین رفتم، یک مرد متاهل این چنین نزدیک شده بود؟ ابروهایم را در هم گره کردم و از پله

شاهین اولین کسی بود که متوجه آمدنم شد در حالی که تحسین براگیز نگاهم می کرد لب به 

 سخن گشود.

وس خانوم خوشگل ما هم تشریفش رو آورد.به به عر  -  

با گفتن این حرف شروین سرش را به سمتم چرخاند و نگاهی به سرتاپایم انداخت، احساس 

موذب بودن سراسر وجودم را فرا گرفت، منتظر بودم تا ابروهایش را درهم گره کند و به سمتم 

داری خودت رو تو دل من جا چرا این رنگ لباس رو پوشیدی، قصد -بیاید و طبق معمول بگوید 

اما اخم که نکرد هیچی لبخند تحسین برانگیزی روی لب -کنی؟! که باعث   هایش جاری شد

تعجب من شد. همین که مقابلشان ایستادم ماهرخ که سرتاپایم را نگاه می کرد پوزخندی روی 

هایش نقش بست.لب  

رو یاد نگرفتی؟نوا جان عزیزم هنوز هم آرایش کردن -  

اش هرآن امکان دارد مرا به کردم با آن نگاه برزخیچرا اینگونه تغییر کرده بود! احساس میماهرخ 

  باد کتک بگیرد، ابروهایم را درهم گره کردم .

 نه عزیزم من هنوز یاد نگرفتم مثل شما غرق شم تو لوازم آرایش. -

نداخت و سپس ی شاهین و سامان با هم بلند شد، ماهرخ نگاهی عصبی به آن دو اصدای خنده

 مرا نگاه کرد و لبخند پر از حرصی زد.

روح باشه.کنم غرق شدن تو آرایش بهتر از این باشه که چشمای آدم اینقدر بیفکر می -  

کردم جوابش را با تندخویی دادم.درحالیکه باچشم غره نگاهش می  

ر آره خوب من بلد نیستم خط چشم و ریمل بزنم، اصال چشمای من بی روح مال شما پ -

 روح...
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آمد کیف کوچکش را باز این بار مهرنوش هم شروع به خندیدن کرد؛ درحالیکه به سمتمان می

 کرد و ریملی درآورد .

زنم.عزیزم بیا من برات ریمل می -  

 قبل از این که نزدیکم شود شروین ریمل را از دستش گرفت .

یایم.زنم شما برید تو ماشین، ما هم میمن براش ریمل می -  

عصبی پوفی کرد و اعتراض آمیز لب به سخن گشود.ماهرخ   

ز...چرا تو؟ بده من براش می -  

 شروین اما اجازه نداد.

 چندبار باید یه چیز رو بگم ماهرخ؟ -

ماهرخ سکوت کرد و همراه با بقیه بیرون رفتند، به محض این که خارج شدند شروین مقابلم 

 ایستاد و نگاهی به من انداخت.

خوام، اون همچین دختری نیست که بخواد کسی رو با رت میمن از طرف ماهرخ معذ -

دونم چرا اینطوری....حرفاش آزار بده، نمی  

 میان حرفش پریدم.

یاد، خوب و بد هم ها همه چی برمیده؛ از آدمده، اون با حرفاش منو آزار میاما آزار می -

 نداره.

 مکث کوتاهی کردم و ادامه دادم.

هتره ما هم بریم .نیازی به ریمل زدن نیست؛ ب -  
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چرا دلخور شده بودم؟! از این که گفت ماهرخ چنین دختری نیست؟ یا از این که ماهرخ داشت 

کرد؟ از کنارش گذشتم و خواستم به سمت در ورودی بروم که ی لباس شروین را درست مییقه

ستاد و مچ دستم را گرفت و باعث ایستادنم شد؛ قدمی به سمتم برداشت و باردیگر مقابلم ای

هایش نشاند.مستقیم نگاهم کرد و لبخندی روی لب  

اونقدر به لجبازیات عادت کردم که اگه یک روز لجبازی نکنی با من؛ اون روز برای من  -

شه.شب نمی  

خندید ادامه داد.سپس در سکوت ریمل را باال گرفت و درش را باز کرد و در حالی که می  

کسی نکردم امیدوارم گند نزنم.تا حاال تو عمرم همچین کاری رو برای  -  

تر آورد.فرچه ریمل را به طرف چشمانم گرفت و صورتش را نزدیک  

مستقیم نگاهم کن و پلک نزن.-  

بدون پلک زدن به چشم هایش که خیره به مژهایم بود شدم، گویی عمل جراحی انجام می داد 

ها همان جا بمانم و او این داد که دوست داشتم ساعت؛چنان دقیق و با آرامش کارش را انجام می

ام را گرفت کار را برایم انجام دهد، کارش که تمام شد ریمل را پایین گرفت و با دست دیگرش چانه

تر نگاهم کرد؛ باز هم همان نگاه مستقیم، همان سکوت و همان خیرگی، خدایا باز هم و دقیق

شده بود؟ در حالی که  اش حبس شده! یا شاید نفس من هم حبساحساس کردم نفس در سینه

کرد لبخند دیگری زد.با همان حال نگاهم می  

یاد .رنگ آبی خیلی بهت می -  

به من زد ؟! او بود که این بار به جای بحث کردن، از من تعریف کرد؟!   شروین بود که این حرف را 

ای کردم.به خودم آمدم، یک قدم عقب رفتم و دستپاچه سرفه  

سبز شد . فک کنم زیر پای بقیه علف -  

 با گفتن این حرف از آن فضا فرار کردم و وارد حیاط شدم.
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همراه هم وارد سالنی که صدای موزیکش بلند بود و پر از   درحالی که بازوی شروین را گرفته بودم

ک مهمانی آمده بودم آدم هایی با لباس های رنگارنگ و شیک بود شدیم، اولین باری که به ی

خواسته بود تا با او به مهمانی بروم اما هربار من جواب منفی داده بودم و  ،قبال بارها سمیه از من

حاال با شروین آمدم .همان پسر جوانی که در بازار دیده بودیم به استقبالمان آمد در حالی که 

پرسی و دختر زیبایی کنارش بود ،دختری با موهای بلوند با لباسی کوتاه و عروسکی بعد از احوال

هایمان یی دختری که اسمش یاسمن بود مارا به سمت اتاقی راهنمایی کرد تا لباسآمد گوخوش

و شالم را درآوردم نگاه دیگری از درون آینه به پشت لباسم   را تعویض کنیم بعد از از این که پالتو

ای باال انداختم و پشت سر مهرنوش و ماهرخ از اتاق خارج شدم. مهرنوش به انداختم؛ شانه

ن رفت و با او شروع به صحبت کرد و من و ماهرخ هر دو به سمت شروین رفتیم، سمت شاهی

کنارش ایستادم و او که در حال گفتگو با شایان و سام بود نگاهش را از آن دو گرفت و سرتاپای 

من را تحسین برانگیز نگاه کرد اما همین که نگاهش به پشت لباسم خورد لبخندش محو شد و 

هایم خیره شد، سپس درچشم ، سرش را کمی به پشت کمرم کج کرد و نگاهش رنگ جدی گرفت

نفس تندی کشید و خواست حرفی را بزند اما پشیمان شد و دستش را توی موهایش فرو کرد و 

  از کنار شایان تکان خورد و به سمت من آمد؛ کنارم ایستاد و زمزمه کرد.

رو پوشیدی؟چرا همچین لباسی -  

نگاهش کردم و شانه اال انداختم.ای ب  

 همینطوری، باید دلیلی داشته باشه؟ -

 دوباره به کمرم نگاه کرد و ابروهایش رادرهم گره کرد.

شه بری عوضش کنی؟کمرت خیلی پیداس نوا می -  

چشمان متعجب بارم را به صورتش دوختم، دوست داشتم با او لجبازی کنم؛ این کار مرا خشنود 

ند برایم لذت بخش شده بود، احساس خوبی که ام ککرد، تعصبش به جای آن که عصبیمی

خورد!دانم از کجا آب مینمی  
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ام پس لباسم راضی  اوال که این جا، لباسی نیست که من بخوام بپوشم، دوما من از -

 دلیلی برای عوض کردن نداره و...

 در حالی که به صورتم خیره بود سرش را تکان داد.

 سوما؟! -

رداندم .لبخند عریضی زدم و رویم را برگ  

 سوما نداره. -

اش آهسته زمزمه کرد.با نگاه عصبی  

 لجبازی کردن با من همیشه هم خوب نیست نوا. -

کنی؟ دستت رو بردار.چیکار می-  

هایش جا خوش کرده بود جوابم را بدون آن که نگاهم کند در حالی که لبخند مصنوعی روی لب

  داد.

دارم.رت نگه میالزم باشه تا آخر شب همینطوری دستم رو پشت کم -  

خدایا این بشر دیگر کیست؟! چرا این چنین رفتارش عجیب و غریب شده بود؟ سام که روبروی 

 ما ایستاده بود، دو جام نوشیدنی را به طرفمان گرفت .

 بفرمایید زوج خوشبخت. -

 شروین لبش را اندکی کج کرد و نگاه با اکراهی به او انداخت .

خوریم.ممنون، ما نمی -  

ا نگاه کرد.سام من ر   
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خوره؟!نوا هم نمی -  

خواستم جوابش را بدهم که شروین پیش دستی کرد و چنان با لحن جدی کلمه نه را به زبان آورد 

دهانم را بستم و از حرفی که قصد زدنش را داشتم پشیمان  که هم من و هم سام ترسیدیم و من

ن گفت:ها را دست شایان و سامان می داد رو به مشدم. در حالی که پیک  

یاد، بیشتر از موی باز، اینطور نیست؟راستی نوا موهای بسته خیلی بهت می -  

 مهرنوش هم حرفش را تایید کرد.

خواستم بگم چون گردن باریک و بلندی داری موی بسته خشگل ترت می اوهوم، منم می -

 کنه.

هم در  هایم جاری شد، چقدر حس خوبی بود دیگران تعریفت را کنند، خودملبخندی روی لب

مورد موهایم همین احساس را داشتم خواستم تشکر کنم که احساس کردم کسی گیره سرم را در 

آورد و موهایم دور گردنم پخش شد؛ سرم را به طرف شروین که موهایم را با حرص باز کرده بود 

چرخاندم، سام و مهرنوش و شایان هم متعجبانه شروین را تماشا کردند اما او ریلکس گیره 

چک را درون جیبش گذاشت و خونسردانه لب به سخن گشود.کو  

یاد، بهتره موهاش باز باشه.از نظر من موی بسته بهش نمی -  

 اعتراض آمیز دستم را به روی موهایم کشیدم و اخم کنان نگاهش کردم.

 این چه کاری بود کردی؟! چرا موهام و باز کردی؟ گیره سرم و بده. -

وی صورتم پاشید که عصبانیتم را چندین برابر کرد، نفسم را بیرون نگاهم کرد و تنها لبخندی به ر 

فرستادم و خواستم دوباره اعتراض کنم که دوسش به سمتمان آمد و در حالی که همه را به 

  کشاند گفت:رقصدند میسمتی که می

ها.چرا اینجا وایستادین؟ زود باشین بیاین وسط ناسالمتی تولده -  
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برد رو ین آمد و دست شروین و من را گرفت و در حالی که وسط میآخرین نفر سمت من و شرو

 به شروین کرد.

 مارو که برای عروسیت دعوت نکردی واسه جبرانش االن باید با خانومت برقصی . -

هرچه شروین خواست اعتراض کند که ما اهل رقصیدن نیستیم او اصال گوش نمی کرد، ما را به 

به سینه شروین برخورد کرد، خودم را عقب کشیدم و سمت هم هول داد به طوری که سرم 

دانستم نگاهش کردم؛ او هم در حال نگاه کردن به من بود .با پخش آهنگ خارجی شاد؛ نمی

وارم لبخندی ی کالفهچطور خودم را تکان بدهم آِخر من اصال رقصیدن را بلد نبودم، با دیدن چهره

 زد و دستم را گرفت.

کنن.نمی ظاهرا تا نرقصیم ولمون -  

کنان پاسخش را دادم.همانطور که ایستاده بودم خنده  

 بابا من اصال رقصیدن بلد نیستم تا حاال تو عمرم یکبار هم تو همچین موقعیتی نبودم. -

در حالی که دستم را تکان های آرومی می داد و با ریتم موزیک سرش را تکان می داد لب به 

 سخن گشود.

نباشی برقصی؟!شه دختر باشی و بلد مگه می -  

هایم جاخوش کرد .پوزخندی روی لب  

 من فرصتی تو زندگیم برای شادی کردن و بزن و بکوب نداشتم . -

اش را نفهمیدم پس از چندثانیه ای به چهره ام انداخت که معنیمکث کوتاهی کرد و نگاه خیره

گرفت جواب داد.لبخند عریضی زد و در حالی که دست من را اندکی باال می  

حاال فرصتش پیش اومده، بچرخ. خب -  

 متعجبانه به دستم و به او نگاه کردم.
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 چطوری بچرخم؟! -

کنان برایم توضیح داد.انگشتم را گرفت و خنده  

ببین باید دور خودت بچرخی توی فیلم های آمریکایی هم ندیدی خانوم ها چطور توی  -

چرخن؟!می رقص دو نفره   

،کاری که گفت را انجام دادم و دور خودم چرخیدم   همین که متوجه شدم دهانم به خنده وا ش

اما از آنجایی که اولین باری بود که چنین کاری را می کردم پاهایم در هم گره خورد؛ جیغ خفیفی 

خواستم به روی سرامیک های کف سالن بی افتم ؛شروین با دو دستش می  کشیدم و همین که

نم شد. ایستادم موهایم را که روی صورتم پخش شده زیر شکم و شانه ام را گرفت و مانع از افتاد

بود را مرتب کردم، به یکدیگر نگاهی انداختیم؛ مکث بلندی کردیم و سپس با یکدیگر شروع به 

خندیدن کردیم، آخر من را چه به چرخیدن و رقصیدن؟ در حالی که هنوز هم آثار خنده در چهره 

 هایمان بود لب به سخن گشودم.

این کارا؟ گفتم که بلد نیستم برقصم.آخه منو چه به  -  

شروین: واقعا برای تو بهتره که هیچ وقت نرقصی می اینطوری به خودت صدمه بزنی. ترسم  

دادیم؛ طولی نکشید که سر و های آرامی به خودمان میباز هم هردو سکوت کردیم و تنها تکان

ن آمدند ، شاهین تنه ای کله ی شاهین ومهرنوش پیدا شد، در حالی که می رقصیدن به سمتما

داد سرخوشانه شروع ی من زد و کنارم ایستاد و در حالی که جام توی دستش را تکان میبه شانه

  به صحبت کرد؛ آن هم با صدای بلند.

گذره .بینم که به زوجمون داره خوش میمی -  

 من و شروین نگاهی به یکدیگر انداختیم و سپس شروین او را نگاه کرد.

تر داره خوش می گذره این طور که معلومه.به تو بیش -  
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لبخند شیطنت باری نثار برادرش کرد، این بار   این را که گفت شاهین جامش را باال گرفت و

 مهرنوش شروع به صحبت کرد.

 بسه دیگه خیلی با هم رقصیدین. -

 سپس مرا نگاه کرد و بازوی شروین را گرفت.

دی ؟!نوا جون شوهرت و یکم قرض می -  

زدم و در سکوت نگاهش کردم ،او هم از آن جا که حالش بسیار زیاد خوب بود بوسی در لبخندی 

هوا برایم فرستاد و با شروین شروع به رقصیدن کرد و همان طور هم از ما دور شدند شاهین هم 

مقابل من آمد در حالی که لبخند دندان نمایی زده بود مرموزانه نگاهم می کرد؛ نگاه متعجبانه 

رتش انداختم .ای به صو  

چیه ؟چرا اینطوری نگام می کنی؟-  

 ابروهایش را باال انداخت و جواب داد.

بینم که لپ هات گل انداخته!می -  

 به سرعت دستم را روی گونه هایم گذاشتم و با دستپاچگی پاسخش را دادم.

 حتما واسه اینه که گرمم شده . -

ن حالم شده بود، حالی که دلیلش را هم واقعا هم گرمم شده بود؛ نزدیک بودن به شروین باعث ای

دانستم. شاهین قهقهه ای زد و سرش را به عقب و جلو راند.نمی  

شی؟! نگران نباش کسی توی این تاریکی قرمز شدن لپ حاال چرا اینقدر دستپاچه می -

بینه.رو نمیهات  

روهای گره کشید؟! ابی برزخی نگاهش کردم او از دهان من اینگونه حرف بیرون میبا چهره

 ام را به صورتش دوختم و او سرخوشانه ادامه داد.خورده
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 حاال بگو ببینم داداشمون هم مثل تو شده بود؟  -

 رویم را برگرداندم.

زنی شاهین.دونم داری از چی حرف مینمی -  

شد پوزخندی زد و جامش را سرکشید و روی سینی که دست خدمتکاری که از آن جا رد می

آمد و کنار گوشم زمزمه کرد. گذاشت و به طرف من  

خوایی بگی متوجه تغییر احساس شروین به خودت نشدی؟!یعنی می -  

اش نگاه کردم.در چشم های درشت و عسلی مشکی  

بینی من و شروین دیگه مثل سابق دعوا زنی، اگر میدونم داری در مورد چی حرف میمن نمی-

ای هم تلخ نکنیم؛ منم دیدم حق با اونه.کنیم واسه اینه که اون گفت بهتره چیزی رو بر نمی  

 در حالی که سمت راست لبش کج می شد سرش را تکان داد.

کنیم ببینیم حرف تو درسته یا من!باشه پس بیا یه امتحان کوچیک می -  

متوجه نشدم قصد دارد چه کاری انجام دهد؛ یه طرز غیر منتظره ای دستش را دور کمرم حلقه 

ن کم شد و در حالی که در میان جمعیت به این طرف و آن طرف نگاه کرد و اندکی فاصله بینما

 می کرد گفت:

ذاریم حسودترین آدم هایه که من تو زندگیم دیدم پس ما هم دست می شروین یکی از -

 روی نقطه ضعفی که براش آشنا و غیر آشنا فرقی نداره.

ه داد.هایم خیره بود اداممن را نگاه کرد و در حالی که مستقیم در چشم  

نهایت به رو بیکنه، اونای نگاه میکافیه ببینه چیزی که متعلق به اونه رو شخص دیگه -

کشونه.مرز حسودی می  
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 بادیدنش لبخند شیطنت باری زد و من را با خود تکان داد .

 خب بذار ببینیم داداشم چه حسی داره. -

 در حالی که سعی داشتم از حصارش خالص شم با تندخویی پاسخ دادم.

شه این کارات رو تموم کنی، هیچی بین من و شروین نیست منو و اون هیچ شاهین می -

 حسی به هم دیگه ندا...

  .با دیدن شروین که در حال رقصیدن با ماهرخ بود حرفم را نصفه و نیمه رها کردم 

رف ماهرخ دستانش را دور گردن شروین حلقه کرده بود و او در حالی که با دو انگشتش تنها دو ط

ی مالیمی بود، احساسی عجیب کمر ماهرخ را گرفته بود درحال تکان دادنش با آهنگ عاشقانه

داشتم در دلم رخنه کرد حسی ناآشنا که برایم خوشایند نبود ،در حالی که از آن ها چشم برنمی

  رو به شاهین جواب دادم .

ن.رقصرو دوست داره ببین چطور دارن میکنم شروین ماهرخمن فکر می -  

ای تلخی به خود گرفت؛ شاهین در حالی که ام را ناگوار بیان کردم که دهانم مزهبه قدری جمله

 نگاهشان می کرد جوابم را داد.

شروین اگه به ماهرخ عالقه داشت قبل از این که تو وارد زندگیش بشی با اون ازدواج  -

کرد .می  

ن که دختری به شروین نزدیک شده دستم را روی شانه شاهین گذاشتم و سکوت کردم. من از ای

هایم را دوباره به سمتشان چرخاندم؛ در همین لحظه شروین ناراحت و دلخور شده بودم؟! چشم

هم نگاهش به ما دو نفر خورد و ثابت روی ما نگه داشت، احساس کردم اخمی ظریف روی 

گرفت، ا نمیای نگاهش را از مرقصید لحظهاش نشست و در حالی که با ماهرخ میپیشانی

 شاهین زمزمه کرد.

ی خنگ بذار فکر کنه متوجه نشدی، گند نزن به نقشه ام.اینقدر نگاش نکن دختره -  
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 سرم را به سمت شاهین چرخاندم و او لبخند شیطنت بار دیگری زد.

گه؟!دونی چی میکنه و االن توی دلش میداره ما رو نگاه می -  

 کنجکاوانه پرسیدم.

گه؟چی می -  

ز من هیچکس حق نداره اینقدر به نوا نزدیک شه؛ حتی برادرم.شاهین: ج  

 پوزخندی زدم وسرم را تکان دادم.

کنی اون...تو داری اشتباه می -  

با صدای مهام که کنار ما ایستاد حرفم را نیمه رها کردم و هردو نگاهش کردیم، در حالی که 

هایش بود رو به شاهین کرد.لبخند مضحکی روی لب  

ه میشاهین اجاز -  دی منم با این خانوم زیبا برقصم.

ای به مهام انداخت و احساس کردم در دهانش جمله سنگینی آماده کرده تا شاهین نگاه جدی

که روی شانه  نثار مهام کند اما صدای عصبی و جدی شروین مانع شد؛ در حالی که مچ دست مرا

 شاهین بود می گرفت گفت:

 .نه اجازه نیست  -

به سمتش پرتاب شدم، شاهین که گویی انتظار این برخورد را داشت دستانش من را کشید و من 

 رادرون جیب شلوارش کرد و سرش را تکان داد و مهام را نگاه کرد.

دن.گویا شوهر این خانوم زیبا اجازه نمی-  
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ای نثار مهام کرد و دست مرا گرفت و از میان جمعیت گذشتیم، به سمت میزی شروین چشم غره

کشید بدون اینکه مرا نگاه کند زیرلب مقابلش ایستادیم، در حالی که تندتند نفس میرفتیم و 

 چیزی گفت که متوجه نشدم؛ برای همین پرسیدم.

 چیزی گفتی؟! -

 نگاه خشمگینش را به صورتم انداخت و در عوض خونسردانه و با آرامش لب به سخن گشود.

رقصیدی؟!چرا داشتی با شاهین می -  

اه کردم و دلخورانه جواب دادم.هایش نگدرون چشم  

 به همون دلیلی که تو با ماهرخ می رقصیدی. -

آرنجش را روی میز گذاشت و دستی درون موهای خوش حالتش کشید و به من چشم دوخت و 

 پس از چند لحظه سکوت کالفه وار پاسخ داد.

 من خسته شدم بهتره بریم، برو لباست رو بپوش بریم. -

ای گفتم و به سمت همان اتاقی که اس خوبی نداشتم، باشهاز آن جایی که من هم احس

هایم را تعویض کردم رفتم و پس از پوشیدن پالتو و شالم؛ همراه با سام و شایان و ماهرخ از لباس

ویال بیرون آمدیم؛ بقیه قصد داشتند هنوز هم در مهمانی بمانند، سوار ماشین شدم و به شروین 

و سوار  نگاه کردم پس از اتمام صحبتشان به سمت ماشین آمد که با شاهین در حال گفتگو بود

  شد به محض سوار شدن شایان پرسید.

گفتی اینقدر لفتش دادی؟چی می -  

  ماشین را به حرکت در آورد و درحال رانندگی جواب داد.

  گفتم که صبح بیان، خطرناکه با این حالشون بخوان نصفه شب بیان. -

همین رو گفتی! شایان: یک ساعت حرف زدی فقط  
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شروین جوابش را نداد و دیگر حرفی بینشان زده نشد.    

ای که تنها هایم و شستن دست و صورتم روی تخت دونفرهپس از رسیدن به ویال و تعویض لباس

ه بود نگاه کردم، ساعد خوابیدم نشستم و به کاناپه ای که شروین به روی آن دراز کشیدآنجا می

اش را درست نمی دیدم ،آهی کشیدم و نگاهم را گذاشته بود و چهرهدستش را روی چشم هایش 

از او گرفتم و روی تخت خزیدم و دراز کشیدم ،خواستم چشمانم را ببندم که صدای کوبیده شدن 

هایش برداشت و نیم دراتاق باعث شد سرجایم نیم خیز شوم. شروین هم دستش را از روی چشم

ق چرخاند.نگاهی به من و سپس به درچوبی اتا  

 کیه؟! -

 صدای سام از پشت در آمد.

یای بیرون.شروین بیداری؟! یه لحظه می -  

را نگاه کرد سپس با عجله بالشت و پتویش را روی شروین به سرعت روی کاناپه نشست و من

تخت گذاشت و به سمت در رفت و بازش کرد. سام در حالی که مقابل در ایستاده بود با او شروع 

دانم به او چه گفت که شروین سرش را چرخاند و نگاهی به من انداخت و میبه صحبت کرد. ن

سپس باعجله بیرون رفت، از تخت پایین آمدم و به سمت سام که هنوز توی راهرو ایستاده بود و 

 به ظاهر کالفه بود رفتم.

 مشکلی پیش اومده؟ -

که به صورتش نگاه می  نگاهی به من انداخت گویا بین گفتن و نگفتن حرفی مردد بود ،در حالی

 کردم سرم را تکان ددم.

 چیزی شده؟! -

 لبخند پراسترسی زد.

نه چیز خاصی نشده. -  
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پس شروین کجا رفت با این عجله؟-  

 دستی به گردنش کشید و پاسخ داد.

 ماهرخ حالش خوب نیس رفته لب دریا، شروین هم رفت دنبالش. -

داد، باز هم همان شب را نشان می ماهرخ لب دریا بود؟! نگاهی به ساعت کردم ،یک نصفه

رفت؟! اصال این دختر چه مرگش احساس ناخوشایند سراغم آمد. شروین چرا باید دنبال او می

ی درهم بدون آنکه چیزی بگویم داخل اتاق شدم و در را محکم بستم و چندثانیه بود؟! با چهره

 همان حالت ایستادم و سپس زمزمه کردم.

خواد بره .، دنبال هرکی میاصال به من چه، به درک -  

روی تخت دراز کشیدم و پتو را روی گردنم کشیدم اما مگر خوابم می برد؟! ساعت از دو گذشت 

که احساس کردم دراتاق باز شد، به سرعت چشمانم را بستم و خودم را به خواب زدم، صدای پا 

والنی نوازش به تخت نزدیک شد و بعد احساس کردم کسی روی تخت نشست و پس از مکث ط

انم را باز کنم و به شخصی که توانستم چشمدستی را روی موهایم احساس کردم، کاش می

تو داری با -کرد خیره شوم؛ درون چشمان یشمی رنگش نگاه کنم و بگویم ،موهایم را نوازش می

های آراَمش را نزدیک خود حس کردم و چند لحظه بعد زمزمه صدای نفس-من چیکار می کنی؟!

  به گوش رسید.اش 

  دونم.من چطور به ماهرخ توضیح بدم احساسم چیه وقتی که حتی خودم هم نمی -

 بازهم مکث کرد و بعد ادامه داد.

تونم بدون تو باشم...دونم که نمیفقط این رو می -  

دیگر ادامه نداد و خدا را شکر کردم که ادامه نداد؛ زیرا احساس می کردم صدای تپش تند قلبم 

های گیج و سردرگمی که احساس عجیبی را در ود او پی ببرد که من بیدارم و حرفباعث می ش

کرد، منی کرد؟! کاش این کار را با من نمیدلم ایجاد کرده بود را شنیدم، خدایا از چه صحبت می

ام نچشیدم ظرفیت این احساس عجیب را نداشتم، که تا به حال طعم چنین چیزی را در زندگی
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نم آرام باز کردم و با صورت غرق در خواب شروین رو به رو شدم. در حالی که با یک رب بعد چشما

کرد؟! چرا دست ای از موهایم را گرفته بود خوابیده بود؛ این تپش قلب چرا رهایم نمیدستش تکه

های بسته نگاه کردم دانم چقدر به آن چشمخواست؟! نمیداشت؟! چه از جانم میاز سرم برنمی

  را ربود. تا خواب من

 فصل آخر

ی وسایلم را درون ساک چیدم و نگاه دیگری به کمد انداختم بعد از مطمعن شدن از این که همه

ی دوم نیافتم؛ برای چیزی را جا نگذاشتم ساک را برداشتم و از اتاق خارج شدم، کسی را در طبقه

بردم که پله ها پایین میآرام از همین به طبقه اول رفتم و ساکم را که اندکی سنگین بود آرام

 شروین از پشت سرم آمد و طبق معمول باعث ترسیدنم شد.

 بذار کمکت کنم. -

ی کوتاهی زد.هینی کشیدم و به طرفش برگشتم؛ نگاهی به صورتم انداخت و خنده  

 بازم ترسیدی. -

چنین حالتی من همیشه با اخم چیزی را نثارش  ؛ دری ساک را گرفت و او را بلند کرددسته

خندانش کردم.  یکردم اما این بار تنها لبخند کوتاهی نثار چهرهمی  

رفتیم تا ساکم را توی ماشین بگذاریم، شروین ها پایین رفتیم و در حالی که بیرون میبا هم از پله

  لب به سخن گشود.

 خوش گذشت بهت توی این مسافرت؟ -

 سرم را اندکی تکان دادم و پاسخ دادم.

بعد از بیست و پنج سال زندگی از تهران خارج شدم و تقریبا  آره خب اولین باری که -

شه خوش نگذشته باشه؟اومدم بهشت؛ مگه می  

 ساکم را توی جعبه ماشین گذاشت و نگاهم کرد .
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یاد؟ اون موقع که با بابات توی باغ بودین.نوا تو توی بچگی منو یادت می -  

ام از آن جاییکه من تنها تا ده سالگی  واندکی فکر کردم، باآنکه تصویرهای گنگی در ذهنم بود 

آنجا بودم چیز زیادی یادم نبود اما افراد عمارت را به یاد داشتم شروین مانند االنش پسرش 

 مغرور و بداخالقی بود که حتی یکبار هم با هم صحبت نکرده بودیم.

 خیلی یادم نیست اما یه چیز رو یادمه . -

 مشتاقانه پرسید.

 چی؟ -

و سپس پاسخش را دادم. اندکی فکر کردم  

اومدی لباس ورزشی تن همیشه یه توپ فوتبال دستت بود وبیشتر وقتایی که از بیرون می -

 بود؛ بچگی دوس داشتی فوتبالیست بشی آره؟!

اش دوختم. دست به سینه تکیه به ماشینش داده و در فکر فرو هایم را به صورت متفکرانهچشم

 رفته بود.

اشته باشم فوتبالیست شم.یاد که دوست دیادم نمی -  

ای باال انداختم.شانه  

شی یه توپ دیدم از ماشین پیاده میآورد من میدونم اما هر وقت رانندتون تو رو مینمی -

 فوتبالی که ....

 مکث کوتاهی کردم و ادامه دادم.

 رنگ توپت هم طالیی، مشکی بود، همیشه دستت بود با یه لباس ورزشی به همون رنگ. -
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به سمتش چرخاندم اما ناگهان با دیدن حال بده شروین؛ اول متعجبانه نگاهش کردم  صورتم را

وسپس نگرانی سرار وجودم را فر گرفت، رنگش به شدت پریده بود و چشم هایش بی رمق شده 

بازویش گذاشتم وحشت زده شدم؛ بدنش به شدت سرد شده بود با دیدن   بود ،دستم را که روی

  این چنین دستپاچه شدم.دانم چرا حال بدش نمی

 شروین خوبی؟چرا رنگت پریده؟ چی شد یه دفعه؟! -

های نیمه بازش را به صورتم دوخت و خواست چیزی بگوید اما نتوانست رمق و چشمنگاه بی

  ،دست راستش را به سمتم دراز گرفت و مچ دستم را گرفت .

دونم چرا سرگی...جه دارم و چشمام داره تار....نمی -  

شدم پخش زمین شد، در حالی که انست ادامه دهد و در حالی که همراهش کشیده میدیگر نتو

 شوکه شده بودم جیغ خفیفی کشیدم و وحشت زده به سمتش خیز برداشتم و تکانش دادم.

 شروین ...شروین چی شدی؟ شروین چشمات رو باز کن. -

ام هر لحظه بیشتر و کرد ، نگرانیدادم بی فایده بود، چشمانش را باز نمیهرچه تکانش می

لرزید شد، او را یکباره چه شد! در حالی که صدایم از شدت ترس و استرس میبیشتر می

فریادزنان شاهین را صدا زدم ،طولی نکشید که با صدای فریادهای من همه بیرون آمدند و با 

ند دیدن شروین روی زمین و چشمان بسته اش همه به سمتمان هجوم آوردند و دورش جمع شد

؛ماهرخ من را هول داد و به سمتش نیم خیز شد و شروع به صدا زدنش کرد ،از شدت نگرانی 

ام بیرون بزند و مرا رسوای عالم کند. شاهین و کردم هر آن امکان دارد قلبم از سینهاحساس می

 شایان او را بلند کردند و داخل ویال بردند و بقیه هم پشت سرشان به داخل رفتند.

مبلی گذاشتند و مهرنوش که اکنون حالش بهتر از ماهرخ بود و به دلیل این که پزشک   او را روی

اش کرد، در حالی که از دور تماشایش بود به طرفش رفت و کنارش نشست و شروع به معاینه

او می خواستم تا چشمانش را باز کند ،دیدن این   کردم زیر لب خدا را صدا می زدم و ازمی

ا بی قرار و فشرده کرده بود،غرق در افکارم بودم که با صدای گریان ماهرخ که وضعیت او قلبم ر 

 اکنون با چشمان به خون نشسته روبرویم بود از افکارم جدا شدم.
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یاد؟چیکارش کردی؟ چرا شروین بهوش نمی -  

 منم که چندان حالی بهتر از او نداشتم سرم را تکان دادم.

 من کاری نکردم...اون یک دفعه بی.... -

 شایان به سمتم آمد و در کنار ماهرخ ایستاد و با عصبانیت صدایش را باال برد.

 تا نیم ساعت پیش که خوب بود، شما تو حیاط با هم بودین ،بگو چیکارش کردی. -

 ابروهایم را درهم گره کردم و جواب شایان را با تندخویی دادم.

بت می کردیم .من کاری نکردم ،یه دفعه حالش بد شد ،ما فقط داشتیم صح -  

کنی، یادم نرفته چطور کنی حرفات رو باور می کنم؟ تویی که مدام اذیتش میشایان: فکر می

رو سوزوندی .پاش  

 ماهرخ هم با خشم و عصبانیت صدایش را باالتر از حد معمول برد.

رفتی، از وقتی وارد زندگیش شدی همیشه کردی از زندگی ما میکاش گورت و گم می -

  ده .حالش بد بو

 با صدای فریاد شاهین هر دو ساکت شدند .

 بسه، هر دوتون خفه شین، حال شروین ربطی به نوا نداره. -

ی شروین نگاه کردم؛ حق داشتند، از وقتی نگاهم را از آن ها گرفتم و با غم به صورت رنگ پریده

این به خاطر  اش شدم، حالش بد بود همیشه یا عصبی بود یا ناراحت و افسرده ومن وارد زندگی

 وجود من بود؛ حاال هم که اینطوری شد. 
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نم دار کرد، بهت زده به دستم خیره   دستم را به صورتم کشیدم ،با دیدن اشک هایی که دستم را

ال بد او بود که این چنین حالم خراب شدم، من داشتم گریه می کردم؟! برای شروین؟ به خاطر ح

  اش می کرد با صدای نگرانش گفت:شده بود؟! مهرنوش در حالی که معاینه

یاد .بچه ها یه لیوان آب بیارید این طوری بهوش نمی -  

سام به سرعت به سمت آشپزخانه رفت و پس از چند لحظه با لیوان آبی برگشت و مهرنوش 

چندین قطره آب روی صورتش پاشید و دست چپش را گرفت و شروع به ماساژ دادنش کرد و 

دو انگشتش به صورت شروین ضربه زد.سپس نبضش را گرفت و با   

 شروین...شروین... -

های بازش همه دورش حلقه رمق شروین نیمه باز شد، با دیدن چشمهای بییک رب بعد، چشم

زدند و من دستپاچه قدمی به جلو برداشتم اما سرجایم ایستادم، اگر دوباره من را می دید و 

ای ستم را روی قلبم گذاشتم و نفس آسودهشد چه؟! قدمی به عقب برداشتم و دحالش بد می

 کشیدم و زمزمه کردم.

رو باز کرد.آروم باش لعنتی، چشماش -  

چندین لحظه بعد عقب گرد کردم و از ویال خارج شدم و روی سکو نشستم و خیره به درختان 

د، باور بارینم میروی کوهی شدم که تمامش را پوشانده بودند ،هوا مه آلود و ابری بود و باران نم

اینکه حال بد شروین من را تا مرز گریه بکشاند برایم امکان پذیر نبود ،شروین برایم مهم شده 

 بود؟! اینقدر مهم که قلبم این چنین فشرده شود و نگرانی مرا تا مرز سکته بکشاند؟! 

! نفس عمیقی کشیدم و سرم را روی زانوهایم گذاشتم، او به خاطر من به این حال افتاده بود؟

یعنی حق با شایان و ماهرخ بود؟! باید گورم را گم کنم و بروم؟! اما چرا پاهایم سست شده و 

کردند؟! ام نمییاری  

با صدای شاهین سرم را از روی زانوهایم بلند کردم و نگاهش کردم.در حالی که کنارم روی سکو 

 نشسته بود لب به سخن گشود.
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حالش خوبه نگران نباش.-  

رخاندم و بدون آن که نگاهش کنم با تند خویی و به سرعت جواب دادم.سرم را به چپ چ  

 من نگران نیستم. -

 پوزخندی زد و نفس عمیقی کشید.

کنی؟! یه نگاه به قیافت بنداز، از نگرانی رنگت پریده؛ تو چرا داری از احساست فرار می -

کردی دختر.داشتی گریه می  

ام.ت فرستادم که اینقدر تابلو شدهای بستم و به خودم لعنچشمانم را برای لحظه  

کردم، نگران برادرت هم نبودم و نیستم فقط یه لحظه ترسیدم همین.من گریه نمی -  

 بازویم را گرفت و خونسردانه پاسخ داد.

خونم گی قبول ولی به خودت دروغ نگو، از توی چشمای جفتتون مینوا به من دروغ می -

وقتی بهوش اومد چشمش فقط دنبال تو بود  که چه احساسی به هم پیدا کردین، شروین

. 

بازویم را از توی دست هایش بیرون کشیدم و از روی سکو بلند شدم و در حالی که با چهره ی 

 سردم شاهین را نگاه می کردم جواب دادم.

تونیم بهم حسی داشته باشیم ما اصال کنی، ما نمیگم تو داری اشتباه فکر میبازم می -

ام که به زور دوتا کلمه باادبانه از دهنم در ن یه دختر کوچه بازاریخوریم، مبهم نمی

تونن کنار هم باشن؟یاد و اون یه دکتر جراح مغز معروفه، به نظرت مثبت و منفی میمی  

ام انداخت و ای به چهرهپوزخندی زدم و سرم را به این سو و آن سو تکان دادم. شاهین نگاه خیره

 سپس لب به سخن گشود.
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گیرن، ان اما این دو با کنار همدیگه بودن معنی میسته مثبت و منفی متضاد همدیگهدر  -

از احساست فرار نکن، من این چیز ها رو شب تولد یاسمن هم به شروین گفتم، اونم 

خواین چیزی رو برای همدیگه تلخ حرفای تو رو تحویلم داد، اینکه شما دوستین فقط نمی

شناسم، شروینی که اهل هیچ دعوایی نبود به خاطر خوب می کنید اما من نگاه برادرم رو

شه ،تو تو یکی رو تا حد مرگ زد، اون مرد دیگه ای رو کنار تو ببینه از حسودی منفجر می

شه ...شی؛ حسودیت میبینی دلخور میهم همین طوری، تو شروین رو با ماهرخ می  

  ایش جاری شده بود ادامه داد.هاز روی سکو بلند شد و در حالی که پوزخندی روی لب

تونید از دونم که نمیدونم این احساس از کی بین شما شکل گرفت اما این رو میشاهین: نمی

 دام این احساس فرار کنید .

هایش را زد و داخل رفت و مرا آشوب تر از پیش کرد.حرف  

م به بهانه به محض رسیدن به تهران پس از احوال پرسی کردن گرم خانوم و آقای محتش

استراحت از جمعشان خارج شدم و به طرف طبقه سوم رفتم و یک راست وارد اتاق خواب شدم و 

؛در مورد   پس از گرفتن دوش روی تخت خواب دراز کشیدم ،احتیاج به فکر کردن داشتم

خودم،در مورد احساسم و در مورد شروین ،چرا دوباره دگرگون شدم؟چرا توان اندیشیدن به این 

را نداشتم؟!اصال چرا اسمش که می آمد تپش قلبم شدت می گرفت و بدنم گُر می گرفت و مرد 

نفس در سینه ام حبس می شد؟! چرا چشمان یشمی رنگش از دیدگانم دور نمی شد؟! من را 

غنج   هایی که آن شب در حال نوازش کردن موهایم زده بود دلمچه شده بود؟! با یادآوری حرف

خندیدنمان، تعصبش برای من و دعوایش با آن دو گردن کلفت و در  رفت! رقصیدنمان،می

اندیشیدم، بیش تر از پیش گُر ی دیگری که به هر کدام که میآغوش کشیدنم...و هزاران لحظه

گرفتم. می  

ای ضربه -نوا از فکرش بیا بیرون ...بیا بیرون....-صورتم را با دستانم پوشاندم وبه خودم نهیب زدم

خواستم احساسی که در دلم ریشه دوانده را با م و صورتم را درون بالش فرو کردم، نمیبه سرم زد

شد به مردی که تا چندی پیش از او صدای بلند برای خودم بازگو کنم زیرا هنوز هم باورم نمی

 متنفر بودم حال احساسی پیدا کرده باشم.
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نامم را صدا زد، دستپاچگی تمام  ای که به در نواخته شد و صدای شروین که از پشت درباضربه

جانم را در برگرفت، به سرعت روی تخت نشستم و خودم را مرتب کردم و موهای خیسم را به 

 پشت گوشم انداختم و گلویم را صاف کردم.

 بفرمایید. -

ی در چرخید و در کردم! دستگیرهاز کی تا به حال من اینقدر با ادب شدم و محترمانه صحبت می

اش را های سبز تیرهت شخصی که منتظر دیدنش بودم نمایان شد، همین که چشمباز شد؛ قام

ام ده برابر شد. لبخندزنان به طرفم آمد.به صورتم دوخت، دستپاچگی  

 فکر کردم خوابیدی. -

 سرم را به عالمت منفی تکان دادم و به دستهایم که اکنون درهم گره زده بودم خیره شدم.

 نه نتونستم بخوابم . -

دراتاق پروف ایستاد؛ زیرچشمی نگاهش کردم، در حالی که مردد بودن در چهره اش نمایان جلوی 

 بود دستی به گردنش کشید و یک قدم به سمت تخت آمد.

خوایی بپرسی حالم چطوره؟!اِم..چیزه...نمی -  

هایی که لکنت زبان دارند گفتم:هایش نگاه کردم و مانند آدمسرم را بلند کردم و در چشم  

یع..نی ...چرا...یعنی آره...نه... -  

خدایا صحبت کردن هم فراموشم شده! چشمانم را باز و بسته کردم و نفس عممیقی کشیدم و 

 این بار با خونسردی لب به سخن گشودم.

خواستم بپرسم اما ...فامیلت دورت بودن منم خواستم مزاحمتون نشم.چرا می -  

ردم، در حالی که نگاهش جدی شده بود با نزدیکم شد؛ روی تخت نشست و من پاهایم را جمع ک

 لحنی که این چند وقته مهربان شده بود لب به سخن گشود.
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کنی؟ تو مزاحم نیستی نوا ،تو...چرا همچین فکری می -  

 مکث کرد و لبش را با زبان تر کرد و نفس عمیقی کشید.

قرار  تو شخص مهمی توی زندگی من هستی، منو و تو که دیگه دشمن هم نیستیم یادته -

 گذاشتیم دوست باشیم؟!

 سرم را به عالمت مثبت تکان دادم.

  تو این تصمیم رو تنهایی گرفتی نه با من. -

 بدون معطلی پاسخ داد.

          یعنی تو از این که با هم خوب باشیم ناراضی هستی؟! -

  سرم را بلند کردم و بدون معطلی به سرعت جواب دادم.

  نه ...عمراااا... -

خنده واشد و گونه سمت راستش یه کوچولو فرو رفت، جالب بود تا به حال چال هایش به لب

  کردم جواب دادم.اش را نگاه میگونه شروین را ندیده بودم؛ در حالی که چال گونه

خوایی سرم و به منظورم اینه که، خوبه که دیگه با هم درگیر نیستیم، خوبه که دیگه نمی -

  ی گوشم..جایی بزنی یا مثال بخوابونی تو

با زدن این حرفم خودم شروع به خندیدن کردم، چطور بدون اندکی دلخوری داشتم راجب سیلی 

ی جدی شروین خورد می کردم باعث تعجب خودم شده بود! نگاهم که به چهره شروین صحبت

کرد که یک لحظه شک کردم نکند من او را زدم که حال با ام محوشد، آنقدر بد تماشایم میخنده

اش این چنین دگرگون و ناراحت شده بود!دآورییا  

شد؛ قلبم تندتر که بینمان کم می شد نگاه کردم، با هر سانتیبا تعجب به او که نزدیکم می

پرید، او قصد انجام چه کاری را داشت؟! ناگهان از روی تخت بلند تپید و رنگ از رخسارم میمی
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خوام که باعث معذرت میی بر ان زد   و بوسه  ام نزدیک کردشد و به سرعت سرش را به پیشانی

  شدم صدمه ببینی....

  مکث کوتاهی کرد و در همان حالت ادامه داد.

  دم.رو خواهیم داشت نوا این رو بهت قول میاز این به بعد منو و تو روزهای خوبی -

م را روی قلبم دستبودم . این را گفت و به سرعت از اتاق خارج شد. هنوز در همان حالت ایستاده 

  گذاشتم و زمزمه کردم.

  تورو جدت آروم باش .-

ای خوب با من صحبت کرد؟! یعنی امکان شروین از من معذرت خواهی کردو در مورد آینده 

شدم، باید برای کسی از کردم وگرنه دیوانه میداشت چنین چیزی؟! باید با کسی صحبت می

ام چیست؟! با که عالج این بیماری که دچارش شده گفتم تا او من را راهنمایی کنداحساسم می

ی سمیه را گرفتم و با او شروع به صحبت کردم تا وقتی را این فکر به طرف موبایلم رفتم و شماره

  برای دیدن یکدیگر بگذاریم.

بعد از صحبت کردن با سمیه و قرار گذشتن برای دیدن همدیگر و تعریف نیمی از ماجراهای 

ام را قطع کردم و موبایلم را روی میز توالت گذاشتم و درآینه نگاهی به چهره پیش آمده، تماس

کردم باالخره بعد انداختم؛ اولین بار است که این چنین در زندگی احساس خوبی دارم و حس می

زند و خدا درهای خوشبختی را برای من هم باز از گذشت این همه سال زندگی به رویم لبخند می

اش قلبم لبریز از شد با شروین یک زندگی خوب داشته باشم؟! بایادآوریمیکند، یعنی می

  هیجان شد و لبهایم به خنده واشد.

گذشت و رابطه من و شروین بیش تر از پیش بهتر دو روز از برگشتنمان از مسافرت شمال می

ای پیدا  تر شود زندگی برایم معنای تازهشده بود و این باعث شد احساسم نسبت به او عمیق

تنفر  کرده بود، نه من دیگر آن نوای بداخالق و بددهن بودم و نه شروین آن مرد خودخواه و

برانگیز؛ اکنون او مهربان بود و تمام توجهش به من بود و این توجه، مرا متعجب نه و برعکس 

کرد.خشنود می  
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ن چمدان بودم که آن روز بارش برف شدید بود و هوا سردتر از همیشه و من در حال باز کرد

هایی که برای شیما خانوم و آقای محتشم خریده و بودم افتاد، برای تشکر از چشمم به سوغاتی

هایشان، آن ها را درون پاکتی های کوچکی را خریده بودم، با فکر دادن سوغاتیآن ها هدیه

بخندی زدم و از گذاشتم و از اتاق خارج شدم. نگاهی به پنجره سالن و به بارش برف انداختم و ل

ی سوم خارج شدم و از آسانسور بیرون آمدم و از راهروی باریک گذشتم. نگاهم که به سالن طبقه

با دیدن لیال که سینی خالی  خالی افتاد بادم خالی شد، چرا هیچ کسی توی سالن نیست؟ 

آمد، به طرفش رفتم .بدست از پله ها پایین می  

 لیال. -

ام زد.دی به روی چهرهآمد لبخندرحالیکه پایین می  

 جانم بفرمایید نواخانوم. -

کردم پرسیدم.درحالیکه اطراف را نگاه می  

 شیما خانوم نیست؟! -

 مقابلم ایستاد و محترمانه جوابم را داد .

 ایشون به همراه آقای محتشم توی اتاق مطالعه هستن. -

د رفتم. از سالن بزرگ ی دوم بوبا تشکر از لیال به طرف اتاق مطالعه آقای محتشم که در طبقه

باز و ی دوم گذشتم و وارد راهرو شدم و همین که به اتاق نزدیک شدم، توجهم به در نیمهطبقه

ام تحریک شد خودم را جلب شد، از آنجایی که کنجکاوی  صدای عصبی نسبتا بلند شاهین

مشکی که آقای  کنار مبل چرم  پنهان کردم و از الی در به آن ها نگاه کردم. شاهین باعصبانیت

اش را گرفته بود، ایستاده و صحبت به رویش نشسته بود و با دست راستش پیشانی  محتشم

کرد.می  
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کنی، چقدر من باهات صحبت کردم بابا؛ گفتم این کار اشتباس، داری به هردوشون بد می -

شه، شما به من چی گفتین؟! گفتم اگه شروین همه چیز رو یادش بیاد اوضاع خراب می

یاره ....تین شروین دیگه هرگز چیزی رو به یاد نمیگف  

کشید ادامه داد.مکث کوتاهی کرد و در حالی که عصبی نفس می  

بینه که باعث یاد، توی شمال به من گفت تصویرای گنگی رو میاما داره یادش می -

 سردرگمیش شده.

سخن گشود.ای لب به آقای محتشم در حالی که نگاهش به پایین بود با صدای گرفته  

تونستم نه من ...من می خواستم همه چیز رو درست کنم ،من در قبال تصمیم پدرم نمی -

...  بده پس روکرده که کاری  گفت شروین باید تاوانبیارم اون می  

  شیماخانوم با گریه سرش را بلند کرد و شوهرش را نگاه کرد.

اگه حال پسرم بد شه چی؟!  داد محمد؟!پسرم تاوان کاری که مقصرش نبود رو باید می -

خوام اگه مثل روزای اولش بشه چی؟! من طاقت دیدن پسرم رو توی اون وضع ندارم، نمی

  رو مثل چهارده سال پیش ببینم...  دوباره اون

  ها از جایش بلند شد و همانطور شروع به صحبت کرد.با گفتن این حرف مانند دیوانه

یاره، اونا باید جداشن، ت نیست، اون همه چیزرو یادش میشیماخانم: بودن نوا کنار شروین درس

  کنم.افته جداشون میذارم اتفاقی براش بیمن نمی

کردند؟! شروین بیماری دستم را به دیوار گرفتم تا زمین نخورم. این ها در مورد چه صحبت می

ما باید جدا بشویم؟! آورد؟! بودن من کنار او بد بود؟! چرا داشت؟! چه چیزی را نباید به یاد می

جدایی از شروین؟! با فکرش قلبم تیر کشید، نفس تندی کشیدم و دستم را روی قلبم گذاشتم و 

خواستم داخل بروم تا بپرسم چی شده؟ چه اتفاقی افتاده  اما صدای شاهین مانع شد، به طرف 

  های شیما خانوم را گرفت.مادرش رفت و دست
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ذیر نیست، اونا عاشق همدیگه شدن، با جدا کردن نوا مامان دیگه همچین چیزی امکان پ -

  زنی، شروین عاشق شده...تری بهش میاز شروین ضربه سخت

  آقای محتشم سرش را کالفه وار تکان داد.

  از کجا اینقدر مطمعنی؟ -

  شاهین به طرف پدرش چرخید و نگاه گذرایی به او انداخت .

اما عاشقشه، به نوا دلبستگی پیدا کرده و  شروین با من صحبت کرد، اون گیج و سردرگمه -

شه، اونا نابود همه چیز بدتر می  توان دور بودن از اون رو نداره، اگه جداشون کنی

  شن.می

آقای محتشم بلند شد و نفس عمیقی کشید و با خونسردی اما صورتی پر از اضطراب و نگرانی 

  ادامه داد.

تونن کنار رو گرفت، اون دو نفر نمیجلوش شهاین احساس تازه به وجود اومده پس می -

دم، حق با مادرته شاهین؛ بودن نوا کنار هم بمونن باید جداشن، خودم ترتیبش رو می

  تونن با هم باشن .شروین درست نیست، اصال اون دونفر نمی

  شاهین صدایش را باال برد.

ازدواج و تونست بپذیره چرا زودتر به این چیز ها فکر نکردی؟! چرا حاال که شروین این  -

تر نکن ،اون کنی؟ بابا تمومش کن، زندگی شروین رو خرابداری باز باهاش بازی می

اسباب بازی نیست که امروز مجبورش کنی به ازدواج با دختری که هیچ عالقه ای بهش 

  نداره و فردا بخوایی ترتیب جدایشون رو بدی...

باز کرد و با فریادش صحبت شاهین را قطع ای بست و سپس آقای محتشم چشمانش را لحظه

  کرد.
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یاد کردم اون هیچ وقت یادش نمیآقای محتشم: نباید شروین این ازدواج رو بپذیره، من فکر می

کنی وقتی یادش بیاد باعث یاد! فکر میمی بینی که داره یادشکه باعث مرگ کسی شده اما می

تونه با این ده؟ آره؟ اصال شروین هیچی؛ نوا میتونه به زندگی با نوا ادامه بمرگ کی شده می

  حقیقت که شوهرش مسبب مرگ پدرش بوده کنار بیاد و با شروین زندگی کنه؟ نمی...

 با صدای افتادن پاکتی که در دستم بودآقای محتشم حرفش را نصفه رها کرد 

و چشمانی که از شوک ی بهت زده به خاطر برخورد پاکت به درب اتاق، در کامال باز شد و با چهره

هایم کند شد و راه گلویم بسته شد؛ احساس ضعف در زد به آن ها نگاه کردم، نفسپلک هم نمی

تمام اندامم ایجاد شد، دستانم یخ بست و بدنم بی حس ،آن ها از چه صحبت کردند؟! این مرد 

آقای محتشم  اش کوبیدوگفتند، شاهین با دیدن من محکم به پیشانیچه گفت؟ در مورد چه می

مسخ شده به من خیره شد و شیما خانوم در حالی که دستانش را روی دهانش گذاشته بود با 

ای که اکنون چشمان پر از اشکش نگاهم کرد، قدمی به عقب برداشتم و با چهره ی بهت زده

  های اشک درونش جمع شده بود سرم را به این سو و آن سو تکان دادم.حلقه

  ی منه؟!کی مسبب مرگ بابا -

ی پریشانش بازویم را گرفت و در حالی که دستپاچه بود لب به شاهین به سمتم آمد و با چهره

 سخن گشود.

کنی نیست، اون یه اتفاق بود ؛شروین نوا...لطفا به حرفام گوش بده. اونطوری که فکر می -

کنم...هیچی رو یادش نیست، خواهش می  

ورت رنگ پریده شاهین نگاه کردم و با صدای دستش را پس زدم و از پشت پرده اشک به ص

 بغض آلودم گفتم:

 بابای من به خاطر شروین مُر.. -

کردم همه این شد احساس میشد، باورم نمیام را تکرار کنم، باورم نمیتواسنتم جملهحتی نمی

ها حقیقت دارند، ی اینحرف ها و چیز هایی که شنیدم یک خواب است اما نه من بیدارم و همه
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قدمی جلو برداشتم و به طرف محتشم رفتم و مقابلش ایستادم در حالی که به پهنای صورتم 

 اشک می ریختم پرسیدم.

اَدایِ دِینِتون این بود؟! برای همین پسرت رو مجبور به ازدواج با من کردی؟!-  

ام زدم و خنده ی عصبی زدم.محکم به پیشانی  

منو دوست داشتن که همچین کاری کردن که می  من چقدر احمق بودم که می گفتم این آدم ها-

 خوان یه آدم بدبخت و بی کس و کار به عنوان عروس بیارن توی خانواده...

 صدایم را باال بردم و میان گریه فریاد زدم.

 وای... من قلب بابام و به پدر قاتل خودش دو دستی تقدیم کردم.... -

این آدم ها را نداشتم باید از آن جا فرار  دیگر توان دیدن قیافه احساس تهوع بهم دست داد؛

کیفم را  با پوشیدن پالتو و شالی، .سوم رفتم یطبقهبه با این فکر از اتاق خارج شدم و  کردم،می

شاهین و شیما خانوم و ی برداشتم و با سرعت تمام در میان گریه از سالن خارج شدم و به صدا

تن از کوچه برای اولین تاکسی دست تکان دادم و باگذش ،هایشان هم اهمیتی ندادمحتی التماس

زد نگاهی نکردم و با ایستادنش سوار شدم و به شاهین که کنار تاکسی ایستاده بود و صدایم می

.به راننده گفتم  

آقا هرچه سریع تر از این جا برو.   -  

ین بدون توجه کردن کله و درگیری با او فکر کنم بنابراتر از آن بود که بخواهم به بودن بیبدحالم 

ی اوراق خانه ی بی کله را با لگد باز کردم و درحالیکه کیفم را روی زمین به کسی درزنگ زده

کشیدم داخل شدم می .  

درحیاط فقط مفنگی بود که طبق معمول کنار حوض آب نشسته بود و در حال چرت زدن بود، از 

  اش بلند شد.وی دماغیکنارش گذشتم و همین که دو پله اول را رد کردم صدای ت

        بینم یا بیدارم؟! شما کجا این جا کجا؟!به به نوا خوشگله، دارم خواب می-
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چشمان به خون نشسته غرق در اشکم را به صورت درب و داغونش انداختم اما زبانم قفل شده 

بدون آنکه توانستم بگویم،آنقدر شوک زده بودم که قادر به صحبت کردن نبودم. بود و چیزی نمی

ام در پیش گرفتم، روبروی در ایستادم، همین که اهمیتی به او بدهم، راهم را به طرف اتاق قدیمی

لگدی به در زدم با یک مرد و یک زن که در حال کشیدن مواد بودند روبرو شدم. در حالی که 

اه در کردند پس از چند لحظه مرد با صدایی که از ته چوحشت کرده بودند من را تماشا می

  آمد لب به سخن گشود.می

  تو دیگه چه خری هستی؟ -

دستم را به دیوار سیمانی گرفتم و چشمانم را بستم و اشک هایم دوباره سرازیر شد، صدای 

  کنار گوشم آمد.  مفنگی

کله اتاقت رو اجاره داد به اینا؛ به همه هم سپرده نوا خوشگله از من نشنیده بگیر بی -

  موندم.من جات بودم یه دقه هم این جا نمی دیدنت دخلت رو بیارن،

کرد، کرد، در این لحظه چیزی جز مرگ مرا آسوده نمیآمد و خالصم میکله میچه بهتر کاش بی

خواست به زندگی ادامه دهم، حقیقتی که اکنون فهمیده بودم مرا به مرز نابودی کشانده دلم نمی

های یکی در میان حیاط دوختم، م را به موزاییکرمقم روی سکو نشستم و نگاهبود، با پاهای بی

که از   اکنون هیچ کجا جایی نداشتم و بی کس ترین فرد روی زمین بودم. باز هم صدای مفنگی

  داد بلند شد.آزارم می  بیخ گوشم

  خوایی تو اتاق من بمونی؟!کنی نوکرتم؟! اصال میچرا داری گریه می -

  ش کردم که ترسیده خودش را یک عقب کشید.ای نثار غرهجوابی ندادم، فقط چشم

ناراحت نشو خوشگله، خواستم فقط کمکت کنم، راستی نوا این لباسای خوشگل رو از  -

  کجا آوردی نکنه تو هم رفتی تو کار سمیه...

  های ترسناکم را به او دوختم و با صدایی که از گریه و عصبانیت دو رگه شده بود گفتم:چشم

  کنم مفنگی.شی یا خفت خفه می -
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کردم ترسیده عقب گرد کرد و دهانش را بست و دیگر چیزی نگفت. حالم بد بود ،احساس می

فرو رفتم و در   ی خدا به اعماق جهنمه آخر رسیده و من به عنوان گناه کارترین بندهدنیا برایم ب

ده بود میان آتش در حال سوختنم. قادر به درک مسائلی که چندساعت پیش برایم اتفاق افتا

کردم شروین مسئول مرگ پدرم است؟! یعنی مردی که برای اولین بار در نبودم؛ چطور باور می

 زندگی عاشقش شدم قاتل پدرم است؟!

با صدای سمیه چشمانم را از موزایک های شکسته گرفتم و به قامت او که با تعجب مقابلم 

  ایستاده و به من زل زده بود دوختم .

  کنی؟!کنی؟ چرا داری گریه میینوا این جا چیکار م -

  بدون معطلی بلند شدم و خودم را در آغوشش انداختم و از ته دلم زجه زدم.

  سمیه من عاشق قاتل بابام شدم.... -

 شروین: 

کردم؛ سرم را به این سو آن سو تکان در حالی که متعجبانه و شوک زده افراد خانه را تماشا می

 دادم و رو به پدرم گفتم:

یعنی چی که ما باید جدا شیم؟! بابا -  

ای دیگر از خانه بود، با پدرم در حالی که روی مبل تکی سلطنتی نشسته بود و نگاهش به نقطه

 جدیت لب به سخن گشود.

دم، رو میهمین که گفتم شروین تو و نوا باید جدا شین، خودم ترتیب این جدایی -

تونی برگردی به زندگی عادی ؛ تو میکنمخواد تو کاری کنی، من این مسئله رو حل مینمی

 قبلیت و با هر دختری که مورد عالقت هست ازدواج کنی.

هایم حرفش را زد و از روی مبل بلند شد، من هم بلند شدم و در حالی که پوزخندی روی لب

 جاری شده بود پاسخ دادم.
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فهمم اینجا دم، من نمیرو میبابا شوخیت گرفته؟ یعنی چی که خودم ترتیب این جدایی -

 چه خبره؟ این حرفا یه دفعه از کجا اومد؟

چرخید با همان جدیت درون چشمانم مستقیم نگاه کرد.در حالی که به سمتم می  

تو و اون دختر مناسب هم نیستین؛ این ازدواج از اولش هم درست نبود، من اشتباه کردم  -

ج راضی نبودین، پس دیگه خوام اشتباهم رو جبران کنم، شما هم که از این ازدواحاال می

یاد.مشکلی پیش نمی  

در حالی که خشم همه وجودم را در برگرفته بود صدایم را اندکی باال بردم.   

فهمی داری با زندگی من چیکار تازه متوجه شدین منو و اون مناسب هم نیستیم؟ بابا می -

دگی من کنی؟ مگه من عروسک خیمه شب بازی شمام که هرکای دوست داشتین با زنمی

 بکنین...

 نفس تندی کشیدم و با خشم وعصبانیت ادامه دادم.

دم .خواین رو انجام نمیشم، این بار کاری که شما میمن از نوا جدا نمی -  

 او هم صدایش را باال برد .

 مجبوری انجام بدی شروین . -

 فریادم درون سالن پیچید.

چرا مجبورم؟ -  

خوام رو باید انجام بدی من صالح تو رو بهتر از خودت پدر: چون من پدرم و چیزی که من ازت می

دونم.می  
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چشمانم را لحظه ای بستم و سپس باز کردم و به چهره ی خشمگین مردی که در تمام زندگی 

دادم، به هیچ خواست را انجام نمیفقط به من دستور داده بود زل زدم، من این بار کاری که او می

 وجه.

ه دستورات شما عمل کنم؟چرا منم که همیشه باید ب -  

 قدم برداشتم و در حالی که از عصبانیت صدایم را باال برده بودم ادامه دادم.

شروین باید آمریکا درس بخونه چون پدرش ازش خواسته، شروین باید پزشک شه، چون  -

پدرش ازش خواسته، شروین باید از آمریکا برگرده چون پدرش خواسته، شروین باید توی 

دربزرگش کار کنه چون پدرش خواسته ، شروین باید زن بگیره چون پدرش بیمارستان پ

 خواسته و حاال هم شروین باید از زنش جدا شه چون باز هم پدرش خواسته!

کردم با لحن جدی که هیچ گاه در خود سراغ ی عصبی زدم و در حالی که او را نگاه میخنده

 نداشتم دادمه دادم.

شم خواستین ،اما اینبار نه، من از همسرم جدا نمیما میتمام زندگی من شد چیزی که ش -

رو با او باشم، هرجا که رفته باشه ،من اون دختر و دوست دارم و می خوام بقیه عمرم

گردونم.کنم و برش میپیداش می  

باگفتن این حرف از سالن خارج شدم و بدون آنکه حتی اهمیتی به گریه ها و هق هق های مادرم 

کرد و یا شاهین و شایان که با غم من را تماشا بحث کردن ما دو نفر را تماشا می  که با ترس

هایم تند شده کردند بدهم ؛ سوار ماشین شدم، از عصبانیت فکم منقبض شده بود و نفسمی

بود ،با تمام نیرو مشتی به فرمان کوبیدم؛ فریادی از خشم زدم سپس پس از مکث کوتاهی 

ز باغ عمارت گذشتم و پس از خروج از کوچه وارد اتوبان شدم، ماشین را روشن کردم و ا

دانستم کجا باید بروم، کجا باید به دنبال نوا بگردم، اصال به او چه گفته بودند که خانه را نمی

ترک کرده بود و بی خبر رفته بود، اصال او چرا بدون آنکه چیزی به من بگوید رفته بود، آهی از 

مزمه کردماعماق وجودم کشیدم و ز   

 نوا کجا باید دنبالت بگردم؟ -
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ها پرسه زدن در خیابان و گشتن درون این شهر درندشت و بزرگ حالم را بهتر که نه بدتر ساعت

با حالی خراب به سمت برج رفتم.  کرده بود ،  

همین که وارد آپارتمانم شدم اولین چیزی که نگاهم را به خود جلب کرد؛ رد خون نوا بود که رو 

خشک شده بود ،چشمانم را بستم و برای بار هزارم آهی کشید فکم شروع به لرزیدن کردو  پارکت

 غم تمام جانم را در بر گرفت. خون نوا هنوز همان جایی بود که آن اتفاق شوم برایش افتاد. 

ای که سرنوا با آن برخورد کرده بود رفتم و مقابلش کلید را روی میز پرت کردم و به سمت کاناپه

تادم و با غم به خون خشک شده نگاه کردم؛ درست بعد از آن اتفاق بود که نگاهم به نوا ایس

تغییر کردو چشم هایم باز شد و او را بهتر شناختم و متوجه شدم او شیطان نیست در عوض یک 

رحم طاقت آورده و یک تنه با همه چیز و دنیای بی فرشته است، دختری که با بازی کثیف این

ید تا پاک بماند، روی کاناپه نشستم و آرنج دستانم را روی پاهایم گذاشتم و با کف همه کس جنگ

 دو دستم صورتم را پوشاندم. 

کمتر از یک سال و بیش از شش ماه با نوا زندگی کردم و تنها این اواخر با هم خوب شده بودیم، 

دم همه چیز خراب شده کر درست زمانی که داشتم برای اعتراف احساسم به او، خودم را آماده می

توانم گفتم که چقدر به او عالقمند شدم، این که زندگی را بدون او نمیبود. کاش زودتر به او می

 تصور کنم ،حسرت تمام وجودم را در برگرفته بود.

نوا رفته بود، بدون اینکه حتی بخواهد با من صحبت کند، او من را تنها گذاشته بود . به طرف بار 

ی قدی ایستادم و دنی برای خود ریختم و هم زمان سیگاری آتش زدم و روبروی پنجرهرفتم و نوشی

های بلند قامت تهران چشم دوختم ؛نوا کجاست؟! میان این همه به خیابان شلوغ و ساختمان

کردم؟! به او چه گفته بودند که حتی موبایلش را نبرده بود و این چنین بی آدم او را از کجا پیدا می

ته بود؟! جرعه ای از نوشیدنی را خوردم و پشت سرش پک محکمی به سیگارم زدم، خبر رف  

های پدرم باز هم خشم سراسر وجودم را فرا گرفت، با تمام خشم لیوان نوشیدنی را بایادآوری حرف

های هزار تکه شده جای جای خانه پخش شد اما از عصبانیتم کم به دیوار پرت کردم و شیشه

زدم دستی درون موهایم کشیدم و سیگار شدم، در حالی که نفس نفس می نشد که هیچ بدتر

 دیگری روشن کردم.
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گذشت و این دو روز گویی مثل دو سال گذشت،  هرکجا که در ذهنم دو روز از نبودن نوا می

تن هم گنجید به دنبالش گشتم اما گویی آب شده در زمین فرو رفته بود، البته جایی برای گشمی

  پرسه زدن در خیابان های شلوغ این شهر لعنتی . نداشتم جز

درحالیکه پشت میز ناهار خوری درون سالن نشسته بودم و تکیه به پشتی صندلی داده بودم 

کشیدم، عصبی و خسته بودم و جوابی برای خیره به دیوار سفید رنگ روبرویم بودم و سیگار می

تم. هایم که چرا یک دفعه همه چیز بهم ریخت نداشسوال  

نگاه  شدندبا صدای باز و بسته شدن درسالن سرم را چرخاندم و به شاهین و شایان که داخل می

ی نوا روی پارکت بود، هر دو کردم، اولین چیزی که توجهشان را جلب کرد؛ خونِ خشک شده

وحشت زده ایستادند و شاهین با چشمان از حدقه در آمده، نگاهی به پارکت خونی انداخت و 

  سخن گشود. لب به

  این خونِ؟! -

  سرش را بلند کرد و من را نگاه کرد و شوک زده ادامه داد.

  شروین با خودت چی... -

قبل از این که حرفش را تمام کند، سیگارم را درجاسیگاری خاموش کردم و بدون آن که نگاهشان 

  کنم میان حرفش پریدم.

 نترسین، اونقدر احمق نیستم به خودم صدمه بزنم. -

ن متعجبانه پرسید.شایا  

 پس این مال کیه؟! -

بایادآوری صحنه برخورد َسر نوا به کاناپه آهی کشیدم و در حالی که دستم را درون موهایم فرو 

کردم آرام زمزمه کردم.می  

 مال نواس... -
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هر دو سکوت کردند، به سمت من آمدند و دو طرفم پشت میز نشستند؛ شاهین دستش را 

ی جدی و غمگینی که هیچ گاه از اوسراغ نداشتم؛ لب به سخن پشت کمرم گذاشت و با صدا

 گشود.

بسه پسر، این چه حالیه برای خودت درست کردی؟خونت رو نگاه کردی به چه روزی  -

 افتاده؟!

ام نصب کرده بودم مکث بلندی کردم و در سکوت به قاب عکس خانوادگی که به روی دیوار خانه

که با تصمیمات اشتباهش زندگی مرا هر آن بدتر و بدتر نگاه کردم، به پدرم ،مرد خودخواهی 

کرد ،سرم را بلند کردم و هر دو را نگاه کردم و سپس با جدیت تمام پرسیدم.می  

 نوا چطور از خونه رفت؟! بابا چی بهش گفت که بدون خبر گذاشت رفت؟ -

 شایان مشکوکانه شاهین را نگاه کرد وسپس سرش را با تاسف کنان داد.

شروین؟!  مگه مهمه -  

 بدون معطلی با عصبانیت پاسخ دادم.

آره مهمه! خیلی هم مهمه، من باید بفهمم نوا چرا بدون خبر گذاشت رفت، اونم درست  -

رفت.زمانی که همه چیز داشت خوب پیش می  

اش زد و پوفی کرد و از روی صندلی بلند شد.شاهین دستی به ته ریش های در آمده  

 شروین شاید .... -

اهی کرد، گویی از زدن حرفی که می خواست به زبان بیاورد اطمینان نداشت ؛به مکث کوت  

ای درهم ادامه داد.دلیل چند لحظه سکوت کرد و سپس با چهره  همین  

 شاید بهتر باشه کاری که باباینا می گن رو انجام بدی شاید این جدایی برای تو و نوا... -

ش پریدم.با دستم ضربه ای به روی میز زدم و میان حرف  
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اینقدر به من نگید چیکار کنم و چیکار  حرف های بابا رو تحویل من نده، بس کن شاهین، -

دلیل این  گه چه اتفاقی افتاده ؟چرا یک نفر نمی نکنم ،من چرا باید از نوا جدا بشم؟

شم دلیلش چرا هربار که من مجبور به انجام کاری می دلیل رفتن نوا چیه؟ جدایی چیه ؟

آخه چرا؟  فهمم؟!میرو خودم ن  

دستم را عصبی درون موهایم فرو کردم و از پشت میز بلند شدم و به سمت یخچال رفتم و لیوان 

آبی برای خودم ریختم و سرکشیدم، از عصبانیت تو مرز منفجر شدن بودم و کاری ازم ساخته 

تاده مرا نبود، شاهین در حالی که دستانش را درون جیب شلوارش کرده بود، وسط سالن ایس

  کرد باردیگر لب به سخن گشود.تماشا می

  باشه اگه می خوایی از این سردرگمی در بیایی ما کمکت می کنیم ... -

 نگاهی به شایان کرد و ادامه داد.

ریم پیش نوا باهاش صحبت کن و جواب کنه، میشایان می دونه نوا کجا زندگی می -

رو بگیر.سواالتت  

روی کابینت گذاشتم و شایان را نگاه کردم و ناباور گفتم:با گفتن این حرف لیوان را   

                                                                       دونی نوا کجاست؟!تو می -

 شایان ابروهایش را درهم گره کرد و بدون آن که نگاهم کند سرش را تکان داد.

له پول صحبت کنم اما شروین این کار اشتباس بیا آره، یادته که من رفتم با نوا برای معام -

 بیخیال این دختر شو ،این همه دختر دور و بر...

رفتم گفتم:میان حرفش پریدم و در حالی که سمت اتاق خواب می  

رم لباس بپوشم .می -  

دیگر حرفی زده نشد بعد از تعویض لباس هر سه از خانه خارج شدیم و سوار ماشین شدیم؛ 

کرد و شاهین کنارش و من عقب نشستم، برای دیدن نوا پریشان و آشفته گی میشایان رانند
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شده بودم، بی تاب صحبت کردن با او و پرسیدن سوال هایی که تمام ذهنم را درگیر کرده بود، تا 

تاب دیدن کسی باشم. با این به حال چنین حالی را تجربه نکرده بودم؛ اینکه تا این اندازه بی

توانم. وجه شدم که بدون نوا نمیحالم کامال مت  

ترین محله این شهر رسیدیم، شایان در حالی که سر ترین و درب و داغونساعتی بعد به پایین

 خیابان در حال پارک کردن بود لب به سخن گشود.

رو نباید بهتره با ماشین داخل نریم، اولین باری که این جا اومدم نوا توصیه کرد که ماشین -

بریم.داخل محله ب  

 شاهین پوزخندی زد .

حق داشت همچین توصیه ای کرد؛ باوجود هزار و یک آدم خالفکار توی این محله نباید  -

 هم ماشین رو ببریم داخل، امیدوارم خودمون جون سالم به در ببریم.

کردم، جواب شاهین را دادم.در حالی که درماشین را باز می  

ببره، خیلی زشته اگه ما نتونیم. وقتی یه دختر تونسته اینجا جون سالم بدر -  

ای که در سمت راست خیابان قرار داشت، رفتیم، جاییکه از ماشین پیاده شدیم و به سمت کوچه

های کوچکی که فاضالب از ای با جوییام می دیدم، کوچهشک اولین باراست در زندگیبی

ای چندین زن کنار درخانهوسطتش در حال عبور بود و چندین بچه در محله درحال بازی بودند و 

کردند و تعدادی جوان دور یک موتور جمع شده بودند و گاهی با نشسته با یکدیگر صحبت می

خندیدند و گاهی مرموزانه ما سه نفر را تماشا می کردند. برایشان عجیب بود این که یکدیگر می

رفت و من و شاهین ه میخواستیم؟! شایان جلوتر از ما راما با این شکل و شمایل اینجا چه می

چادر مشکی سر کرده بود و از کنار   ی یکدیگر. شاهین در حالی که دختر جوانی کهشانه به شانه

کرد، لب به سخن گشود.ما رد می شد را نگاه می  

شه؟!این جا هم مگه دختر خوشگل پیدا می -  
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ده بودم آهی کشیدم من که گویی به خاطر بودن نوا در این محله بیش از پیش عصبی و کالفه ش

 و عصبی لب به سخن گشودم.

 دوس داری با اینا هم دوس شو. -

 نچی کرد و سرش را تکان داد.

شم!کشنم جوون مرگ میزنن مینه بابا مگه احمقم؟! می -  

رفت یک پوزخندی زدم و دیگر چیزی نگفتم، او هم حرفی نزد. شایان در حالی که مستقیم می

قدم به او رسیدم و کنارش ایستادم و متعجبانه نگاهش کردم. لحظه وسط کوچه ایستاد؛ با دو  

 چی شد؟ اشتباه اومدیم؟! -

کرد متعجبانه لب به سخن گشود.درحالیکه روبرو را نگاه می  

ست که دم درش آدم جمع شده.نه درست اومدیم، اون خونه -  

اده بودند و چیزی را ای تعدادی آدم ایسترد نگاه شایان را دنبال کردم؛ ده متر جلوتر دم در خانه

کردند و صدای داد و فریادی درهم آمیخته شده بود، با دیدن چنین صحنه ای نگرانی تماشا می

 سراغم آمد؛ نکند اتفاقی برای نوا افتاده باشد؟!

تر شدن صدای جیغ و فریاد هم و با هر بار نزدیک  های بلند خودم را به درخانه رساندمبا قدم

ید. به سختی از میان جمعیت رد شدم، همین که سرم را به سمت صدا رسبیشتر به گوشم می

چرخاندم شوک زده به صحنه روبرو چشم دوختم، شاهین و شایان کنارم ایستادند و شایان 

 ناباورانه لب به سخن گشود.

خوره؟!اون نواس که داره کتک می -  

رفت؟! کس جلو نمی من که زیر دست یک مرد در حال کتک خوردن بود و هیچنوا بود! نوای

هایم به شماره افتاد و صدای جیغ های پی در پی نوا بود که تمام محله را برداشته بود؟! نفس
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ام را به مردی که روی های به خون نشستهخشم و عصبانیت سراسر وجودم را فرا گرفت؛ چشم

خیز شده بود دوختم و با دو قدم بلند به سمت آن مرد هجوم بردم.نوا نیم  

 نوا: 

کله کله درهم آمیخته شده بود، دیگر رمقی برای مقابله با بیهایم با فریاد مرتضی بیجیغ

شتم و در حالی که روی زمین افتاده بودم و بی کله به رویم نیم خیز شده بود و مرا به باد کتک ندا

ه بدنم شد، گویی ضرباتی که بکردم، فریادم دیگر از گلو خارج نمیگرفته بود؛ تنها گریه می

کرد و از شر این زندگی خورد برایم عادی شده بود، کاش بی کله کارم را همین جا تمام میمی

خواستم به زندگی ادامه دهم، با حقیقت وحشتناکی که فهمیده بودم توان کرد. نمیخالصم می

  شد.ای قطع نمیکله لحظهدادم. صدای مرتضی بیزندگی را نداشتم و اکنون مردن را ترجیح می

بزنی و در ری، هروقت هم عشقت کشید برگردی ست، فکر کردی این جا خونه ی خاله -

کنم، با من در کُشمت و چالت میپالس شی و زبونت هم دراز باشه؟! همین جا می

کشمت؛ اون وقت تواتاق اون هرجایی قایم افتی آره؟ گفته بودم پیدات کنم میمی

م میشی یا زیر دستام میشی؟ یا صیغهمی   میری فهمید....ی؟!

حسی رسیده بود؛ چیزی فکر می کنم داشتم به پایان زندگی نزدیک می شدم، بدنم از درد به بی

شد، در میان رفت و همه جا برایم تار میهایم داشت سیاهی میکردم، چشمرا احساس نمی

شخص آشنایی شد که ناگهان صدای فریاد هایم داشت بسته میی همه؛ چشمی بهت زدهچهره

کله آمد و درحالیکه از پشت های نیمه بازم را به سمتش بچرخانم، به سمت بیباعث شد چشم

  گرفت، او را از روی من بلندش کرد و همزمان فریاد زد.کله را با دو دستش میی لباس بییقه

  ی کی باید ب......شه؟!زن من صیغه -

شروین بود که باز هم به دادم رسیده؟! او که درست شنیدم؟ گفت زن من؟ منظورش من بودم؟ او 

کشمت، شروین زد میکرد و فریاد میاش را نثار صورت مرتضی بی کله میمشت های پی در پی

  بود؟! او یک دفعه از کجا پیدایش شد؟
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زده به بدن شاهین و شایان به سمتم آمدند و من را از روی زمین بلند کردند، هر دو ناباور و شوک

کردند؛ شاهین با صدای لرزان بازویم را گرفت و لب به سخن ام نگاه میصورت زخمی خونی و

  گشود.

  خوبی؟ -

خواستم آن ها را ببینم ،نیازی به دلسوزی این خواستم با هیچ کدام صحبت کنم اصال نمینمی

  . آدم ها نداشتم؛ جالب بود شایانی که از من متنفر بود نگران و دلسوزانه مرا نگاه می کرد

  نوا پاشو ببریمت بیمارستان. -

ای به کردم اشارهام پاک میکردم خون کنار لبم را با دست خاکیدر حالی که بی صدا گریه می

  کله بود کردم و با صدای ضعیفی رو به هر دو گفتم:زدن بیشروین که در حال کتک

  کَشِت..ش.برید جلوشو بگیرید ...داره می -

ادند، بلند شدند و سمتش رفتند تا جلویش را بگیرند، آنقدر خشمگین هردو تازه یاد شروین افت

بود که هیچ کدام قادر نبودند او را کنترل کنند، درحالیکه سعی داشت از حصار دستان برادرانش 

  کرد .زد و تقال میخارج شود فریاد می

  ولم کنید، من باید این عوضی رو بکشم ،ول...م کنی.....د. -

  ن سعی در آرام کردنش داشت.شاهین فریادزنا

همه چیز به حد کافی کتک خورد، آروم باش شروین، به من نگاه کن پسر، این بی -

  خوایی خودت رو تو دردسر بندازی؟ برو به زنت برس.می

گویی با گفتن این حرف، شروین تازه یاد من افتاد، ایستاد و سرش را به سمت من چرخاند و به 

های یشمی رنگش در حالی که ند و کنارم روی زمین زانو زد؛ با چشمسرعت خودش را به من رسا

اش درونش جمع شده بود به اجزای صورتم و خونی که از تمام بدنم جاری شده های مردانهاشک
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هایش بودم ،دستانش را به سمتم دراز کرد، خدایا چقدر دلتنگ چشمبود مرا پریشان تماشا می

زد با صدای بغض آلود لرزانش ؛لب به سخن گشود.نار میکرد و موهایم را در حالی که ک  

  نوا عزیزم، خوبی؟ -

صدای شروین از بغض می لرزید؟! به خاطر من؟! مکث کوتاهی کرد، دستان لرزانش را دورم 

 حلقه کرد و من را در آغوش کشید و با همان تن صدا ادامه داد.

باهات همچین کاری کرد، ذارم، چطور کشمش، اون عوضی پست فطرت رو زنده نمیمی -

رسم ...لعنت به من که همیشه دیر می  

هایی که در زمزمه هایش را دوست داشتم، آغوش گرمش را دوست داشتم؛ حتی این اشک

به ای که آن حقیقت تلخ زندگی را هایش حلقه زده بود را دوست داشتم اما تنها تا لحظهچشم

 یاد نیاورده بودم.

فر تمام وجودم را فرا گرفت. از خودم و از او متنفر شدم، من چطور در با یاد آوری مرگ پدرم تن

آغوش قاتل پدرم بودم؟ با تمام توانم و تنفر او را از خود دور کردم و پسش زدم؛ از آغوشش جدا 

 شدم و خودم را عقب کشیدم و میان گریه جیغ زدم.

 به من دست نزن، ازت متنفرم شروین، واسه چی اومدی این جا... -

هایش متنفر بودم، اصال از این کرد، از چشمر حالی که عقب رفته بود، ناباور تماشایم مید

 نگاهش متنفر بودم او قاتل بود، قاتل پدرم، مسبب تمام بدبختی من بود .

 ناباورانه سرش را تکان داد.

گی نوا؟ چت شده تو؟!چی داری می -  

امه دادم.دستم را روی سکو گذاشتم و بلند شدم و میان گریه اد  

خوام ببینمت .از اینجا برو نمی -  
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های درهم ما را تماشا ام را به صورت شایان و شاهین که با قیافههای به خون نشستهچشم

کردند دوختم.می  

خوام ببینمتون.از این جا برید نمی -  

بود؛ هوش روی زمین افتاده کله نیمه بیکردند، بیهمه ایستاده بودند و متعجب ما را تماشا می

گفت و سکوت عجیبی فضا را در برگرفته بود، بدنم را به سمت پله ها هیچ کس چیزی نمی

کشاندم تا به سمت اتاق سمیه بروم و کیفم را بردارم و گورم را از این جا هم گم کنم. همین که به 

 شروین پشت کردم ، به سمتم آمد و بازوهایم را گرفت و مرا به سمت خود کشید، به دلیل کتک

های بی کله تمام بدنم کبود شده بود و با این حرکت شروین دردم چندین برابر شد، من را به 

هایم زل زد.سمت خود چرخاند و در چشم  

تو چت شده من کجا برم بدون تو؟ چرا از من متنفری؟ نوا -  

اش گذاشتم و به عقب هُلِش دادم و باز هم فریاد زدم.دستانم را روی سینه  

از این جا برو گمشو، تو قاتلی، مسبب تمام بیچارگی من تویی، اگه من امروز گم من: بهت می

 اسیر دست این بی همه چیز شدم همش به خاطر تو بوده ،برو گشمو قات....ل.

خواستم تمام رحمی میکرد و من با بیام شده بود وهیچ حرکتی نمیمسخ شده خیره به چهره

به این سو آن سو تکان داد.هایم را برسرش خراب کنم. سرش را عقده  

ام؟ چیکار کردم؟گی؟ من قاتل کیتو چی داری می -  

 پوزخندی زدم و با بغض لب به سخن گشودم.

دونی چیکار کردی؟خوایی بگی نمیمی -  

 شاهین و شایان کنار شروین آمدند و شایان نگران و پریشان من را نگاه کرد.

 نوا بسه؛ بهتره ما از این جا بریم. -
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حرفش را تایید کرد و دستپاچه و پریشان بازوی شروین را گرفت.شاهین هم   

 زود باش شروین ما باید از این جا بریم. -

هردو سعی داشتند جلوی دهان من را بگیرند تا مبادا گناه شروین را برایش بازگو کنم، شروین 

 توانست پنهان کند که یک قاتل است و حتی به رویکرد؟! چطور میداشت نقش بازی می

اش خودش نیاورد؟! بازویش را از دست شاهین بیرون کشید و جلو تر آمد و نگاه جدی و پرجذبه

 را به چشمانم دوخت.

 من چیکار کردم نوا؟ -

تر از همیشه شده بود لب به سخن با نگاهی مملو از تنفر درچشمان یشمی رنگش که تیره

  گشودم.

تونی اه کاری، واقعا چطوری میتونی به روی خودت نیاری گنبرام جالبه که چطور می -

 اینقدر خوب نقش بازی کنی هان؟

 شاهین جلو آمد و با ترس مرا نگاه کرد.

 نوا خواهش می کنم اینکار و نکن، اون چیزی یادش نیست ... -

بدون آن که نگاهم را از آن چشم ها بگیرم و اهمیتی به حرف های شاهین بدهم، با همان صدای 

 پر از تنفر ادامه دادم.

 اگه یادت نیس بذار برات یادآوری کنم؛ آقای شروین محتشم تو... -

  صدایم از شدت خشم و بغض به لرزه افتاده بود.

تو بابای منو کشتی، قاتل بابای منی، قاتل بچگی منی، قاتل تموم روزهای خوب منی، اگه  -

 اشخوردم به خاطر این که صیغهمن امروز اینجا داشتم از دست اون کثافت کتک می

رو پس نشدم تنها دلیلش تویی، تو که بابای من و کشتی و بدون این که حتی تقاص کارت
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بدی راحت و آسوده به زندگیت ادامه دادی، قاتل زندگی من تو و اون پدر خودخواهت و 

 پدر بزرگ پیرو عوضیت هستی، حاال فهمیدی چیکار کردی؟!

اش را به زد، تنها نگاه تیرهلک هم نمیکرد، حتی پی بهت زده مرا تماشا میدر سکوت با چهره

های پر از خشم من دوخته بود،گویی داشت گناهش را در ذهنش برای خود یادآوری چشم

کرد، لبم را به دندان گرفتم و آب دهانم را قورت دادم. می  

اش روانه شد، دلم را لرزاند، ی اشکی که از چشم سمت راستش روی صورت مردانهبادیدن قطره

خواستم از او ام را خالی کنم، میهای چندین سالهرحمی خوردش کنم تا عقدهواستم بابیخمی

هایش را برای لحظه ای متنفر باشم اما از خودم متنفر شدم که دلم اینگونه لرزید. شاهین چشم

چندثانیه بعد به سمت شروین رفت و بازویش را  اش کوبید وبست و شایان دستش را به پیشانی

کشاند زمزمه کرد.در حالی که او را به دنبال خود می گرفت و  

 شروین بهتره از این جا بریم. -

باز هم شروین چیزی نگفت، نگاهش را از من گرفت و به دنبال شایان کشیده شد، شاهین که تا 

آن لحظه من را تماشا می کرد قدمی به سمتم برداشت و با صدای دلخورانه ای لب به سخن 

 گشود.

رحم باشی، تو از هیچی خبر نداشتی تونی بیدونستم تا این حد میدی نوا، نمیاشتباه کر  -

 ؛حق نداشتی با اون اینطور برخورد کنی ،اون هیچی یادش نبود.

هق پوزخندی زدم و سرم را با تاسف دادم.میان هق  

ی بی ارزشی بوده براش کنه؟ اینقدر مسئلهکشه و بعد فراموش میزنه یه آدم رو میمی -

ها براتون اهمیتی ندارن؟!کنید؟ چرا بقیه آدمه؟ شما پولدارا چرا این طوری زندگی میآر   

 رویم را برگرداندم و ادامه دادم.

خوام دروغات رو بشنوم .از این جا برو نمی -  
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 با صدای آرامی زمزمه کرد.

رحم باشی ،فکر کردم تونی اینقدر بیمی  کردم نسبت به شروینهیچ وقت فکرش رو نمی -

 عاشقشی اما اشتباه کردم، اون...

خواست حرفش را نیمه رها کرد و از او طلب کمک میبا صدای فریاد شایان که نامش را صدا می

های من با سرعت تمام به طرف درخروجی رفت و من باز هم کرد و با نگاه پر از معنی به چشم

دیدن شروین که باز هم بیهوش  نگرانی سرام آمد.  با پاهای لرزانم به طرف درخروجی رفتم و با

روی زمین افتاده بود و دو مرد و شایان و شاهین گرفته بودند و سعی در بهوش آوردنش داشتند 

 پاهایم سست شد. 

دستم را به دیوار گرفتم تا زمین نخورم؛ باز هم همان تپش تند قلب به سراغم آمد و نفس در 

به سویش بردارم، درآن لحظه هم از او متنفر  ام حبس شد، خشکم زدو قادر نبودم که قدمیسینه

خواستم برایش اتفاقی بی افتد و این کامال از حالم پیدا بود .بودم و هم نگرانش بودم؛ نمی  

فایده بود و یکی از آن دو مرد موبایلش را در آورد و به آمبوالنس زنگ زد.هرچه تالش کردند بی  

*** 

م و نگاهی مملو از غم و اندوه به سر درش انداختم؛ جلوی دربیمارستان خصوصی شروین ایستاد

از دیروز که شاهین تماس گرفته بود و گفته بود اکنون سه روز است که او در بیمارستان است و 

قصد دیدنم را دارد درونم آشوبی عمیق به پا شده بود. آنقدر بین قلب   به محض به هوش آمدن

ون به این جا بیایم، تمام این سه روزی که از آن اتفاق و عقلم جنگیده بودم تا توانسته بودم اکن

گذشته بود درآپارتمان دوست سمیه با فکری آشفته و قلبی نگران سپری کرده بودم و در جدال با 

فرستادم که چرا با او این گونه برخورد کردم و گاهی خودم را خودم بودم، گاهی خودم را لعنت می

نگران حال قاتل پدرم هستم. فرستادم که چرا اکنون لعنت می  

با صدای بوق ممتد ماشینی که پشت سرم ایستاده بود از افکارم جدا شدم و سرم را چرخاندم و 

ای کرد که از جلوی راهش کنار به راننده نگاه کردم؛ در حالی که اخم کرده مرا تماشا می کرد اشاره

ل ماشین کنار رفتم ،تمام تالشم را کرده وار قدم به داخل حیاط گذاشتم و از مقاببروم و من کالفه
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اش تمام های تند ناگهانیقرارم با تپشاماگویی باز هم قلب بیبودم که محکم و استوار باشم 

ام کرده بود. به سمت اطالعات رفتم و به پرستاری که سرش معادالتم را برهم زده و باز آشفته

  گاه کردم.نوشت، نپایین بود و درکاغذهای روی میزش چیزی می

 ببخشید خانوم. -

هایش رنگ تعجب گرفت و سپس مردمک ام خورد، چشمنگاهش که به صورت کبود و زخمی

 چشم هایش را میان اجزای صورتم چرخاند و در همان حال پاسخ داد.

 بفرمایید. -

 نفس عمیقی کشیدم و سرم را پایین گرفتم و شالم را کمی جلوتر از حد معمول کشیدم.

وین محتشم رو ببینم.خواستم شر می -  

ای صحبت نازک و کشیده  در حالی که هنوز خیره نگاهم می کرد لبخندی زد و با صدای پر از

 کرد.

 عزیزه دلم ساعت مالقات تموم شده و امکانش نیست . -

نگاهی به ساعت دیواری که پشت سر پرستار روی دیوار بود انداختم ، هشت شب را نمایش 

و پاسخش را دادم. داد، سرم را تکان دادممی  

می دونم اما من باید ایشون رو ببینم.-  

 با همان لحن ادامه داد.

تونید تشریف ببرید و ساعت مالقات بیاین.عزیزم گفتم که نمی شه می -  

هایم را روی میز گذاشتم و پوفی کردم.دست  

تونم بیام .خانوم من دیگه نمی -  
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 از روی صندلی بلند شد و نگاهم کرد.

خواین توی ساعتی که مالقات چه نسبتی با آقای محتشم دارید که می شه بدونممی -

رو ببینید؟!نیست ایشون  

هایم را از روی میز برداشتم و در سکوت به او که منتظر با چشمان گستاخش تماشایم دست

 کرد نگاه کردم، من چه نسبتی با او داشتم؟! به او چه مربوط است! درحالیکه مردد بودم کهمی

همسرش هستم یا نه که صدای آشنای شایان که نامم را از پشت سرم صدا زد، باعث شد  بگویم

 به سمتش بچرخم.

 نوا. -

سرتاپایش را نگاه کردم، با دیدن چهره خسته و غمگینش، با نگرانی به سمتش قدم برداشتم و 

اختیار پرسیدم.بی  

 اتفاقی افتاده؟ -

د، دستی درون موهای نامرتبش که روی به جای آنکه مثل همیشه پر از خشم جوابم را بده

.  اش افتاده بود کشید و آن ها را باال فرستادپیشانی  

 نترس، حالش خوبه. -

  مکث کوتاهی کرد و سپس ادامه داد.

  یایی دیدنش.کردیم نمیفکر می -

  های سفید و یک دست بیمارستان دوختم.سرم را پایین انداختم و نگاه دلخورم را به سرامیک

  دیدمش .ود برای باره آخر میبهتر ب -

با گفتن این حرفم شایان قدمی به سمتم برداشت و نزدیکم شد، سرم را بلند کردم و درون 

  هایش زل زدم و همراه با پوزخندی لب به سخن گشودم.چشم
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  تونی خوشحال باشی دیگه کنارش نیستم که بخوام اذیتش کنم.می -

  سرش را با تاسف تکان داد .

  دونم.شه اون اذیت شه؛ این حداقل چیزیه که میعث مینبودنت با -

در سکوت نگاهش کردم، جوابی نداشتم به او بدهم؛ درواقع بودن من و شروین کنار هم امکان 

پذیر نبود، او با پنهان کاری اش در مورد گذشته و اتفاقی که سالها پیش افتاده بود زندگی که در 

  توانستم او را ببخشم.ود کرد و نمیحال ساختنش بودیم را به یکباره ناب

  بیا بریم اتاقش، خیلی وقته منتظرته. -

  این را گفت و پرستار را نگاه کرد.

  خانوم کسی رو اتاق شروین نفرستین. -

  کرد، گفت:پرستار درحالیکه متعجبانه ما را تماشا می

  ببخشید آقای محتشم االن در حال استراحتن و ساعت مالقات هم نیست. -

  هایش نشست.ان نگاهی به او و سپس به من انداخت و پوزخندی روی لبشای

  همسر رئیس این بیمارستان باید تو اجازه بگیره بره دیدن شوهرش؟! -

دهان نیمه باز پرستار و نگاهش که مات و مبهوت مرا تماشا می کرد باعث شد بعد از گذشت 

جانم نقش ببندد. بدون آن که بی هایچندین روز گریه و غصه خوردن لبخند کمرنگی روی لب

اش بدهم همراه شایان به طرف اتاق شروین رفتیم. هر دو پشت اهمیتی به پرستار و نگاه خیره

  آورد،گفت:دراتاق ایستادیم و شایان درحالیکه موبایلش را از جیبش درمی

  من بیرون منتظرم . -



                 
 

 

 س. سرحدی| و از کجا آمدی؟ ت رمان

 

 

 

 

 

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

 

350 

 

دانم یک انع این بغض لعنتی که نمیسرم را تکان دادم و برای بار هزارم نفس عمیقی کشیدم تا م

دفعه از کجا پیدایش شد، بشوم. دستگیره را چرخاندم و دراتاق را باز کردم، با دیدنش قلبم 

فشرده شد و جلوی درایستاده تماشایش کردم و به شایان که در را از پشت سرم بست اهمیتی 

ستگاهی هم کنارش بود ندادم، پشت به در روی تختش دراز کشیده وسرمی در دستش بود و د

که ضربان قلبش را به نمایش گذاشته بود، تا به حال او را اینطور ندیده بودم، به سمت تختش 

  قدم برداشتم و او صدایش بلند شد.

  خوام تنها باشم.خورم و میشایان گفتم چیزی نمی -

داشتم درون کنار تختش ایستادم، او چیزی نخورده بود؟! عجیب بود؛ با تمام تنفری که سعی 

هایم را دلم نسبت به او داشته باشم نگرانش شدم که چیزی نخورده و اکنون گرسنه است. چشم

ام را که بستم و بغضم را فرو دادم و زیرلب ناسزایی به خودم گفتم که اینقدر ضعیف شدم، بینی

چندثانیه ی درهمم نگاه کرد، باال کشیدم همین باعث شد به سمتم بچرخد. ناباورانه به چهره

هایش یکدیگر را نگاه کردیم، تازه متوجه شدم که چقدر دلتنگش بودم و بی قرار دیدن این چشم

یشمی رنگش و زندگی بدون او چقدر برایم تلخ است. بلند شد و نشست؛ درحالیکه خیره نگاهم 

  کرد، با صدای خشمگین لب به سخن گشود.می

مگر این که دستم به اون بی - های کشمش...زخمدستای خودم میناموس نرسه با 

  رو ضد عفونی کردی؟!صورتت

اراده ای باز و بسته کردم، لعنت به او که این گونه من را سست و بیهایم را برای لحظهچشم

  کرد، خشمگینانه پاسخ دادم.می

  کسی که روی تخت بیمارستان افتاده نیازی نیست نگران حال یه نفر دیگه باشه. -

  کرد، جوابم را داد.ری زد و همانطور که نگاهم میپوزخند صدا دا

  یایی دیدن قاتل پدرت!کردم نمیفکر می -

  هایش دوختم و با همان لحن خشمگینانه ادامه دادم.نگاه پر از تنفرم را به چشم
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  خواستم بیام اما ...نمی -

م در این لحظه فشرده دانستتوانستم با او حرف بزنم؟! چرا دست و پایم را گم کردم و نمیچرا نمی

خواستم از او داشته باشم یا برای دلتنگی بود که به او داشتم. شدن قلبم برای تنفری بود که می

  آلودی گفتم:نفس عمیقی کشیدم و حرفم را عوض کردم و با صدای بغض

  خوایی منو ببینی!به شاهین گفته بودی می -

وخت و پس از چند لحظه سکوت آهی کشید هایش داش را از صورتم گرفت و به دستنگاه تیره

  و لب به سخن گشود.

  خواستم باهات حرف بزنم، من...آره، می -

اش فرو کرد و سپس به صورتش کشید و دوباره ادامه سکوت کرد و دستش را درموهای ژولیده

  داد.

  خواستم درباره اون اتفاق باهات صحبت کنم و ازت عذر...می -

  هایم روی صورتم روانه شده بود گفتم:پریدم و در حالی که اشک با حالی خراب میان حرفش

این چیزی نیست که بخوایی بابتش ازم عذرخواهی کنی، عذرخواهیت نه دردی رو دوا  -

ون کارو کردی، فقط برام خوام بدونم چطور اگردونه ،حتی نمیکنه نه پدرم رو بهم برمیمی

  یده بگیری و به زندگیت ادامه بدی؟!سواله چطور تونستی چنین موضوع مهمی رو ناد

کرد و ام میسرش را بلند کرد و چشمان غمگینش را به صورتم دوخت، خدایا این نگاه دیوانه

شد هربار با خودم بگویم، چطور این آدم چنین کاری را کرده؟! چشمانش را بست و باعث می

  سرش را به این سو آن سو تکان داد.

خواستم به تو یا پدرت آسیب مدی نبود، من هیچوقت نمینوا باور کن اون اتفاق ع -

  ای که پدرت روش ایستاده بود...دونم چطور اون توپ لعنتی به نردهبرسونم نمی
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قلبم فشرده تر از همیشه شد، تحمل شنیدن این چیزها و یادآوری آن اتفاق شوم را نداشتم، برای 

  لرزید لب به سخن گشودم. از گریه میهمین دوباره میان حرفش پریدم و با صدایی که حاال

  شروین لطفا ادامه نده . -

  جا شد و کمی خودش را به سمتم کشید و دستم را گرفت.شروین باسماجت جابه

افته، ببین هرمجازاتی که برام تعیین کنی رو خواستم اون اتفاق بینوا متاسفم، من نمی -

کنم که مسبب مرگ پدرت رو معرفی میرم دادگاه خودمخوایی میکنم، اصال میقبول می

خوام منو ببخشی، من بدون تو پذیرم فقط ..ازت میشدم، مجازاتش هرچی باشه می

  تونم.نمی

اش را ببینم، در حالی که چشمانم را بسته ی درماندهآلود و چهرههای اشکخواستم چشمنمی

ایین انداختم و یک قدم به های سردش بیرون کشیدم و سرم را پبودم، دستم را از توی دست

  عقب رفتم.

خوام مجازاتت کنم و تونیم باهم باشیم، من نه میدونی که منو و تو دیگه نمیشروین می -

گردونه و این ای چون این چیزها پدر منو برنمیخوام تو بری زندان یا هر چیز دیگهنه می

  کنه .حقیقت که تو اون رو کشتی و پنهانش کردی رو برای من عوض نمی

  اش زل زدم .سرم را بلند کردم و به نگاه یشمی بارانی

تونم این اتفاقو نادیده بگیرم؛ تموم زندگی تونم ببخشمت، نمیمن: ما باید از هم جدابشیم، نمی

  من بخاطرش داغون شد .

 اش در آورد و ازِسرُمش را از دستش کند و دستگاهی که به بدنش وصل شده بود را از روی سینه

  روی تخت پایین آمد و به سمتم قدم برداشت.

تونم تونیم جدا بشیم، من...من عاشق توام بدون تو نمیتونم، ما نمینوا من بدون تو نمی-

  ...اینکار و با من نکن.
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شد نتوانم کرد و باعث میهایش سست و ناتوانم میتوانستم بایستم، حرفبیشتر از این نمی

  رفی به سمت دراتاق رفتم وخارج شدم و او هم به دنبالم آمد.مقاومت کنم، بدون گفتن ح

  های من گوش بدی، باید بذاری توضیح بدم .نوا...وایسا، نوا باید به حرف -

هردو وارد راهرو شدیم و افراد حاضر در بیمارستان متعجبانه به ما زل زدند، شایان با دیدن 

را گرفت، بدون آنکه نگاهش کنم به سمت آمد به سمتش رفت و او شروین که به دنبال من می

  درخروجی رفتم و او درحالیکه به دنبالم می آمد، صدایش را بلند کرد .

  شم نوا.من ازت جدا نمی -

اهمیتی به حرفش ندادم و شایان دیگر اجازه نداد به دنبالم بیاید و جلویش را گرفت و او درون 

  هایش بود که بیمارستانش را پر کرده بود.سالن روی زمین نشست و تنها صدای فریاد و زجه 

  تونم نو...ااااا.لعنتی وایستا، من بدون تو نمی -

از بیمارستان خارج شدم و برای بارآخر چرخیدم و نگاهش کردم، وسط سالن روی زمین نشسته 

بود و شایان در حالی که کنارش زانو زده بود سرش را در آغوش گرفته بود و همه به او زل زده 

دند، درحالیکه هق هقم تمام نشدنی بود به طرف درخروجی می رفتم و از ته دلم زار می زدم. بو

آخرین باری که اینطور گریه کردم؛ همان وقتی بود که پدرم را مثل مادرم از دست دادم و بی کس 

ام پایان یافته. کردم زندگیو تنها شدم، مثل همان وقتها احساس می  

که اکنون روبرویم کنار ماشینشان ایستاده بودند، خشم دوباره سراسر با دیدن شاهین و محتشم 

وجودم را فرا گرفت، مسبب حال امروز پسرش و من، فقط این آدم بود. با خشم به طرفش رفتم و 

کردند، قبل از اینکه آن دو حرفی های گریانم نگاه میمقابلش ایستادم، هردو متعجبانه به چشم

  بزنند لب به سخن گشودم.

تونی راحت باشی، نه پسرت قراره مجازات بشه و نه قراره من دیگه کنارش باشم دیگه می -

.  

  بغضم را فرو فرستادم و خشمگینانه گفتم:
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  شیم.ما از هم جدا می -

این را گفتم و از کنارشان گذشتم ،شاهین با گفتن این حرفم به سمتم آمد و بازویم را گرفت و مرا 

  وادار به ایستادن کرد.

  خوایی از شروین جدا شی؟ اون همچین چیزی رو قبول داره؟!گی نوا، میچی می -

  بدون اینکه نگاهش کنم، جواب دادم.

مجبوره قبول کنه، انتظار نداره که با قاتل پدرم زندگی کنم و به روی خودم نیارم که اتفاقی  -

  افتاده.

هایش اهمیتی ندادم. صدا زدنبازویم را از دستش در آوردم و به سمت درخروجی رفتم و به   

زندگی مشترک منو شروین به پایان رسیده بود و دنیا برایم تیره و تار شده بود، دیگر چیزی من را 

ای متحرک بودم و تنها در حسرت روزهایی خوب با او بودم. شب کرد و مانند مردهخوشحال نمی

کردم، حتی دیدن و ساعت ها گریه می پریدمدیدم و مانند دیوانه ها از خواب میها خوابش را می

اش اش بودم، من قلبش را از سینهتوانستم بروم شاید به این دلیل بود که شرمندهپدرم هم نمی

در آوردم و تقدیم خانواده ای کردم که خودشان مسبب مرگ پدرم بودند و بعد خودم هم همسر 

م.قاتلش شدم. با وجود این حقیقت ها چگونه به دیدنش می رفت  

آمد و هربار با گفتن این حرف که شروین هر روز به خانه سمیه در هفته دو سه بار به دیدنم می

ایستد تا شاید خبری از تو بگیرد من را آشفته و دلم را بی قرار ها آن جا میآید و ساعتکله میبی

تماسی داشته  کردم که آدرس این جا را نداشت و موبایلی هم نداشتم کهکرد، خدا را شکر میمی

  باشد؛ ندیدنش کمتر آزارم می داد .

سه هفته از آخرین دیدارمان گذشت و حالم بهتر که نشد هیچ، بدتر از قبل شده بود و من برای 

ام برگشته بودم و حال باید ی دوست سمیه به دنبال کاری بودم. به زندگی قبلیماندن در خانه

شهر درحال تکاپو بودند و   سال مانده بود و آدم ها در دادم. دوماه به آخرمانند سابق ادامه می

بوی نو تمام شهر را پر کرده بود و من طبق معمول به دنبال کاری نیمه وقت که بتوانم نیمی از 
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بودم را بپردازم، در بازار در حال پرسه زدن ای که اکنون با دوستان سمیه شریک شده اجاره خانه

دی به سمت خانه باز گشتم.بودم اما مثل هر روز با ناامی  

از اتوبوس پیاده شدم و به سمت آپارتمان دوست سمیه راه افتادم و همین که پشت در ایستادم و 

کلید را در قفل چرخاندم، صدایی باعث ترسیدنم شد، هینی کشیدم و سرم را چرخاندم و با 

  زده بود نگاه کردم . ام زلی آشنایی که اکنون با لبخندی به روی لب به چهرهحیرت به قیافه

  سالم. -

  کردم با حیرت پرسیدم.درحالیکه همان طور نگاهش می

  شاهین تو اینجا رو از کجا پیدا کردی؟! -

  دستش را درون جیب شلوارش کرده بود و لبخندزنان سرش را تکان داد.

  شدی واقعا معجزه بود نوا.دیدن تصادفیت وقتی داشتی سوار اتوبوس می -

  دم و با دهان نیمه باز دوباره پرسیدم.به سمتش چرخی

  تو اتوبوس رو تعقیب کردی تا این جا؟! -

  سرش را خاراند و با لودگی جواب داد.

  دم ولی واسه عشق شروین چرا.من این کارا رو واسه دوست دخترای خودم انجام نمی -

انم افتاد؛ اکنون با آوردن اسم شروین قلبم فشرده و دلم به درد آمد، دلتنگی مانند خوره به ج

گذراند مانند من دلتنگ و ناآرام اش را چطور میدوست داشتم حالش را بپرسم و بدانم زندگی

شود؟! یافراموشم کرده؟ البته حالت دوم امکانش بیشتر بود زیرا او در فراموش کردن استاد می

  است. با صدای شاهین از افکارم جدا شدم.

ماهه ازت خبری نیست؛ فکر داداش بیچاره منو  چقدر آخه تو بی معرفتی دختر، یک -

  نکردی اینطوری غیب شدی؟!
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  پوزخندی زدم و سرم را تکان دادم.

کردین به دختر بیچارش فکر مگه شما اون موقع که داشتین مرگ بابای منو پنهان می -

  کردین که من به شما فکر کنم؟!

  هایم نگاه کرد.درون چشمپوفی کرد و در حالی که با سوئیچ در دستش بازی می کرد 

دم که عصبانی باشی، متنفر باشی، بخوایی سربه تن ما یا بابا ببین نوا کامال بهت حق می -

دم که بخوایی شروین رو مجازات کنی، تو از نباشه اصال هرچی اما این حق رو بهت نمی

ام گوش دونی چه اتفاقاتی افتاد، امیدوارم اینبار به حرفکل قضیه خبر نداشتی و نمی

  بدی.

  سرم را با تنفر تکان دادم.

خوامم به حرفات گوش بدم، خوام سربه تن بابات نباشه و اینکه نمیآره خب واقعا می -

  تونیم باهم باشیم بهتره از این جا بری.گم منو و شروین نمییکبار هم گفتم بازم می

ز رویش بستم اما او که گویی این را گفتم و باسرعت کلید چرخاندم و داخل خانه شدم و در را ا

قصد رفتن نداشت و از من لجباز تر بود؛ در حالی که به در می کوبید از پشت در، لب به سخن 

  گشود.

نوا باید به حرفام گوش بدی دختری لجباز، اگه شروین رو دوست داشته باشی و یک ذره  -

  دی.برای روزهایی که باهم بودین ارزش قائل شی به حرفام گوش می

مکث کوتاهی کرد و من پشت در ایستادم و آهی از ته دلم کشیدم، مقاومت کردن بی فایده بود 

او دست روی نقطه ضعفم گذاشته بود و مرا وادار به ایستادن کرد. در حالی که صدایش از پشت 

  آمد شروع به صحبت کرد.در می

هر روز دم خونه اون مرتیکه دونم که پشت در وایستادی، ببین شروین توی این یک ماه نوا می -

ره تا تو رو ببینه، خودش رو به آب و آتیش زده تا ردی ازت بگیره، حتی منتظر بود تا بری می
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درخواست طالق بدی و از اون طریق پیدات کنه، شروین درست مثل یه دیوونه شده، اون عاشق 

  ه، بی انصاف نباش و به حرفام گوش بده و خوب فکر کن ....توئ

وتاهی کرد و ادامه داد:مکث ک  

نوا چهارده سال از اون اتفاق می گذره و شروین اون موقع ها عاشق فوتبال بود؛ آرزوش و  -

کنم بارها دیده بودیش که با توپ فوتبالش در هدفش این بود که فوتبالیست شه، فکر می

  حال تمرین کردنه، اون اتفاق شوم خیلی ناگهانی افتاد...

 نفس عمیقی کشید.

حادثه پیش اومد ؛یادمه...بابات همیشه عادت   شروین مقصر نبود، خیلی اتفاقی اون نوا -

داشت روی یه نرده بزرگ وایسه و برگای درختا رو مرتب کنه، این کاره همیشگیش بود؛ 

اون روز بابات باالی نرده بود و از قضا شروین هم نتونست برای تمرین بره زمین فوتبال و 

ای که بابات روش مرین کنه و خیلی ناگهانی توپش به نردهتصمیم گرفت توی باغ ت

  وایستاده بود برخورد کرد و اون.....

  هایش گوش دادم.باز هم مکث کرد ؛تکیه ام را به در دادم و نفس تندی کشیدم و به بقیه حرف

های توی باغ خوردو ضربه مغزی شد، شاهین: بابات از روی نرده افتاده و سرش به سنگ فرش

قتی تو از مدرست که شیفت عصر هم بود، دقیق یادمه، اومدی و سر رسیدی شروین اونجا نبود. و

شروین از شوک اون اتفاق وقتی توپش با نرده برخورد کرد اولین کسی بود که باالی سر بابات 

رفت و با خونی شدن دست و پاهاش، خودش رو گم کرد و مثل دیوونه ها پا گذاشت به فرار و 

توی خیابون تصادف کرد، شروین آسیب جدی ندید اما از شوک اتفاقی که افتاده بود یه  متاسفانه

اومد، دوماه بستری بود و بعد از این که حالش بهتر شد تنها از مدت طوالنی هیچی رو یادش نمی

اومد. ببین نوا شروین از سمت پدرم طرد شده بود، پدرم برای اینکه قبل از اون اتفاق رو یادش می

ون رو از این جا دور کنه مجبورش کرد بره خارج از کشور درس بخونه، پدربزرگم اون رو قاتل ا

دیدش و همیشه دنبال یه مجازات بود براش، شروین دونست و همیشه به چشم یه قاتل میمی

دونی ناخواسته رخ کنم تو برای اتفاقی که حاال میبه اندازه کافی مجازات شده ازت خواهش می
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هیچ پنهون کاری در کار نبوده مجازاتش نکن ،اون یک ماهه مثل دیوونه ها شده، حالش  داده و

  تونه...شنوی صدام رو؟ شروین بدون تو نمیخیلی بده. نوا می

  ای به در زد و زمزمه کرد.ضربه

  تو دیگه اون رو مجازات نکن .... -

ریختم ،برای پدرم، شک میساعتی از رفتن شاهین می گذشت و من روی زمین نشسته بودم و ا 

تر از قبل کرده بود و برای خودم و برای شروین، چیزهای که شاهین تعریف کرده بود قلبم را فشرده

هایی بودم که درک کردنش در توانم نبود، چرا این اتفاقات باید برای من گیج و سردرگم میان حرف

رحم بود و عشق این اینقدر بی آمد، چرا زندگیپیش می آمد، چرا باید برای شروین پیش می

  چنین سخت و دشوار بود.

*** 

دار پدرم کشیدم، قبل از من کسی این هایم را از روی صورتم پاک کردم و دستی به قبر نماشک

توانستم جا بوده که قبر پدرم را شسته بود. اکنون که با مزار او دردودل کرده بودم آرام شدم و می

ن باشم، دست گل رزهای قرمز را روی قبرش جابه جا کردم و برای بار از تصمیمی که گرفتم مطمع

آخر دستی روی مزارش کشیدم و قبرش را بوسیدم و زمزمه کنان از او خداحافظی کردم و به طرف 

اش را ریخته بودیم حرکت کردم .مقصدی که با شاهین برنامه  

 شروین:

سی رو بدهم؛ به طرف آپارتمانم رفتم، وارد برج شدم و طبق معمول بدون این که جواب سالم ک

توانستم آن خانه و آن باغ را تحمل کنم، کردم، دیگر نمیشد که این جا زندگی میچهار ماهی می

 هربار که وارد آن باغ می شدم یاد نوا و پدرش لحظه ای آرامم نمی گذاشت.

نم زنگ خورد درخانه را باز کردم و سوئیچ را روی میز پرت کردم و در همین لحظه تلف

حوصلگی به شاهین که پشت خط بود جواب دادم.بابی  

بله؟ -  
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 شاهین: چطوری دکی؟

 به طرف اتاقم رفتم و در حالی که روی تخت می نشستم جوابش را دادم.

بدنیستم ،جانم؟! -  

 شاهین: کجایی؟ اومدم بیمارستان نبودی!

از توی انبار باغ پیدایش کرده نفس عمیقی کشیدم و روی تخت دراز کشیدم و به توپ طالیی که 

 بودم زل زدم.

 رفته بودم سرخاک بابای نوا. -

 شاهین مکث کوتاهی کرد و هومی گفت و سپس صدایش را صاف کرد و ادامه داد.

شه، االن کجایی؟کاره خوبی کردی، غمگین نباش پسر همه چی درست می -  

 با کالفگی پاسخ دادم.

م و خواهشی که دارم مثل همیشه کلید نندازی یام، حوصله هم ندار خونم، جایی هم نمی -

 بدون درزدن بیایی تو خونه.

 شاهین پوفی کرد و با صدای نسبتا بلندی جواب داد.

برمت با خودم مهمونی، بمون توی همون یام خونت نه دیگه نمیخیلی خب بابا، نه می -

 خونه تنها بپوس.

ردم ،روی تخت دراز کشیدم و توپ را پوزخندی زدم و بعد از خداحافظی کوتاهی تماس را قطع ک

ی من این بود؟!برداشتم و نگاهی بهش انداختم ،آلت قتاله  
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هایم را بگیرم، اینکه چرا آقابزرگ من را انتخاب کرد، کارش توانستم جواب تمام سوالحاال می

 حرف نداشت؛ این من بودم که باید این دین سنگین را ادا می کردم. من که باعث مرگ پدرنوا

 بودم. وصیتش کامال به جا بود، کامال منطقی بود. من باید آن اتفاق را جبران می کردم. 

در دستم گرفتمش و همین کار را تکرار کردم.   سرم را تکان دادم و توپ را به دیوار زدم و دوباره 

درهمان حال هم طبق معمول فکرم به سمت نوا کشیده شد، به زن زیبایی که قدرش را ندانستم 

و از دست دادمش. به آن چندماهی که کنار یکدیگر زندگی کردیم، به دعواهایمان، به خنده 

ای که برای هایمان ، به خنده هایش، به چشم هایش، به موهای مشکی کوتاهش، به صورت ساده

اش که آمد، دلم برایش تنگ شده، برای آن اخم های لعنتیمن زیباترین زن دنیا به حساب می

ها بود که خنده روی لبهای زیبایش جاری شده بود. شد و تنها این آخریای باز نمیهاش لحظگره

ی سختش را به فراموشی آخ چه فکرها داشتم ،می خواستم او را چنان خوشبخت کنم که گذشته

اش را فراموش کند اما او حال نبود که بسپرد، آنقدر به او عشق بورزم که روزهای سخت گذشته

دانستم او کجای دنیاست؟! حالش خوب بود یا نه؟! مرا برایش انجام دهم؛ حتی نمی این کارها را

ضربه هایم به دیوار را محکم تر کردم و  همه چیز را خراب کردم،بخشیده یا نه؟! لعنت به من که 

گفتم .همین طور زیر لب ناسزا به خودم می  

د باعث شد به سمت صدا بچرخم شای که هر لحظه نزدیک میهای زنانههای کفشصدای پاشنه

دیدم یا بیدار بودم؟! خیاالت بود؟ شاید هم ؛ درهمین لحظه با قامت نوا روبرو شدم ،خواب می

ام.توهمی شده  

از روی تخت بلند شدم و ایستادم و به او که به من زل زده بود نگاه کردم، چشم و ابروی 

تش مانند چندماه پیش کبود نبود، اش همان بود، چشم هایش دیگر تنفر نداشت و صور مشکی

  خودش بود؛ نوا بود، یک قدم جلو برداشتم و در همان حال زمزمه کردم.

  بگو که اینا خواب نیست نوا...بگو که من این بار خیاالتی نشدم.-

ام ایستاد و در حالی که مستقیم در چشمانم خیره قدمی به سمتم برداشت و در یک سانتی

  شود.شده بود لب به سخن گ

  دلم برای چشمات تنگ شده بود. -



                 
 

 

 س. سرحدی| و از کجا آمدی؟ ت رمان

 

 

 

 

 

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

 

361 

 

نفس در سینه ام حبس شد و اختیارم را از دست دادم و او را به سمت خودم کشیدم و محکم در 

تنگ شده بود، چقدر دلم برای صدایش تنگ شده آغوش گرفتمش، چقدر دلم برای بوی تنش 

در آغوشم بود کنار گوشش بود، نوا برگشته و این برایم غیر قابل باور بود، در همان حال که 

  گفتم:

  کردم از دستت دادم.بینمت، فکر میکردم دیگه هیچ وقت نمیفکر می -

  در حالی که صدایش از شدت بغض می لرزید پاسخ داد.

  کردم روزی برسه که ببخشمت .خودمم فکر نمی -

  هایم را بستم و عطرش را نفس کشیدم .چشم

  منو بخشیدی؟! -

دارش گذاشتم و درون های نمآغوشم جدا شد، دست هایم را روی گونه مکث کوتاهی کرد و از

  هایش نگاه کردم.چشم

خوایی تنهام بذاری؟ بذار من همه چیز رو برات توضیح نوا منو بخشیدی؟ دوباره که نمی -

  کنی...بدم اون طوری که فکر می

  ه سخن گشود.انگشتش را روی لب هایم گذاشت و مرا وادار به سکوت کرد و خودش لب ب

کنم که اون اتفاق یه تصادف بود و تو قصد نداشتی دونم و درک میبخشیدمت، دیگه می -

  چیزی رو پنهون کنی یا به کسی آزار برسونی و این که من...

  در حالی که درون چشمانم خیره شده بود ادامه داد.

  تونم مردی که عاشقشم رو نبخشم .من چطور می -

ای که حسرت گفتنش را سته کردم تا باورم شود که اکنون بیدارم که این جملههایم را باز و بچشم

شنوم. دوباره او را در آغوش گرفتم و از روی زمین بلندش کردم و دور اتاق از زبان نوا داشتم را می
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خواست او را زمین بگذارم. باردیگر از خندید و از من میوار میچرخاندمش و او هم دیوارنه

های قرمزش را نوازش کردم و تازه متوجه لباسی که ا شدم و نگاهش کردم و گونهآغوشش جد

پوشیده بود شدم، در حالی که به لباس آبی مجلسی که پوشیده بود نگاه می کردم ؛مشتاقانه 

  گفتم:

  این لباس رو برای من پوشیدی؟! -

  لبخندی زد و موهایش را که بلند شده بود را عقب راند .

  نی که چرا این رنگی پوشیدم آره.اگه دعوام نک -

خندیدم و دوباره گونه اش را نوازش کردم ، درست همان موقع صدای شاهین باعث شد در همان 

جلوی دراتاق ایستاده بود نگاه کردم او این جا چه می کرد؟!  حالت توقف کنم، متعجبانه به او که

  ا تماشا کردم.کرد ر او و بعد نوا را که با لبخند پر از ذوفی نگاهم می

 - ؟!این جا چه خبره   

برف شادی که در دستش بود را در هوا گرفته بود و در حالی که لبخند مرموز و شیطنت باری به 

  روی لب هایش جاری شده بود با صدای بلندی لب به سخن گشود.

  سورپرایززززززز، تولدت مبارک پسر. -

ه پر از صدای جیغ و دست بچه های فامیل برف شادی را به طرف ما گرفت و طولی نکشید که خان

ی آمدن نوا را درست روز تولدم چیده بود و دوستانم شد و آن جا بود که فهمیدم شاهین برنامه

تاسورپرایزم کند و این شاید بهترین تولد تمام عمرم بود که اکنون در کنار زنی بودم که عاشقانه او 

دانستم، در حالی که به چشم ترین مرد دنیا میپرستیدم و در کنارش خودم را خوشبخترا می

  کنان گفتم:های مشکی اش نگاه می کردم دم گوشش زمزمه

یه دفعه شدی همه ی هستیِ من؟!  تو از کجا پیدات شد که-   
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ترین موجودات زمین خواهند بود. همان گونه که خداوند بندگانش را )گاهی عاشقان بخشاینده

بخشد این قدرت بخشندگی را اران اشتباه و گناه بندگانش را میدارد و هز عاشقانه دوست می

  گذارد(های عاشق هم میدرون قلب انسان

 پایان. 

 یک رمان مرجع رمان

درصورتی که مایل به همکاری با ما هستید و یا نویسنده هستید و می خواهید که رمان ها و شعر 

ند می توانید به وب سایت ما مراجعه کرده و هایتان در قالب نرم افزار موبایل ساخته و منتشر شو

 با ما تماس بگیرید.

 پیشنهاد می شود
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