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نام کتاب  :نوای شب
نویسنده  :سارا سلیمانی

کاری از رمان سیتی
کانال ما :
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به نام خدا

نام رمان  :نوای شب
نویسنده  :سارا سلیمانی
عضو انجمن رمان سیتی
آیدی کانال ما
@romancity

مقدمه
اولین بودے و تا
آخر گرفتار توام...
آخرین هستے و از اول
وفادار توام...
بودنت را هر کسے
اندازه من حس نکرد
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هر کہ هستے
هر کہ باشے باز هم یاد توام...
_چرا منو نگاه میکنی تو؟ برو دیگه.
مانا:خوب کجا برمم؟
_نمیدونم ،فقط تند برو
مانا به ماشین سرعت داد ،جوری که  ۶۰۲قرمزش تو خیابون ها پرواز میکرد خداروشکر ترافیکم نبود حدود یک ساعت و نیم
بعد منو مانا توی پاساژ خفن تو نیاوران مشغول دید زدن مغازه هایی بودیم که برق تجمالتشون هر بینده ایی رو جذب خودش
میکرد
مانا:نوایی ببین میتونی یه لباس شیک واسم پیدا کنی یا عرضه نداری
نوا:من واسه خودم انتخاب کنم هنر کردم ،خبر مرگم ترم سه هم تموم شد یه نره خر نتونستم تور کنم و خودمو بهش غالب
کنم بزار توی این مهمونی که بچه پولدارا هستن ببینم میتونم یه کروکدیل پیدا کنم
مانا:هاهاهه حاال چرا کروکدیل جیگرم ،شما باید پرنس پیداکنی پرنـــــس
بلند خندیدم و گفتم:من به کروکدیلم راضیم جونه تو
بعده یکساعت مانا یه لباس دکلته قرمز که تا زانوهاش بود خرید و دوتا مغازه بعدشم من یه پیرهن کوتاه مشکی که روش با
حریر خیلی شیک تزئین شده بود خریدم خوبیمون همین بود جفتمون شیک پسند بودیم ولی سخت پسند نبودیم بخاطره همین
مجبور نبودیم شیش ساعت خیابون های پاساژو متر کنیم
از پاساژ که خارج شدیم مانا گفت :نوا بریم یه چیزی بخوریم؟
_بیا بریم خونه ما زی زی جونم غذا پخته
مانا :اخ جون بریم
_مانا تعارف کردم ،چرا جدی گرفتی؟
مانا :ایش ،تعارف اومد نیومد داره
***
نیما:مانا شماها چجوری اینو تحمل میکنید خدایی از بس حرف میزنه
_بتوچـه مگه باتو حرف میزنم با دوست خودمم
مانا:اره نیما بزارید زِ ...یعنی صحبت کنه مشکل ندارم
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نوا :یعنی تو معتقدی من زر میزنم
مانا :اره...یعنی نه..نه
نیما :چرا قبول نمیکنی حقیقت های اشکار زندگیتو دختر
_زینب جون
با خارج شدن کلمه زینب جون از دهنم مانا و نیما همزمان به سمتم برگشتن
نیما :اااِ دهنتو ببند
شیطانی خندیدم اصال من با اذیت کردن این دوتا شدید حال میکردم
مانا :احــمـق نیشتو ببند
***
شرِشو کم کرد و شب موقع خواب زی
دیگه نزدیکای غروب بود که مانا بند و بساطشو جمع کرد و بعده ماچ و بوسه و و خدافظی َ
زی جون بایه مشت پند و نصیحت وارد اتاق من شد....
از کجا فهمیدم؟از اون لیوان شیری که تو دستش بود دیگه
المصب همشم از یه نوای زندگیم بیداری شروع میشه
_نوای زندیگم بیدارهه؟
بفرما نگفتم ،زوری از زیر پتو اومدم بیرون و گفتم :اره بیدارم فدای چشمات
_پاشو دختر پاشو این لیوان شیرو بخور یکم درد و دل بکنیم
بعده خوردن یه لیوان شیر کذایی و صحبت های متفرقه زی زی جون وارد یه لحن جدی شد و شروع کرد.
_نوا ،ببین من به تو اعتماد دارم واگر نه هرگز نمیذاشتم بری به این مهمونی که نمیشناسم کی توش حضور داره
_عشق من همه شون بچه های دانشگاهن دیگه ،بهت گفتم که یکی از خرپول های دانشگاه که باباشم از اون گردن کلفتاست
فارق التحصیل شده و واسه فارق التحصیلیش یه مهمونیه خفن گرفته و همه بچه های سال پایینی روهم دعوت کرده...
_نــوا همه ی اینارو قبال گفتی ولی من بازم اون بچه هارو نمیشناسم ،کاش میشد اجازه نمیدادم بری ،ولی میدونم تو دختر سر
به راهی هستی و ،اعتمادمو از بین نمیبری برو ،ولی مواظب باش دخترم خیلی مواظب خودت باش
از گردن زی زی جونم اویزون شدم لپشو بوس کردمو گفتم:دوست دارم زینب بانو خیلی دوست دارم که به فکرمی خیلی خوبه
که هستی و همیشه هوامو داری ،ولی عزیزه من خانمه من ،زندگی مثل این رمانا نیست که بعد هر مهمونی بعدش یه رسواییی
بزرگ به همراه باشه
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_دختری پرو خجالت بکش درضمن منم دوست دارم ،حاال بگیر بخواب که ساعت از دوازده هم گذشته
***
صبح که از خواب بیدار شدم بعده خوردن یه صبحونه سره پایی رفتم خونه بهار اینا از زی زی جون اجازه گرفته بودم بریم اونجا
و از اونجا همه باهم بریم مهمونی زی زی خوشگلمم اجازه داده بود حاال بهار کی بود؟
بهارم یکی از دوستام بود که اینجا تویه سوئیت کوچیک اجاره ایی خبرش درس میخوند ،ارواح عمش
آیدا_نــوا ذغال و بیار دیگه
نوا_ساییدی منو'نگرفته خو
ذغال و روی گاز ول کردمو تباکوشو تمدید کردم بعد شستن دستام از اشپزخونه خارج شدم و رفتم تو اتاق
مانا:نوایی مرجانم میخواد بیاد
با به یاد اوردن هیکل قلقلیه مرجان خندم گرفت با اینکه سعی کردم جلوشو بگیرم
ولی باقهقه ی مانا کنترلمو از دست دادمو زدم زیر خنده
بهار:نخندین بیشعورا گناه داره
مانا:فکر اینکه میخواد خودشو به فرهاد بندازه داره میکشه منو خدایی
ایدا:نترس عشقم امیر و فرهاد به کسی پا نمیدن بهار در حالی که به سمت اشپز خونه میرفت گفت :البته بجز همون امـیـر که
با اون میمون دوست شده
ایدا:نه دیگه بی انصافی نکنید سما اونقدراهم زشت نیست دیگ
بعده ده دقیقه بهار قلیون بدست وارد اتاق شد و با یه چشم غره توپ گفت :با اون همه عمل میخوای زشت باشه
تا ساعت سه صبح قلیون کشیدیم ساعت سه اماده باش زدیم واسه خواب ولی قبله اینکه جاها معلوم بشه صدای زنگ گوشیم
که مخصوصه نیما بود بلند شد
مانا :نیماس؟
سرمو تکون دادمو تماسو برقرار کردم ایدا پرید طرفم و گوشیو گذاشت رو اسپ*ی*کر(فضوال)
نیما:بیداری هنوز جغله
نوا:زنگ زدی همینو بپرسی نره خر
نیما:هــه هـه خندیدیم این قدر تو نمک میریزی یه وقت چشم نخوری خواهره گل
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نوا:همین نیما؟اوسگل کردی؟
نیما:اگه بیداری من االن نزدیک شمام ،بیام بریم دربند حوصلم سر رفته
نیش دخترا کش اومد ایداهم یادش رفت دو دقیقه پیش داشت فوش میداد قلیونو جمع کنید مانا هم که سیخ شده بود
سرجاش و با اشتیاق به مکالمه بین من و نیمولی گوش میداد
با دیدن وضعیتشون خندمو جمع کردمو گفتم:ما حاضریم بیا جلوخونشون سره کوچه نیای شبه
نیما :باشه بابا فهمیدم
گوشی رو قطع کردم و با یه لحن شیطون به همشون گفتم:داداشم خاطر خواه زیاد داره همتون مثل پاشنه کفش چسبیدید به
من ،البته میدونم منو داداشم خیلی ماهیم ولی دیگه...
آیدا:خفه شو فسیل
مانا لبخند زد و بهار با بالش کوبید تو سرم ،مانا مشکوک نیست؟
حدود نیم ساعت بعد نیما به گوشیم تک انداخت و ماهمگی از خونه خارج شدیم و خودمون و زوری تو ماشین نیما جا کردیم،
تصمیم گرفتی بریم درکه الوچه بخوریم کی گفته ما رفتیم قلیون بکشیم ها؟ کی گفته؟
***
_من یه دوست دختر داشتم خدا بیامرزش خیلی دختره خوبی بود شماها ازش الگو باید بگیرید
ایدا:اخی الهی بمیرم مرده
نیما :حتما باید یکی مرده باشه تا من بگم خدابیامرزش نه بابا نمرده از بس دست بخیر داشت من همش میگم خدابیامرزش
مانا:اااااِ داره جالب میشه بقیش و بگو
نیما:هیچی دیگه اسمش سپیده بود یه روز قرار گذاشتیم رفتیم بیرون جاتون خالی فشم بود رفتیم یه رستوران نشستیم عین
دور از جونم خر غذا خوردیم دوتاهم قلیون کشیدیم با مخلفات  ،ایدا و بهار با اشتیاق و مانا با کنجکاوی به چرت و پرتا نیما
گوش میدادن من این مارمولک و میشناختم دیگه دوباره دوستای خنگه منو دیده معرکه گرفته
نیما:اقا ما خوردیم تا این گارسون اومد صورت حساب اورد ،این سپیده به من نگا کرد منم یه نگا بهش کردم گفت عزیزم
حساب کن اقا منم دست کردم تو جیبم دیدم از کله کچله شوهر اینده نوا خالی تره ،گفتم سپید جان بشین من برم کارتو از
ماشین بیارم اون چندشم گفت:برو عجقم منتظرتم
هم دخترا هم من با این حرف اخر نیما که داشت ادای سپیده رو در میاورد زدیم زیره خنده نیما خندشو خورد و گفت:هیچی
دیگه رفتم سواره ماشین شدم را افتادم اومدم خونه یه ربع بعد زنگ زد گفت کجایی عشقم گفتم کار پیش اومد مجبور شدم
برم عجیجم خودت حساب کن دختره گریش گرفته بودا گفت نیما مسخره نشو من پول ندارم
آیدا:هی وای بعد چیشد؟
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نیما:هیچی دیگه چیشد گفتم برو ظرفاشونو بشور عجیجـ...
هنوز حرف نیما تموم نشده بود که یه دختره کیفه نسبتا گندشو کوبید تو سره نیما
همه با تعجب به دختره نگا میکردیم ،نیما بهت زده برگشت و با دیدن دختره یهو اخماش باز شدو گفت:ااااِ سپیده جان توییی....
***
_بدو بدو
وایــی نـــیــمــا نـفــســم
_بـدوید دختــرا
تا خوده ماشین همه داشتیم میدوییدیم و دختره در حالی که فوش کش میکرد هم دنبالمون بود سواره ماشین که شدیم نیما
ماشینو اتیش کردو به سمت خونه کوچولوی دانشجویی بهار راه افتاد ولی دختره هم داشت دنباله ماشین میدویید
آیدا:یا خدا این گوریل کی بود
نیما:دخترا سپیده
به اینه عقب نگا کرد هنوزم شاهده دویدن اون بوفالو پشت سرمون بود با لحن خیلی ریلکسی گفت:سپیده دخترا
بعده کلی جلف بازی نیما مارو رسوند دمه خونه و خودش رفت' تا وارد خونه شدیم از شدت خستگی خودمونو رو جاهایی که
قبله رفتن انداخته بودیم پرت کردیم و به ثانیه نکشید بیهوش شدیم
***
_اخ موهـــامــو نـــکــش آیدا وایـی بابا نکــــش موهامـو دردم میاد
_اه نوا ساکت شو دیگه دیوونم کردی یه شونه به این موهات میزدی خوب
_دردم میاد نمیشه شونه کنم
مانا حاضرو اماده نشسته بود داشت واسه خودش الکه قرمز میزد موهاشم ایدا یه شینیون ساده کرده بود و ارایش جیغی هم
رو صورتش نشسته بود که چشمای قهوه ایشو حسابی درست نشون میداد
بهار ،یه پیرهن کوتاهه صورتی پوشیده بودو موهاشم خودش اتو کرده بود ارایششم از مانا مالیم تر بود
آیداهم با اون لباس لیمویی و ارایش مسی نارنجیش محشر شده بود منم لباس خوجلم و پوشیده بودمو ارایش غلیظی کرده
بودم ،رژ قرمزم ل*ب*ا*مو از همیشه برجسته تر نشون میداد وقتی ایدا اخرین کارای موهامم کرد از جام بلند شدم و کفش
پاشنه بلنده قرمزمو پوشیدم
قربونه خوشگلیام برم که اینقدر نـــــــازم اقامون قربونم بره ایشاهلل به حق پنج تن
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وقتی حاضرو اماده و شیک و پ*ی*ک شدیم همگی ریختیم تو  ۶۰۲ماناو به سمت خونه بچه پولداره دانشگاهمون ،امیر آریا راه
افتادیم
من که خیلی مصمم بود امروز یه کروکدیل تور کنم
واال ترشیدیم اقا ما نخوایم درس بخونیم باید کیو ببینیم؟؟
ننه انیشتن و یا عمه ادیسون
ایداو بهارم همین نظرو داشتن و هر کدوم یه کروکدیل َمدِ نظرشون بود ولی من کروکدیل خاصی تو ذهنم برای خودم در نظر
نگرفته بودم
به قول نیما اصغراقا بقاله سرکوچمون باشه ولی ،شـوهـر باشه
****
با تعجب به قصر مقابلم نگا میکردم ضربانه قلبم تند شده بود و نبضم تو دهنم بود ابه دهنمو با صدا قورت دادمو روبه دخترا
که حالشون بهتر از من نبود گفتم:مطمنید ،اینجا ،اینجا خونشونه ،شاید ،تاالری ،چیزی؟
مانا:یعنی اینجا چند مترهـ
ماشین مانا کناره اون همه ماشین مدل باال مثل پارک شدن یه گاری ب*غ*ل چندتا ماشینه خفن بود
چشمام از این باز تر نمیشد باغه خونه اونـقــدر بزرگ بود که ادم یاده جنگل میوفتاد
مسیره طوالنی و بزرگی برای رسیدن به عمارت سنگ فرش شده بود و استخر بزرگی وسط باغ زیره نور پردازی ها توی چشم
میخورد
بادکنک های سفید توی اب استخر خودنمایی میکرد و صدای دی جی تو کله اون قصره سفید پیچیده بود قسمتی از باغ
نورپردازی شده بود و عده ایی هم اونجا مشغول بزن و بکوب بودن عمارت اونقدر بزرگ و خیره کننده بود که ما حتی توان راه
افتادن و رفتن به اون قصره لعنتیو نداشتیم
انگار که خشک شده بودیم ،فقط وضعیت ما اینجوری نبود چون چند نفر از بچه های دانشگاهم رسیده بودن و حالشون مثل ما
بود
بهار:بابا تابلو بازی نیاید دیگه بیا بریم تو
مانا:اگه اینجا مارو بکشن و خاکمون کنن هیچ کس خبر دار نمیشه چون همه این زمینا واسه بابای امیره....
ایدا:مرگ دارم میترسما بیا بریم تو
نوا:راست میگه دیگه جو نده
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سرمو باال دادمو با شجاعتی که هیچ وقت تو وجودم حس نکرده بودم شروع به طی کردن اون مسیره طوالنی که حتی اگه با
ماشینم میرفتی پنج دقیقه بعد جلو در امارت بودی کردم
بعده یه ربع که پدره پاهامونم در اومد وارد خونه شدیم از اون همه جالل و شکوهش هیچی نگم بهتره انگار این خونه جادویی
بود مهرهه مار داشت با اینکه خونه تاریک بودو فقط رقص و نورا،نور های رنگی تولید میکرد و دختر پسرا توهم میلولیدن ولی
بازم هیچی از ابهت این خونه ،نه نه خونه مناسب نیست از ،ابهت این قصره رویایی کم نمیکرد
خدمتکار به سمت ما اومدو مارو به جایی شبیه رخت کن راهنمایی کرد چند نفر داخل بودن دخترا لباساشونو عوض کردن
منم مانتو شالمو در اوردم ولی قبل از خارج شدن از اونجا چشمم به پاهای لخت دخترایی که داخل اتاق بودن افتاد نگاهی به
پاهای خودم که با ساپورت مشکیه نسبتا کلفتم پوشیده شده بود انداختم
اونقدر جوگیر شده بودم که به هیچ چیز فکر نکردم ،بدون معطلی ساپورت و از پاهام در اوردم حاال پاهای خوش تراش و
کشیدم توی اون کفشای قرمز و لباس کوتاهه مشکیم توی چشمام برق میزد
(بخاطره این کارم تاوان سنگینی دادم)
مانا:مطمنی میخوای اینجوری بیای نوا زشته ها ،میگم..
نوا:اینجا ،اینجا که جای امل بازی نیست مسخرمون میکنن مانا کی اینجا ساپرت پاشه ها ،تو بگو؟
ایدا که حاال کناره ما ایستاده بود نیششو باز کردو به یه لبخند مرموز گفت:جون عشقم ،.عجب جیگری بودیو رو نمیکردی
نوا:وقت گیر اوردی جلبک
به چشمای مهربون و نگران مانا نگا کردم و گفتم:مانی ،هیچی نمیشه ،فقط امشب ،امشب مامان بازی درنیار' در اون لحظه هیچی
بجز دیده شدن برام مهم نبود به سمت ایینه دیواری رخت کن رفتمو دستمو توی موهای خرمایی طالییم(مخلوطی بین این دوتا)
که تا باسنم میرسد فرو بردم
فرهای منظم موهامو لمس کردم بدون توجه به چشم های نگران مانا رژ قرمزمو تمدید کردم
نوا:یه شب که هزار شب نمیشه اجی ،ایدا بریم دیگه خوشگلی
بعد بر داشتن کیف دستیه قرمزه کوچولوم که فقط موبایلم و توش گذاشته بودم دست مانارو کشیدمو به همراهه ایدا و بهار از
اونجا خارج شدیم
بهار زیر چشمی نگاهم کرد و بلند برای اینکه توی اون هیاهو صداش به گوشم برسه گفت :انگار جدی جدی قصد داری یه
کروکدیل تور کنی درست نمیگم
برگشتم سمتش ابرومو باال انداختم و گفتم :جلبک جونم اجیت،کــروکدیل نـه بلکه امـشــب یه پرنس تـور مـیـکنـه ،پـرنـس
بهار:آیدا شوهر میخوام
آیدا:منم میخوام

11

https://telegram.me/romancity

RomanCity

رمان نوای شب
_المصب کی اونو نمیخواد؟

سه تایی زدیم زیره خنده و مانا مامان مهربون اکیپمون با نگرانی نگاهش جلوی کش اومدن لبخند خوشگلشو گرفت
نمیدونم چیشده بود که اینقدر جو گیر شدم ،نمیدونم چرا حاضرشدم پاهامو تو معرض دید چندتا ادم عوضی بزارم ولی ،اصال
دست خودم نبود انگار من نوای همیشگی نبودم برق این همه تجمل و این همه ثروت چشمامو کور کرده بود
شاید نیما راست میگفت ،من دختره حسودی بودم ،همیشه مامان جون سره این موضوع دعوام میکرد ،ولی من حسودم ،یه
دختره چموش و حسود و البته زورگو'هیچ کسم نمیتونه کاری بکنه
چرا وقتی میتونم یه پسره پولدار و جذاب تور کنم و اینده رویایی برای خودم بسازم ،یه کروکدیل بیریخت تور کنم؟
من که از خوشگلی چیزی کم ندارم
هر چی اهنگ ارومتر میشد دستای سام هرز تر میشد ،دستاشو دوره کمره باریکم محکم فشار میداد
بوی اودکلنشم باعث شده بود سرم درد بگیره
دستامو روی سینش گذاشتم یکم به عقب هولش دادم سریع فهمید نباید از حدش بگذره چون یکم ازم فاصله گرفت
البته فقط یکم دیگه تا اخره اهنگ با رعایت همون فاصله تو ب*غ*لش ناشیانه تکون میخوردم بماند چند بار پاهاش و لگد کردم
اهنگ که تموم شد دوباره اهنگ تندی توسط دی جی پخش شد و سام منو به سمت سالن هدایت کرد دلم میخواست دستمو از
دستش بیرون بکشم
ولی ،نتونستم نه از عشق و عالقه ها نه ،فقط با خودم گفتم االن میگه چه دختره لوسو بچه ننه اییه
سام:میگم ،نوا کوچولو شما االن قبول میکنی دوست دختر من باشی
میدونستم درخواست میده ولی نه اینقدر بی پروا و رک سریع از شک خارج شدم درحالی که از پیست رقص دور میشدیم
گفتم:خوب بدم نمیاد ،ولی باید بیشتر همدیگه رو بشناسیم ،بعد دوستیمون و محکم میکنیم ولی امشب اگه مایل باشی حاضرم
پار...
هنوز حرفم تموم نشده بود که صدای پر عشوه و نازکی از پشت سرم شنیدم...
صدا:وای امیر جونم ببین کی اینجاس داداشه دوست داشتنیم اقای کم پیدا ،اگه مامان بدونه بالخره دل از شمال کنده
به سمت صدا برگشتم ولی با دیدن شخصی که دختره امیر خطابش کرده بود خشک شدم ،دوسه بار از نیم رخ دیده بودمش و
همیشه جذابیتش زبونزده بچه های دانشگاه بود
ولی،تو تصورمم نمی گنجید اینقدر معرکه باشه ،دهنم باز مونده در نگاهه اول صالبت و غرور تو چشماش و میدیدی چشمای
مشکی که غرور توش موج میزد
صورتی گندمی و فک مربعی گونه های استخونی و دماغ قلمی لبای متوسط و ابروهای پرپشت مشکی که با پرده تاریک چشماش
هم رنگ بود موهای مواج مشکی که به باال هدایت شده بود تمام اینا کناره هم یک چهره جذاب ،دلنشین و رویایی برای این پسر
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که قدش حدودا  1991میشد ساخته ولی ،خوب تیپ خوب و هیکل معرکش که داشت استینای کت تک سورمه ای شو جر میداد
یکی دیگه از امتیازاش بود
از نوک پاتا فرق سرش و کنکاش کردم ولی ،ولی پوزخند رو لبای خوش فرمش بهم فهموند گاف دادم و زیادی بهش خیره شدم
اخمای اون دختری که حاال رسما تو ب*غ*لش بودم توهم رفته بود و مثل دشمن خونیش بهم نگا میکرد
امیر :دید زدنتون تموم شد
نوا.:خلق خدایی دوست دارم دید بزنم نخوردمت که ،چشمای پسره گرد شده بود توقع نداشت اینقدر پرو باشم رو کردم سمت
سام و گفتم :خوشحال شدم از هم صحبتی باهات ،خوش باشید
سرمو پایین انداختم و به سمت میزی که دخترا دورش بودن برگشتم داغ شده بودم
هییی االن این سام در موردم چی فکر میکنه فکر کنم با خودش بگه این دختره دیگه کیه به من قول همراهی میده پسرخالمو
میخورهه
به درک بزار فکر کن میمون هرچی زشت تر اداش بیشتر واال
وقتی رسیدم بهار و ایدا نبودن متعجب به مانا که غرغر کنون سرجاش ایستاده بود گفتم:مانا دخترا کجا رفتن
مانا:رفتن قرش بدن ،اخ پاهام الهی بمیرن دِ اخه عین ادم میز صندلی میچیدن دیگه میمونا
نوا.:هاهاها ،خله ،مگه مسجده که میز صندلی بچینن با گفتن این حرف بلند زدم زیره خنده(تا دو دقیقه پیش داغ شده بودا)
مانا بشگون ریزی از رون پاهام گرفت چنان دادی کشیدم که کسایی گه اطراف ما بودن به سمت ما برگشتن
ماهم خودمونو زدیم به کوچه علی چپ انگار نه انگار اتفاقی افتاده مانا زیره لب غرید:بابا بیوتیفول ،بچه باکالس ،خوب شد
گفتی ،نمیدونستم
نوا :جلبک ،ساییدی منو یه امشب اگه گذاشتی بریم هوا
مانا :نه تو خیلی پرو شدی من باید یه صحبتی با زینب جون بکنم
کیف دستیمو برداشتم و گوشیمو ازش خارج کردم
اوه اوه 14تماس بی پاسخ از نیمارو به مانا داد زدم
مانی بیا بریم یه جا خلوت من یه زنگ به این جلبک بزنم ببینم چیکار داره
مانا :نیما رو میگی؟
نوا:اره منـظورم هــمـون جــلـبکه
مانا گل از گلش شکفت با عجله از جاش بلند شد درحالی که دستمو میکشید
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گفت:حتما نگران شده یه زنگ بهش بزن گناه داره نوا
نوا :باشه بابا اروم باش اروم دستم جــر خــورد مانـــی

به خودم که اومدم دیدم تو باغم و مانا مثل سگ اقای پتیبل زل زده بهم یه چشم غره رفتم و مشغوله گرفتن شماره مانی شدم
شمارش چند بود؟؟ ای خاک تو مخم شمارش که سیوهه ،مشغول پیدا کردن اسم نیما بودم که مانا با عصبانیت گوشی و از
دستم کشید و از حفظ تند و بدون مکث یه شماره گرفت بعد گوشیو داد دستم
همون جوری مثل اول زل زد بهم ،فکم چسبیده بود به سقف شماره داداشمو این چلغوز حفظه من هموز نمیدونم ایرانسل یا
همراه اول
یا این فازش نوله یا من خواهره مهربانی نیستم
همین جوری به مانا نگا میکردم گوشی و به گوشم چسبونده بودم و به پشت خطی مسخره نیما گوش میدادم
آقای راننده آقای راننده یاال بزن تو دنده
بروبه،سمت تهرون میخوام برم تلویزیون
من میشم همکاره مجری
همدم و همراهه مجری
میگیم و میخندیمو شادیم وسرخوش
با پیچیدن صدای شنگوله نیما تو گوشی دست از نگاه کردن به چشمای مانا که پرو پرو تو چشمام زل زده بود برداشتم
نیما :کپک ،چرا گوشیو جواب نمیدی برغاله ها ،تو سره تخته بشورنت رفتی عشق و حال پر داف من اینجا ب*غ*ل این میثاق
لندهور نشستم مگس میپرونم
این انصافه ها ضعیفه ها برن پارتی مردا بتمرگن تو خونه قانون طبیعت عوض شده یا من ببوگالبی تشریف دارم
همون موقعه صدای داد میثاق اومد زدم زیره خنده گفتم:سالم برسون ببو گالبی ،حاال چیکار داشتی زنگ زدی جلبک؟
نیما:هیچی فقط زنگ زدم بگم دیگه مامان به یه عروس پلنگ احتیاج داره تو که اونجا دورت پر از پلنگه یدونه از همه عملی
ترشو واسه داداشت پیدا کن
هرچی میزان عملش باالتر باشه پلنگ تره
مانا با شنیدن حرف نیما ضدحال خورده بود و اخماش توهم رفته بود با خنده بازوشو گرفتم درحالی که به سمت استخر که وسط
ویال بود میبردمش گفتم:میبینم بودی سوختگی میاد زن داداشه ایندم ،کجات سوخته؟
مانا:من میدونم نیما ادمم حسابم نمیکنه به قول خودش پلنگ میخواد

13

https://telegram.me/romancity

RomanCity

رمان نوای شب
نوا:اصال انکار نکنیا ،خجالتم نکش که از تابلو بازیات فهمیدم ،کال مهم نیست اصال به یه وره برادرزاده ایندم
مانا:خفه شو دیگه دلم گریه میخواد
نوا:گریه نکن مانی،دختران ایران زمین گریه نمیکنند...
مانا:چرا نوا میخوام گریه کنم مگه دخترای ایرانی حقه گریه کردن ندارن ها مگه احساس ندارن؟

نوا:دخترای ایرانی به همراهه تو چیز میخورن گریه کنن ریمل شده هفتاد هزار تومن گوسفند ،میفهمی هی بخوای گریه کنی که
نیما همش باید پوله ریمل و شیر پاک کن بده که...
مانا:کوفت ،اشغال ،روانی ،میگم چرا شاعر شده نکبت ،گمشو نچسب به من
دیگه نزدیک استخر شده بودیم همین جوری واسه خالی نبودن غریزه کوبیدم رو کمر ماناکه یهو سیخ شد و بهت زده بهم نگا
کرد
دیگه خیره شدنش طوالنی شد که گفتم:بی ناموس داداشم و میخوای یا رومن چشم داری روت نمیشه بگی؟
مانا:میدونستی خیلی بی شعوری؟ درضمن خیلیم...
نوا:بیوتیفولم ،اوجگلم ،خوشگلم
مشغول پیدا کردن کلمه ایی در توصیف زیبایی هام بودم که صدای اشنایی و از پشت سرم شنیدم شاید فاصلش با من دو
میلی مترم نبود....
صدا:نایس ،وری وری نایس
متعجب برگشتم که با صورت خندون سام مواجه شدم مانا دستمو محکم گرفت و کشید یعنی بریم
دستاشو فشار دادم و به سمت جلو کشیدمش سام به مانی نگاه کردو گفت:مثل اینکه تو اکیپ شما همه خوشگل و بیوتیفولن
نوا:خیلی ممنون لطف دارید شما
سام:حقیقته عزیزم ،زیبایی شما چهارتا دوست انکار نا پذیره ،ولی بینشون تو از همه جذاب تری یه نگاه به مانا کرد و گفت:البته
جسارت نباشه
مانا:ببخشید اگه اجازه بدید بریم دنبال ایدا و بهار نباشیم نگران میشن
سام بلند قهقهه زد که مانا اخماشو کشید توهم و جدی گفت:چیزه خنده داری گفتم؟
سام:نه ،اصال ولی دوستاتون االن کناره دوست پسرای جدیدشون تو یه االچیق رویایی پشت باغ دارن قلیون میکشن
منو مانا با تعجب بهم نگا کردیم که مانا یهو رگ مامان بازش گل کردو گفت :غلط کردن
سام:اگه از شلوغی تو خسته شدید بیاید بریم اونجا اروم و کالسیک مخصوص مهمان های ویژه
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نوا :واقعا ،باشه بریم
با خارج شدن این حرف از دهنم سام با چشمای شیطون و مانا مثل میرغضب ها بهم نگا کرد
خاک تو پانکراسم چرا اینقدر سوتی میدم یکم کالس بزار جلبک با رسیدن به این نتیجه که باید کالس بزارم رو به سام گفتم:
اگه اصرار میکنید باشه بریم کمی دور شویم از هیاهوی عمارت
سام:شیطونه کوچولو نمیخواد باادب باشی من دخترای شیطونو دوست دارم
به مانا که حاال مثل دشمن های خونیش به سام نگا میکرد نگاهی انداختم و زیره لب زمزمه کردم:نه انگار این بی ناموس جدی
جدی به من چشم داره
سام:چرا ایستادید پس ،خانما دنبالم بیاید که میخوام ببرمتون یه جای دنج
دنباله سام راه افتادیم به سمت پشت اون قصر بزرگ هرچی دورتر میشدیم صدای دی جی و دیوونه بازی های دختر پسرا
کمتر بگوش میرسید
منظره زیباتر میشد دیگه از رقص نور های رنگی رنگی خبری نبود نور های نارنجی اتیش اون محتوطه رو ارامش بخش و رویایی
کرده بود و صدای نواخته شدن گیتار هر شنونده ایی رو مست میکرد و هرچقدر نزدیکتر میشدیم صدای دختری که میخوند
دلنشین تر به نظر میرسید
مانا:هـــــوف اگه اینا زندگی میکنن پس ما چیکار میکنیم نوا؟
نوا:ما تالش میکنیم برای زنده موندن مانی ،حاال زر نزن بیا بریم من اون ایدا و بهارو جر بدم من قصد داشتم خودمو بندازم به
یه بچه پولدار اون دوتا جلبک رفتن شدن مهمانه ویژه خیره سرشون
وقتی با سام ،سه تایی وارد االچیق شدیم همه بلند شدن از همه ذوق زده تر سما بود:وای نوا خوشگلم خوب شد اومدی،الهی
من پیش مرگت بشم
امیر:نوا جان صفا اوردی قدمت رو تخم چشمم بیا عزیزم بیا اینجا کنار اتیش بشین
همون دختره که داشت میخوند اومد دستمو ببوسه وکه سام داد زد:نـوا
نوا:هـاچـیـشــد؟؟
سام:کجــایی تو دختر میگم بیا بشین رو کردم سمت بچه بگم بفرمایید بشینید که دیدم همشون نشستن اصال به تحت مبارکم
مارو حساب نکردن حتی امیـر اونم بی توجه به ورود ما دستاش ماهرانه رو سیم های گیتار تکون میخورد و دختره هم بی توجه
تر داشت چهچهه مـیزد ایــش خاک تو سره بیشورشون یه نگا به مانا انداختم نیشش باز بود
خودشو بهم نزدیک کرد و گفت:تو دوباره توهم زدی هویج
ایدا اشاره کرد بریم پیششون چشم غره ایی رفتم و ب*غ*ل اقامون نشستم(هنوز شماره سام و نداره میگه اقامون)
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زمزمه های اروم بچه ها بگوش میرسید با تمام شدن اهنگ همه دست زدن امیر گیتار و کنار گذاشت تا دهن باز کرد حرف بزنه
سما خودشو پـرت کرد تو ب*غ*لش و از گردنش اویزون شد
سما:الـهی قـربــون عـــشـقم برم کـه اینقدر هنرمنده
امیر:خدا نکنه عزیز دلم(درد،کوفت)
_همه یه جوری داشتن حال میکردن خاک تو سرشون خیرسرشون جمع دوستانه درست کردن(بیشتر شبیه خلوت دونفره بود)
همه دوتا دوتا داشتن باهم جیک جیک میکردن و بقیه رو ادم حساب نمیکردن سام همه داشت باهمون دخترا زر میزد پسر
مجرد نیست اینجا بی شوهری داغونم کرده خدایا نکنه من بترشم
دیدم کسی ادم حسابمون نمیکنه ناچار گوشیمو از کیف دستیم دراوردم مشغول زنگ زدن به نیما شدم دوباره همون بساط
پشت خطی که صدای نیما مثل همیشه شاد و شنگول بگوش رسید
نیما:چته کپک؟؟
_سالم عشقم خوبی؟!
نیما:خوبم ،نوا من همین پنج دقیقه پیش باهات حرف زدم...
_باشه عزیزم بیا دنبالمون؟
نیما:ااِ بیالخ بشین تا بیام موقع رفتن من و به بند نافتم حساب نکردی موقع برگشت یادم کردی ،همون یه مثقال عقلیم که
داشتی پرید....
من؛ باشه عشقم منتظرم ادرس و که بلدی بوس بوس بای.....
گوشیو که قطع کردم سام که حرفامو شنیده بود گفت:دوست پسرت بود(سیب زمینی به این میگن)
_نه داداشم بود دوست پسر ندارم
منتظر بودم سام زر بزنه که سما خانم زودتر ازش سبقت گرفت:اگه یه ذره مثل من شخصیت داشتی مجبور نبودی تک بپری
دختر جون یکم کالس داشته باش
امیر لبخندی به سما زد که دختره ذوق مرگ شد یه نگا به امیر کردم یه نگا به سما بی توجه به بی کالسیش بلند جوری که همه
بشنون گفتم :زارتــــــ همه یجوری نگام کردن انگار باکتریم سماهم داشت با حرص ل*ب*ا*شو میجویید و دخترا بادمجونی مایل
به فسفری شده بودن(دوست دارم فسفری بشن دوستا خودمن حرفیه)
دیدم دیگه خیلی ضایعه بود جلو اینا سوتی بدم صدامو بلند کردمو گفتم ،اوممم یعنی من ترجیح میدم سینگل بمونم خیلی
ممنون نمیخوام شبیه شما بشم فدام بشـیــ....اهم اهم یعنی کلــا نمیخوام مرسی
با این حرفم جو برگشت و اون بچه پولدارا هم زدن زیره خنده که سام با یه لحن لوس مثل خواهرش گفت:ولی پرنسس خانم
همین امشب باید با بنده رِل بزنه و از سینگلی خدافظی کنه مگه نه پری کوچولوی ســام
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دیگه همشون داشتن به سام و نگاه میکردن و منتظره جوابه من بودن ووی حس اینو داشتم که سره سفره عقدم االنم باید بگم
با اجازه بزرگترا بله..
_حاال بعدا صحبت میکنیم راجب این موضوع سامی
سما پاهاشو روی پاش انداخت و گفت:میگن میمون هرچی زشت تر اداش
بیشتر حکایت توعه دلتم بخواد با سام دوست بشی امیر پاشو بریم داخل دلم رقص میخواد
امیر:باشه یه لحظ..
نوا:االن من میمونم یا تو ها؟ واال شما بیشتر بهش شباهت داری عشقتونم مثل درخت میمونه که همش بهش اویزونید حتما
موزم میخوای نه؟؟
همه با تعجب نگاهم کر دن حاضرم قسم بخورم تک تک شون حتی امیر از خنده درحال انفجار بودن و اما سما ناخوناشو محکم رو
بازو های امیر فشار میداد و لبشو میجویید
با صدای بلند شدن خنده بهار(همیشه خوش خنده بود این عوضی) شلیک صدای خنده کله جمع بلند شد امیرم لبشو برده بود
تو دهنش تا جلوی کش اومدن ل*ب*ا*شو بگیره
سما با بغض جیغ زد :امـــیــر این بیشورا رو چرا اوردی اینجا هـا اینجا واسه مهمونای ویــژه بود یا نه ،این بی کالس مهمونه
ویژس
نـوا :وا مگه حرف بدی زدم چرا داری اون روی پشت کوهیتو رو میکنی خوب موز نمیخوای بگو نمیخوام دیگه نارگیل بهت میدم
دیگه گریه نداره که
امـیر:خانم عزیزی حده و حدودتون رو به عنوان یه مهمون رعایت کنید واگر نه مجبور به کاری میشم که در شان خانواده اریا
نیست یه نگا به سما کرد و ادامه داد ،سمای من لنگه نداره
نوا :اقای امیر اریا لنگ سمای شمارو هیچ کس نداره چرا؟؟خوب معلومه چون هرکس لنگای خودشو داره
***
(دو روز بعد)
_آخ...الهی بترشی کپک آی پام گوساله میگم پامو بمال توکه شکستیش
_کوفت اصال پاشو ببینم به من چه گدای بدبخت خوبه یه چیبس ازت خواستم دوساعت دارم پاهای بوگندوتو میمالم
با اخم به نیما که حاال مشغول شکستن انگشتاش بود نگا کردمو گفتم:زود برو چیبس بخرا
نیما:من اگه پول داشتم چیبس بخرم میرفتم ماساژور میاوردم ،ماساژم بده حاال پاشو برو گمشو با پلنگم قرار دارم
نـوا:زی زی جــون یــه چیز بهــش بگـو دوساعت دارم پاهاشــــو میمــالم
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زی زی جون که دید درحاله انفجارم خندشو خورد و گفت بیا من پول میدم بری چیبس بخری
نـوا:نـــه من خودم پولدارم ولی چیبس مفت میخوام نیما باید بخره
نیما که حاال داشت کتونیش و میپوشید برگشت سمتم و انگشت شصتشو اورد جلو چشمم
نیما :بیا
اومدم بگم بشین روش ،که زی زی جون زودتر داد زد:نیما خیلی بیشوری
نیما :ای بـابــا دارم مـیگم اوکی یعنی بیا بریم بخرم
نوا:اره ارواح اون پلنگا گمشو اصال چیبس نمیخوام

نیما رفت زی زی جونم داشت سبزی پاک میکرد منم پریدم تو اتاقم ضربان قلبم و برداشتم و روی تخت ولو شدم(گوشیشو
میگه)
از دیشب  346تا پی ام اومده که  311تاش سامه اه ادم اینقدر سیریش اخه
اولیش استیکر قلب بعدیش گل بعدیش بوس بعدیش دوست دارم بعدیش عاشقتم بعدیش بیوتیفوله منی.......
واال من همیشه ارزو داشتم یه شوهر چشم عسلی،موخرمایی،قده بلند،هیکل خفن،پوست برنز تو دلبرو رو مخ برو داشته باشه
ولی این سامه فقط رو مخ بروعه مرتیکه
با بلند شدن صدای گوشیم به صفحه خیره شدم اسمه سیریش و عکس همون میمونه که گذاشته بودم روش داشت خاموش
روشن میشد میگم سیریشه میگید نه خو مرتیکه قطع کن دیگه
وقتی دیدم ول کن نیست تماسو برقرار کردم و رفتم زیره پتو(دهه هفتادیا از این کارا زیاد کردن،برای اینکه زی زی صداشو
نشنوه رفت زیره پتو)
نـوا:ســام مگه نگفتم تا خودم زنگ نزدم بهم زنگ نزن
سام:عزیزم مگه من دلم طاقت داره بهت زنگ نزنم تو خیلی بی معرفتی اصال به من زنگ نمیزتی گریه میتُنَما
تو دلم لوسی نثارش کردم و ادامه دادم چیکار داری سامی
سام:ایــش اینقدر بداخالقی یادم رفت بگم چیکار داشتم؛ فردا داریم میریم سینما حاضر باش
تا اومدم مخالفت کنم گوشیو قطع کرد اصال به درک چرا مخالفت کنم بیلیت مفت اب میوه زوری خیلیم میچسبه
****
جـــــون قــربـون خــوشگلــیام برم چقدر بیوتیفولم
ایدا:زرشــــک
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بهار:حالم بهم خورد
مانا:خفه بمیر
چشم غره ایی به سه تاشون رفتم و یه نگا تو ایینه قدی اتاق به خودم انداختم چی درست کرده بابام چی زاییده ننم دستشون
درد نکنه
شلوار پاکتی مشکی کاملـا به پاهای خوش فرمم چسبیده بود و مانتوی تنگ و کوتاهه یشمیم حسابی تو تنم نشسته بود ،موهای
بلندم و باالی سرم محکم بایه کش کوچولو بستم و شالـه مشکیمو رو سرم جفت و جور کردمو رو به ایدا که پایه همه خراب
بازیام بود گفتم:میای بریم دزدی
ایدا که چشماش ستاره بارون شده بود گفت:اوفـــ پـایـتـم رفـیـــق
مانا:چـه غــلــطـی مـیــخوای بکنی
_ایــش لوازم ارایش میخوام
مانا:نـــوا بـیا واسه منو بزن
نـوا :نـه جدید مــیـخوام اگه بدونی دیشب یه رژ لبی تو وسایالش دیدم دلم رفت جلبک با زبون خوش گفتم بهم نداد مجبورم
برم دزدی
مانا که میدونست از پسم برنمیاد بیشوری زیره لب گفت و بیخیال شد
خداروشکر زی زی خونه نبودم ،انگار جدی جدی اومدیم دزدی پاورچین پاورچین به سمت اتاق نیما رفتیم
ایدا درو اروم باز کرد با دیدن نیما تو اون وضعیت نزدیک بود بخنده که از پشت دهنشو گرفتم نفس عمیقی کشیدم تا جلوی
خندمو بگیرم نیما دور از جونش مثل جسد افتاده بود رو تخت البته رو تختم نبودا از سر تا کمرش پایین بود از کمر تا پاش رو
تخت دهنشم باز بود ،جلبک بمبم کنارش بترکونی از خواب ناز بیدار نمیشه
سریع رفتم سمت وسایالش حقشه بخدا ادم اینقدر نامرد میخواست بهم بده واال ادم مگه به خواهره عزیز و بیوتیفولش پولی
جنس میده
داداشم خیره سرش با دوستش تویه پاساژ،لوازم ارایشی بهداشتی میفروشه اونوقت من باید از لوازم ارایشای فاسد استفاده
کنم بایه بچه ژیگول برم سینما ،من که اهل تعارف نیستم میدونم نیما میخواست مفتی بهم بده ولی جلوی دوستش نداد
《 فلش بک به دیشب》
سعید داشت در مورد جنس هایی که تازه از بانه اورده برای نیما توضیخ میداد و چایی شو کم کم میخورد نیماهم مشغول چک
کردن جنسا بود منم فضول
_برو اونورتر بشینم
نیما:برو رو اون یکی مبل بشین
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_نه میخوام اینجا بشینم
زوری خودمو کناره نیما تو مبل یه نفره جا کردم(سواله که چجوری جا شدم؟خوب از اونجایی که من خیلی بیوتیفولم و هیکلم
بیسته جا شدم)
نیما:کپک خوب رو اون بشین میدم ببینی چرا اومدی تنگه من خیلی از ریختت خوشم میاد هی بیا بچسب به من
نمیشد چیزی بگم فعال داداشه گلم بود بزار دوتا ریمل ازش بکنم بعد جرش یعنی به حسابش میرسم
نـوا:چــشــم حـالـا بده ببینم
درحال وارسی لوازم ارایشا بودم از هر کدومم یدونه برداشتم از جام بلند شدم که دیدم نیما داد زد:میشه صدوپنجاه
_تومان
نیما:نه ریال ،رد کن بیاد کپک که تو جیبامون شپشا پارتی گرفتن ،رو به سعید کرد و گفت :سعید ببین چه خواهری دارم دشت
اولمون از نوا خانم
《زمان حال》
بعد برداشتن وسایل مورد نیاز از داخل جعبه ها بیرون اومدم(تا کمر تو جعبه ها بودم)برگشتنم همانا و رفتنم در آغوش برادر
همانا
نیما محکم ب*غ*لم کرد ب*غ*ل نبود که وحشی سگ توله داشت استخونا کمرمو میشکست
نیما:وایی خواهره گلم عزیزهه دلم اومدی به برادرت سر بزنی
_آی آی نیما غلط کردم وای آی خورد شد مرتیکه بزارم زمین الهی درد بگیری
زوری از ب*غ*ل نیما اومدم بیرون دیدم ایدا دمه در نیست بزغاله خوبه گفتم حواست باشه
نیما دستمو کشید رژ و محکم تو دستم فشار میداد و نیماهم با تمام توان داشت زور میزد از دستم درش بیاره
_بـــدش کپک
_مـــال مــنــه جلبک
نیما رژ و از دستم کشید و گفت:گیریم که بدم چی به من میرسه؟
_اووم هرچی بخوای بهت میدم ولی هم این رژ هم اونایی که دیشب برداشتم و باید بهم بدی
نیما:اوکی قبوله کجا میخوای بری االن
_هیچ جا با یه جلبک قرار دارم
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نیما:دخترا هم میان
بهار:نـــه مــارو نـمـیــبره
نیما:دخـیا حاضرشید میخوایم بریم بیرون مهمون دوست پسر نوا جون
***
با عصبانیت رو مبل نشسته بودم و شاهد حاضر شدن دخترا و مکالمه تلفنی نیما بودم
نیما:اره بابا ،سعید و میثاق و نگار و تینا رو بردار بیار دمه خونه ما فقط یه زحمتی داشتم
_.......
نیما :اره ،با مینی بوسه برو دنبالشون مینی بوس الزم داریم
_........
نیما:اوکی حله داداش
با اخم به نیما نگا کردم که گفت:نبینم غمتو خواهرم پاشو پاشو یکم ارایش کن اوجگل بشی یارو دید فرار نکنه
نــوا:میشه بگی مینی بوس اینجا چی میخواد هــا میخوای ابرومو ببری
نیما:نه به مرگ میثاق
نیم ساعت بعد مینی بوس شهرام جلوی خونمون بود و همه بچه ها توش بودن ما که خودمون پنج نفر بودیم نیماهم پنج نفرو
اورده بود سر جهازیه همشون سواره مینی بوس شدن وایی خدایا
نیما:نوا بیا سوار شو دیگه
با عصبانیت غریدم:گمشید من با تاکسی میام
با عجله رفتم سره خیابون و تاکسی گرفتم تا به محله قرار برسم هیچی عذاب اورتر از اون مینی بوسه سفیدی که  9نفر
داخلش بزن و بکوب میکردن و دنباله تاکسی سبز رنگی که من داخلش بودم میومدن نبود ولی خوب نمیشدم بگم نه صحبت
 151هزارتومن لوازم ارایش بود
تاکسیه هم فهمیده بود یه مینی بوس دنبالمونه اخریر طاقت نیاورد و گفت:خواهر اون مینی بوس داره شمارو تعقیب میکنه
فکر کنم از اول مسیر دنبالمونه چقدرم جلفن خدا این معضل های جامعه رو از روی زمین برداره
خندمو خوردمو یه نگا به عقب انداختن اصال نیما اون وسط تابلو بود داشت قر میداد بقیه هم دست میزدن
با لرزیدن گوشیم نگا از اون مینی بوس تابلو گرفتم و سریع تماس و برقرار کردم:بله سامی
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سام:زندگیه سامی کجاست
نوا:عزیزم من االن دارم میام تا ده دقیقه دیگه اونجان فقط من ماشینتو نمیشناسما بیرون باش
سام:یه سوناتای زرد که روبروی سینماست تابلوعه وارد خیابون بشی منو میبینی
نوا:اوکی

پنج دقیقه بعد راننده وارد خیابون شد راست میگفت تو خیابون به اون شلوغی یکی ماشین اون تابلو بود یکی مینی بوسه
شهرام
نوا:اقا همین جا نگه دارید
بعد حساب کردن پول از تاکسی خارج شدم و به سمت اون سوناتای زرد رنگ رفتم که شیشه اتوماتیک پایین اومد و سام
باهمون لحن لوس گفت:زندگی من اولین باره دونفره اومدیم بیرو...
هنوز حرفش تموم نشده بود که مینی بوس پشت ماشین خوشگل سام پارک کردو بچه ها پر سروصدا از ماشین خارج شدن
الهی بترکی نیمای جلبک که سردسته ی این ندید بدید ها خوده خرتی چشمای گرد شده سام و پشت عینک دودی هم میتونستم
ببینم
نیما:اوفـــ مــاشـیـنـو
میثاق:نـوا چی تور کردی
نیما زد رو سقف ماشین و داد زد:داداش بیا پایین لولو که نیستیم
سام بهت زده از ماشین پیاده شد و ریموت و زد اومد سمتم درحالی که نگاش به این ده نفر بود گفت:نوا میکردم قراره دوتایی
بریم بیرون
نوا:ســام....
نیما پرید جلو محکم زد رو شونه سام که نزدیک بود بچه مردم بیوفته تو جوب که من یقه کتشو گرفتم و مانع افتادنش شدم
اصال سامه تو افساید بود
نیما:داداش ما همه گیمون ده روحیم در ده بدن ماو نوا نداره که فرقی داریم ما باهم ،بچه ها ما فرق داریم باهم حاال میثاقم
اومد اون سمت سام و گفت:نه داداش ماهممون نواییم
***
کال من ساکت مونده بودم ده نفرشون ریده بودن تو مُحَوَطه سینما
نیما:سـام داداش برو ده تا بیلیط بگیر دیگه چرا وایسادی اها بعدشم برو ده بیستا چیبس بگیر؛داداش چس فیل که از همه
واجب تره اِاِ ببخشید همون پف فیل منظورمه
سام سری تکون داد ولی قبله اینکه بره میثاق داد زد:سامی جون بدون تخمه که این فیلم از گلومون پایین نمیرهه
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نیما:اره راست میگه،اب معدنیم بگیر
سام چشم غره ایی رفت و با گفتن یه باشه که از عمق معنیش گه خوردم بیداد میکرد به سمت گیشه شماره  2رفت تا بیلط بخره
_نـیـمـا ابـرو نـذاشتی واســـم
_حرف مفت نزن مگه تو پولشو میدی
دیدم راست میگه ها به من چه بنابرین قانع شدم
یک ربع بعد ما همگی تو سالن سینما بودیم و دوباره سره کجا نشستن نیما یه بساط دیگه راه انداخت
چون بیلیطامونو از قبل رزرو نکرده بودیم هممون پیش هم نیوفتاده بودیم چهارتا صندلی اون اول بود چهارتا اون وسط دوتاهم
اون باال
سام:نوا عشقم بیا بریم روی اون دوتا بشینیم قربونت برم
نوا:اوکی بریم..
داشتیم به سمت صندلی های اخر میرفتیم که نیما خودشو به ما رسوند و گفت نوا من میخوام ب*غ*ل داداش سامه خودم
بشینم برو اون پایین تو
سام:نه نیما جان بزار منو نوا پیش هم باشیم لطفا برای چند ساعت به من بدینش
نیما فاز فردین برداشت زد روشونه سامو اخماشو توهم کشیدو گفت:منو خواهرم دو روحیم در یه بدن منو نوا چه فرقی باهم
داریم میخوای بری اون باال نوارو ماچ بوس کنی بیا بریم خودم ماچت میکنم
بالخره فیلمم دیدیم چقدرم از دست این نیمای عوضی خندیدیم مرتیکه وسط فیلم تو سینما مکان عمومی داد زد عــرعــر اصال
شعور نداره این بچه بماند مردم بلند بلند چقدر تیکه انداختن چند موردش اینا بود
نیما:عــر
مردم:دست خــر
نیما:عـــر
مردم:مـــرگ
نمیدونم این زی زی جون سره این حلبک چی خورده اینقدر معیوب شده بچه
وقتی برقا روشن شد سام از عصبانیت قرمز شده بود گفتم االن میاد میزنه دره گوشم میگه سگ تو روت با این داداشت منتظر
بقیه نموندم و از سینما خارج شدم سام اومد جلو ولی برعکس تصورم گفت:نوا الهی قربونت بشم من دیگ برم یه روز بیا
دوتایی بریم بیرون اینا که نزاشتن من دو دقیقه روی ماهه تورو ببینم
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همش میگن بیا داداش سام فک کن ما نواییم اخه مگه میشه اون میثاق با اون ریشای جنگلیش شبیه پرنسس من باشه تو بگو
ها میشه نوایی؟
نوا:سامی واقعا معذرت میخوام اینا یهویی چتر شدن رو من...
سام:میدونم پرنسسم میدونم عشـ..
ادامه حرفشو با دیدن نیما خورد و سریع گفت :میبینمت نوا خانمیم
بدو بدو به سمت ماشینش رفت خندمو جمع کردم بیچاره دیگ از نیما میترسید اومدم برم سواره اون مینی بوسه کذایی بشم
که دیدم نیما داره میدوعه دنباله سام
نیما:سامی کجا میری بابا ،بیا میخوام ببرمت رستوران بچه هم گشنشونه
ای فدای داداشم برم که بِکَن نیست الهی قربونش برم داداشمو که میخواد به جبران این تیغ زنی مارو ببره ناهار بدهه
سام:نه اقا نیما برم کارای شرکت مونده یه روز دیگ میام بریم...
نیمل :نه به مرگ میثاق ماهمه گشنمونه اصال راه نداره نوا شما با ماشین سام برو ماهم پشتتون میایم
چشمای سام از این حرف نیما چلچراغ شد و گفت وای باشه من که هستم
نیما :اوکی بچه ها بپرید باال
سام که تازه نگاش به اون مینی بوس کذایی افتاده بود قیافشو جمع کرد و گفت:بــاایـــن؟
نیما:په نه په با پرادویی که از اقا خدابیامرز پدرم بهم ارث رسیده
***
بالخره رسیدیم به یکی از بهترین رستوران های الهیه که پیشنهاد سام بود عجب جایی باکالسی بود خالصه مینی بوس تو
پارکینگ رستوران کناره ماشین سام پارک شدو همگی داخل رستوران شدیم کفترای عاشق دوتا دوتا رومیزها نشسته بودن و
با تعحب به ما که مثل قوم ابوبکر وارد رستواران شده بودیم نگاه میکردن ایناهم پرو انگار نه انگار
نیما:بچه ها هرچی میخواید سفارش بدید ها رودروایسی نکنید اصال
روی میز  ۲۶نفرهه طبقه دوم رستوران مستقر شدیم و چندثانیه بعد گارسون اومد و سفارشامونو گرفت همشونم نامردا غذا
های گرون خفن سفارش دادن که من از انتخابم که جوجه بود گذشتم و شیشلیک سفارش دادم
نیما:داداش کباب برگ بیار جوجه کباب زعفرانی از همه مهم تره یادت نره ای چقدر دلم ماهیچه میخواد پس داداش ماهیچه هم
بیار
نوا:نیما دست و دلباز شدی
نیما:فقط سفارش بدید میثاق داداش بخور فقط بخور به چیزی فکر نکن
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غذا رو یک ساعت بعد اوردن و همه مشغول خوردن شدن سام اروم با قاشق چنگال داشت گوشتشو تیکه میکرد ولی این ندید
بدید ها نگم بهتره....
اون شهرام گوسفند داشت با دستش ماهی میخورد و سام هی چشماش و از اون مرتیکه چندش میدزدید
نیماهم ماشاهلل بزنم به تخته مثل خره ماده تمام غذاشو خورد یکم از شهرام باکالس تر تمامــش یــعــنـی هـــمـــشــا از جوجه تا
کباب و ماهیچه همشو کوفت کرد یعنی خورد
دیدم اگه بخوام به ضایع بازی ها این جلبک فکر کنم غذا کوفتم میشه پس با نهایت بی توجهی مشغول خوردن شیشلیک های
خوش طعمم شدم
غذامونو خوردیم و گارسون اومد میز و جمع کردو صورت حساب و روی میز جلوی نیما گذاشت
نیما:اها صورت حسابه
انگار همه شک داشتن که نیما بخواد حساب کنه بخاطره همین همه داشتن منتظر بهش نگا میکردن نیما اون دفتره که توش
صورت حساب و گذاشته بودن باز کرد و مشغول خوندش شد ولی به ثانیه نکشیده خیلی ریلکس دره دفترو بست و گذاشت
جلو میثاق
این حرکات و میثاقم تکرار کرد و دفتر و دوباره جلوی نیما گذاشت اصال سکوت همه جارو گرفته بود که نیما و میثاق دست
کردن تو جیبشون
میثاق دوتا دوتومنی مچاله و نیما یه پنج تومنی پاره روی میز گذاشت
نیما :ایـــنــم دُنــگـــه مـن و مــیـثـی
شهرام:االن دقیقا منظورت چیه
سام:شوخیه مسخرهه ایی بود این پوله خوردارو از روی میز بردارید تا اینجاهم حسابی ابرومو بردی
همون موقع صدای کاله قرمزی حرف سام و قطع کرد؛ ای درد بگیری نیما با این انتخاب اهنگ مسخرت
نیما درحالی که از جاش بلند میشد گفت:کاکتوسا شوخی کردم بمونید االن میام حساب میکنم تماسو برقرار کردو از ما دور شد
میثاق رو به گارسون گفت:داداش دست به آب کجاس
گارسونم با بی حوصلگی مسیری که نیما رفت و با دست نشون داد
***
(فردای همون روز)
زی زی جون:نوا از اون اتاق بیا بیرون دیگ دختر بزار این ور پریده بیاد خونه میدونم چیکارش کنم یک پوستی از کلش بکنم
ادم بشه
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نوا:زی زی جونم من دیگه نمیام بیرون اصال میخوام بمیرم ابروم رفت
سرمو از زیره پتو بیرون اوردم و نگاهی به صفحه گوشیم انداختم سام بیست بار زنگ زده بود
گوشیو روی تخت پرت کردم الهی بمیری نیما که ابرو واسم نزاشتی دلقک عوضی
وای حتی وقتی به دیروز فکرم میکنم از خجالت میمیرم حتما میپرسید چی شد
اون میثاق خیر ندیده عوضی با اون نیمای گور به گور شده فرار کردن و سام  ۰۰۰هزار تومن پیاده شد بیچاره دیگه هنگ کرده
بود
با فکر کردن به حرف اخرش اشک تو چشمام جمع شد:نوا فکر نمیکردن قصد اوسگل کردنمو داشته باشی
اشکامو پاک کردم و باشنیدن صدای توبیخگر زی زی جون از اتاق خارج شدم تا شاهد موش شدن نیما جلوی زی زی جون
فوالدیم باشم
زی زی جون:من اینجوری تورو تربیت کردم نیما شوخی و بلبل زبونیت شیرین همه بخاطره این موضوع دوست دارن ولی تیغ
زدن یه غریبه شیرین زبونی نیست نیما بزرگ شو میفهمی بزرگ شو همین امروز فردا برات زن میگیرم ادم بشی بلکه توی
جلبک
نیما:مرسی دستت درد نکنه اگه میدونستم اینجوری واسم استین باال میزنی کهِ .....ااِ مامان چرا تو میگی جلبک تیکه کالم دزدی
کار خوبی نیست
زی زی جون:کوفت بیشور منو مسخره میکنی
با دیدن زی زی جون که با اون جارو تو حیاط دنباله نیما افتاده بود و به پشتش میزد لبخندو بعد  ۲۶ساعت رو ل*ب*ا*م اورد
جون به جونشم کنن دلقکه به یه َورِشم نیست زی زی جون داره دعواش میکنه
اخ  ۲۶ساعت دست تو دماغ نیما نکردم،بدون اینکه جلب توجه کنم به سمت شلنگ که توی باغچه افتاده بود رفتم شیر اب و باز
کردم و در یک حرکت شلنگ و به سمت نیما که یه تیشرت سفید تنش بود گرفتم و شروع کردم به فوش دادن:جلبک خاک
توسرت بزغاله من اون  ۰۰۰تومن و از حلقت میکشم بیرون مرتیکه مفت خور
نیما:هوی ،هوی کپک نو بود اخ بگیرش اونور روانی پرورشگاهی میگم بکشش اونور مامان اینو از کدوم پرورشگاه گرفتی
خدایی
زی زی جون اخماشو کشید توهم گفت:رفته بودیم باغ وحش تورو بیاریم یه پرورشگاه کنارش بود نوا روهم از اونحا برداشتیم
حاال دیگه خودتون حل کنید مشکلتونو،من کار دارم
زی زی جون جاروشو و من شلنگ و همزمان توی باغچه پرت کردیم اومدم برم داخل که نیما زیره لب گفت
نیما:سگ تو روحــت نـو بــود لــبــاسـم
نوا:سگ تو روحه خودت جلبک بی خاصیت بعد گفتن این حرف پا تند کردم و پریدم تو خونه
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با دیدن گوشیم سوتی کشیدم اوو  ۲۲۲تا تـــمـاس بی پاسخ

با یه حرکت سریع شمارهه سام و گرفتن هنوز یه بوق نخورده بود که صداش توی گوشی پیچید:نــــوا کـجــایی تــو دخـتـر چـــرا
جـوابـم و نــمـیـدی
نوا:داد نـزن سام بجای این کارا شماره حسابتو برام بفرست
سام:شماره حساب منو میخوای چیکار تو دختر جواب منو بده
نوا:شماره حسابتو میخوام تا بدهیمو باهات صاف کنم اول شماره حسابت و اس کن برام پولتو که واریز کردم اونموقع زنگ بزن
صحبت میکنیم
بی توجه به الــو گفتن سام گوشیمو قطع کردم خوش ندارم به کسی بدهکار باشــــم
اومدم گوشیو بندازم رو تخت که دیدم نیما پی ام داده وا اینکه اتاق ب*غ*لیه
_ابجیه گلم..
+چی میخوای جلبک؟
_نوا خواهرهه گلم
+بنال برادر خولم
_باشه پس یه لیوان اب بیار تشنمه
+چرا ادا تنگارو درمیای اشپزخونه ب*غ*لته
_من تحتم گشاده توبرو بیار
_ایول اه ،جلبک ،خوب جای حساس طرف جلو دماغته با کله برو توش طرف ناکار میشه دیگه
_نه بابا چقدر تو باهوشی کودن کشتی کجه هر چیزی نمیتونن بخورن
_داری سوسک میشی حسودیت شده تخمه رو بدهه
_بی تربیت یعنی چی این حرف
_نیمای جلبک خاک تو سره بیشورت کنن مرتیکه(دوال شدم و یه مشت تخمه از پیشت دستی برداشتم دستامو جلو نیما
گرفتم)و گفتم این تخم و میگم جلبک خاک تو سرت
مشغول خوردن بودم که گوشین عر زد بدون نگا کردن به صفحه تماس و برقرار کردم :چیه؟
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مانا:کوفت و چیه بیشور بی فرهنگ
نوا :برو که هیچی بین ما نیست اصال زندگیم.....

مانا:خاک تو سرت کنن شعور نداری تو زنیکه میخوایم بریم واسه ایدا لباس بگیریم واسه شنبه(تولد داداش ایدا)تو میای یا
نه؟؟
نوا:اگه واسم اون کیف پول صورتیه رو بگیری میام مامانی اخه میدونی که از بس سلیقم نایسه و خودم بیوتیفولم به وجودم
احتیاجه
مانا :سقف نریزه رو سرت دخترم
نیما اروم جوری که مانا نشنوهه زمزمه کرد:کجای کاری دختر خیلی وقته سقف اومده پایین
اداشو دراوردم که نیما هم گفت:بدبخت میمونا ادا درمیارن
بدبخت ،بدبخت ،بدبخت ،بدبخت
نوا:خوب بابا تو دوباره رفتی تو پیجه اون کارگره ساده جوگیر شدی بشین سر جات شانپانزه...
مانا:نـــــوا بـامـن حـرف بـزن مـیـای یــا بــریــم
نوا:چیز میکنم تو دهنتون بدون من برید نیم ساعت دیگه دمه درم بیا دنبالم
***
مشغول قدم زدن تو پاساژ های بزرگ و زنجیره ایی که جای ادم های بیوتیفول و خفن مثل من بود ،بودیم تا یه لباس خوشگل
واسه این ایدای جلبک پیدا کنیم لباس یا اندازش نبود یا اگه سایزش بودخانم خوشش نمیومد
نوا:ایدا خبرهه مرگت بیاد که اینقدر فنچی کال تو قدت فکر نکنم 1951باشه وزنتم که  41کیلو بیشتر نیست تو چجوری زنده ایی
دختر
ایدا :ترخدا اذیتم نکن نوا اعصابم خورد هست به اندازه کافی کله پاساژا تهران و متر کردم هیچی چشمم و نگرفته
مانا:حاال بیاید بریم بشینیم تو این کافی شاپ یه چیز بخوریم بعدشم میریم دنباله لباس همه به تائید حرف مانا به سمت کافی
شاپی که تو خوده پاساژ بود راه افتادیم
منو ایدا و بهار روی میز چهار نفره نشستیم و ماناهم رفت تا بستنی هامونو سفارش بده ایدا غم از چشماش میبارید که بهار
اروم گفت:نبینم غمتو خواهری قول میدم امروز یه لباس برازنده خودت واست پیدا کنیم مگه نه نوا جونم
نوا:اره اجی یه لباسی برات انتخاب کنم مثل خودم بیوتیفول وخوشگل بشی..
مانا که حاال کناره میز بودو حرفمو شنیده بود به همراهه ایده و بهار چشم غره توپی برام رفت
ایش به یه وره برادرزاده ایندم

28

https://telegram.me/romancity

RomanCity

رمان نوای شب

البته اینو تو دلم گفتم
یک ربع بعد گارسون با چهارتا بستنی توپی به سمت ما اومد و ما مثل قحطی زده های افریقا به سمت بستنی ها حمله کردیم
اصال با دیدن اون بستنی های شکالتی ننم و هم یادم رفت
مشغول خودن بستی ها بودیم که بهار با مشت کوبید رو پهلوم
با اخم به سمتش برگشتم و گفتم:چته گوساله جلبک از کدوم جنگلی فرار کردی زدی پارم ،یعنی پهلومو سوراخ کردی
بهار :اااِ ساکت شو یه لحظه اروم بچرخ به عقب ببین کی اینجاس
نوا:هر توله سگی هست به من چه بستنی تو بخور دیگه
ار:بدبخت داره به خواهر شوهره ایندت خیانت میشه برگرد ببین
با این حرف بهار کنجکاوانه به سمت عقب برگشتم و بادیدن جناب اقای امیر آریا که مقابل یه زن شیک پوش و زیبا(خدایی از
ن بیوتیفول نمیرسید)نشسته بود و از قهوش جرعه جرعه مینوشید
سما خوشگل تر بود ولی به پای م ِ
جون چه کالسیم داره پ*د*ر*س*گ اااِ اگه به سما نگفتم به خواهرهه شوهر اینده من خیانت میکنی یه بالیی به سرت بیارم
امیرخان اون سرش ناپیدا
گوشیمو برداشتم و واسه محکم کاری دوسه تا عکس خفن از امیر جون و دوست دختر جدیدش گرفتم ،بستنی و کنار زدم و از
جام بلند شدم که مانا گفت:کجا میری تو
نوا:میرم با اقای اریا بازی کنم حوصلم سر رفته جون مانی
مانا:برو گمشو یکم بخندیم
بهار:برو تا مامان پشیمون نشده
یه نگا سمت میزشون انداختم که سرش رو چرخوند و برای یک ثانیه چشم تو چشم شدیم چشم غره ایی رفت دوباره مشغول
صحبت با طرف مقابلش شد
ایش جلبک بی خاصیت خوبه بردپیت نیست
از روصندلی بلند شدم و با یه تصمیم ناگهانی به سمت میزش راه افتادم
■■ امیر آریا ■■
سماوات:اقای اریا کاش شما نقشه هارو میاوردید اینجوری راحت تر برسی میشد ساختمون ها
_میگم فرهاد نقشه هارو ایمیل کنه شما نگران نباشد
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درحال صحبت با سماوات بودم با احساس خشک شدن گردنم سرمو کمی چرخوندم که با دختری که گستاخانه بهم زل زده بود
روبه رو شدم چشم غره ایی رفتم و بی اهمیت سرمو به سمت سماوات برگردوندم و گفتم:با اقای حبیبی هماهنگ کردید که
داریم واسه بازدید میریم؟
_اره خیالتون راحت باشه اقای آریا..
حرف سماوات با رسیدن همون دختره گستاخ کناره میزما نصفه موند:
دختره :بہ بہ اقای امیر آریا خوب هستید شما؟ شانپانزتون کجاست جناب نمیبینمش نکنه دلتونو زده؟
_شانپانزه..دلمو کی زده؟میشه واضح تر حرف بزنی...
دختره:هوف ای بابا شما که خنگ نبودی سما رو میگم دیگه عمارت ،موز ،سام یادتون نیومده هنوز ،شما که میگفتی لنگ سماتونو
هیچ کس نداره ،نکنه مرده ،هی وای برا همینه سیاه پوشیدید؟
از عصبانیت درحال انفجار بودم دختره گستاخ شب مهمونی که سمان منو ناراحت کرده بود االن این به کی گفت شانپانزه به سما
اونم جلوی نیلوفرسماوات
جوری از روی میز بلند شدم که صدای بدی تولید کرد و دختره یکم رفت عقب و با چشمای گرد شده به واکنش من نگاه میکرد
انگشت اشارمو جلوش گرفتم و با صدای بلند داد زدم....
_نـه ســـــمــا مـرده نـــه مــن ســـیــاه پــوشـیـــدم(دختره کور رنگی داره سورمه ایی پوشیدم میگه مشکی پوشیدی) ولــــی
اگـــــه بــخـــوای بـه نـــمــک ریــخـتـــنــت ادامـــه بــدی یــــه کـاری مـیــکــنـم خانواده و اون دوستای مسخره تر از خودت
سـیـاه بـپوشی
کیف لب تاب و از روی میز برداشتم و با عصبانیت از اون کافی شاپ خارج شدم سماواتم پشتم میدوید دختره ی عوضی
سماوات:اقای اریا خواهش میکنم صبر کنید ،یکم ،یکم اروم تر....
■■ نوا عزیزی ■■
وقتی از روی صندلی بلند شد از ترس نزدیک بود سنکوب کنم ،یعنی خودم و خیس کردم سگ گاز گرفته مرتیکه روانی و...
به سمت میز دخترا برگشتم که از خنده سرخ شده بودن
_ مرگ بیشورا خنده داره الهی سر تخته بشورنتون گمشید بریم از اینجا ضایع شدم همه دارن اونجوری نگام میکنن
بهار:حقته نمیدونی اون رو خانومش حساسه باقالی فرهاد دوست بیست سالشم جرعت شوخی با سما رو نداره
نوا:من فرق دارم این امیرخانم تاوان ضایع شدن منو میده ،صب کن اگه من اون شانپانزه زشتو ننداختم به جون امیر خان اریا
اسمم نوا نیست فقط صبر کن و نگاه کن خانم خانما
خالصه از اون کافه که میشه گفت شروع تمام بدبختی های من بود خارج شدیم تا شب مشغول گشتن بودیم که بالخره ایدا یه
لباس مشکی عروسکی گرفت که خیلی به اندامه کوچولو موچولوش میومد در تمام این مدت تو خرید دخترا من فقط و فقط به
فکر تالفی کاره اون جلبک اریا بودم مرتیکه بد ضایعم کرد
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ناموسا شلوارم قهوه ایی شد ،فکر کردم میخواد بزنم ،البته غلط میکنه ،منو کسی بزنه خشتک شو پرچم میکنم
ساعت  ۲۰شب بود که دخترا منو جلوی خونه پیاده کردن و خودشون رفتن
وارد خونه شدم نیما از جاش تکون نخورده بود صبح رفتم نشسته بود تخمه میخورد فیلم میدید االنم نشسته تخمه میخوره
کارتون میبینه...
نوا:خجالت نمیکشی هنوز کارتون میبینی باید لنگاتو.....
نیما:ساکت بی کالس دهاتی این انیمیشنه میفهمی شعور داری اخه تو کپک
نوا:خوب خوب انیمیشنه اصال داداشی جونم رفتم سمتشو محکم لپشو بوس کردم که نیماهم متقابال لپمو ب*و*س*ی*د بعدشم
سرمو روی شونش گذاشت و دوباره مشغول تماشا اون انیمیشن شد
وای خدایا چه ارامشی داره اغوش داداشم ،بزرگترین پشت و پناهم
نیما کله زندگی منه حتی نمیتونم برای یه لحظه دنیارو بدون دلقک بازیاش تحمل کنم نیما توی انیمیشن غرق شده بود و من تو
چشمای عسلیه مهربون و شیطونش
برای یه لحظه ارزو کردم کاش نیما امروز همراهم بود اونوقت ازم دفاع میکرد من قویم ،خیلی قوی ولی وقتی یه داداش دارم
چرا باید بجای تکیه به شونه های داداشم به خودم تکیه کنم
***
با زدن تائید  ۰۰۰هزار تومن از پوالی نازنیم به حساب سامان کرمانی واریز شد
همین جور که به سمت خونه میرفتم شروع کردم فوش دادن :ای نیما الهی به حق علی کچل بشی
الهی رو دماغت جوش بزنی
اون ماهیچه از گلوت بزنه بیرون
ای درد بخوری نوا خاک تو سرت شیشلیک چرا سفارش دادی ننه جون پوالم
پس اندازم پرید ،عجب بدبختیم من  ۲۵۰تومن لوازم ارایش گرفتم  ۰۰۰پیاده شدم من خنگم یا اون جلبک باهوشه
داشتم خبره مرگم به سمت خونه میرفتم که با دیدن حشمت خانم تو کوچه قیافم شبیه گالبیه کپک زده شد
از اون دور سیبیالش معلوم بود
حشمت خانم که حاال بهم رسیده بود گفت:وای نوا جان الهی قربونت برم زینب خانم جون خوبه اقا مهندس خوبه
(پسر نداره که منو واسه پسرش بخواد ها ،ولی یه دختر ترشیده به اسم حلیمه داره میخواد بندازش به نیما)
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نوا:بله خوبن سالم دارن خدمتتون ای وای خاله حشمت نیما ناهار نخورده برم سریع ناهارشو بدم خدافظ
شروع کردم به دویدن ولی حشمت سیریش تر از این حرفا بود دنبالم دویید و مچ دستمو گرفت
حشمت خانم:نوا جان غذایی که درست کردیو ندی به اقای مهندس ها یه وقت خدایی نکرده مسموم میشه

حلیمه جانه من از هر انگشتش یه هنر میباره گلدوزی ،منجوق دوزی ،اشپزی،خیاطی ،رقاصی ،خالصه هرچی بگم کم گفتم بچم
مثل......
نوا:خاله حشمت غذام سوخت
حشمت خانم:ای دختر نمیزاری حرف بزنم که ندی اون غذارو اقای مهندس بخوره ها
حلیمه غذا درست کرده االن میرم میگم بیاره برای اقای مهندس بخوره جون بگیره بالخره وقت زن گرفتنشه دیگه
حلیمه من صدتا خواستگار داره ولی من که به این جوونا امروزی امیدندارم ولی اقای مهندس باهمه فرق داره مگه نه نوا جان؟؟
نوا:بله شما درست میگید
خاله حشمت:فعال من برم به زینب خانم بگو امشب برای امر خیر خدمت میرسیم ...
چشمام  ۴تا شده بود نه نه  ۲۲تا شده بود امر خیر یا ابر فرض....
خاله حشمت مگه پسر داشت امر خیر دیگه چه صیغه اییه؟!؟
حتما واسه فامیالشون منو میخواد اخ جون شوهر
پا تند کردم و پریدم تو حیاط و درم پشت سرم محکم بستم که صدای غر غر زینب بانو به گوشم رسید
زی زی جون:ای بابا کوفت این سومین دختره نیمای ذلیل شده بیا یکیشو انتخاب کن دیگه
نیما:یار باید خودش بیاد ،برق لباتو دوست دارم نگو نه نمیشه...
زی زی جـون وایـــی زی زی خــانم
حاال با داد من حواسش از نیما پرت شد و به من نگا کرد:چیشده نوا چرا داد میزنی تو دختر
نـوا:امشب حشمت خانم میخواد بیاد خواستگاری
زی زی:وا خواستگاری برا کی؟ مگه حشمت پسر داشت؟
***
از خنده درحال انفجار بودم وای خدا وقتی حشمت و حلیمه و اقا هاشم با گل و شیرینی وارد خونه شدن
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اولش فکر کردم واسه هاشم اومدن خواستگاری زینب جونمم اخماشو سخت توهم کشیده بود ولی به رسم احترام با همون
اخمش گفت:نوا چایی بیار
که حشمت خانم گفت:چرا نوا زینب خانم جون خواستگاری هرکی هست خودش باید چایی بیاره اقا مهندس چایی نمیاری
با تصور قیافه نیما تو اون چادر سفید گل گلی که داره چایی تعارف میکنه قهقه ایی میزنم که حشمت خان و زی زی بهم چشم
غره میرن
ده دقیقه بعد نیما با همون شلوار خونگیشو تیشرت سبزش با سینی چایی وارد جمع میشه زی زی جونم معلوم بود خیلی داره
خودشو کنترل میکنه که نخنده
خدایی این مدلیشو دیگه ندیده بودیم
حشمت:اقای مهندس ما داشتیم فیلم هندی میدیدیم که متوجه شدیم اونجا دخترا میرن خواستگاری پسرا بعد دیدیم چه رسم
قشنگیه بنابرین ماهم گفتیم یه بار انجامش بدیم
اها یادم رفت بگم حلیمه من منجق دوزی  ،گلدوزی  ،خیاطی  ،سفالگری  ،اشپزی هرچی بگم کم گفتم از خصلت های این بچه
اها راستی زبانم بلده بچم ترکی مثل بلبل لری مثل قناری کُردی که اصال نگو شمالی فول اصال همه زبان های ایران و بلده بچم
الهی حشمت دورش بگرده داشتم میگفتم حلیمه جان....
زینب جون که حاال دیگ خندش قطع شده بود رو کرد به حشمت خانم و گفت:حشمت خانم عروسم اینجا نشسته تازه بله رو
گرفتیم امروز فردا هم نامزدیشونه
***
نیما:وای الهی قربونم بری نوا با اینکه پسرم از تو بیشتر خواستگار دارم چشم مانا روشن جوری به سمتش برگشتم که صدای
شکستن قلنج گردنم گوشامو کر کرد
جلوی مانا االن چی گفت؟
مانا:حاال چه تحفه ای هستی مگه ،حلیمه سیبیلم از سرت زیاده
بهار:اگه زن نیما بشه از حرص همه سیبیالش کِز میخوره
با حرف بهار همه زدیم زیره خنده که نیما جدی رفت روبروی مانا نشست وگفت:خدایی مانی دوسم نداری؟بیام خواستگاریت
بگم زنم شو میشی؟!؟
مانا سرشو انداخت پایین
منم عین خری که کارخونه تیتاب سازی نشونش دادن ذوق کردم
داد زدم:زی زی جون بیا عروس دار شدی
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حاال عروس چقده قشنگه ایشاال مبارکش باد  ،وای من چی بپوشم همون لباسه که واسه فارق التحصیلی اون جلبک خریدم و
واسه نامزدی میپوشم عروسی چی بپوشم خوب وای نیما پول بده
نیما:خفه شو بله بگیرم دیگ میخوام زن بستونم حوصلم سررفته از مجردی
نوا :عروس خانم بگو بله بگو بله بگو بله دوماد رفته دمه حجله عروس خانم بگو
نیما:سکوت عالمت رضایته یا برم حلیمه سیبیلو بگیرم خالصه کیس واسه من زیاده خیلی خواستگار دارم
مانا:مرگ بیشور بزار بریم سره زندگیمون ادمت میکنم خاک تو سر
با صدای دست زدن زی زی جون همه حتی خوده نیما شروع کردن به دست زدن زی زی جونم اومد تو اتاقو مانارو ب*غ*ل کرد و
گفت:کی بهتر از مانا همین االن به مادرت زنگ میزنم عزیزم
نیما جدی رو کرد سمت زی زی جون و گفت:واسه پسر شما ،واسه پسره شما خواستگارایی اومدن همشون با هدیه ها دسته به
دسته اومدن یکشون حلیمه سیبیل از سره کوچه اومده اون یکی حشمت و باصدتا دستمال اومده شما بگین شما بگین توی این
خواستگارا کی میشه عروس ایشاهلل
زی زی جون خندید و گفت:تحت هر شرایطی دلقکی تو پسر
بعده اینکه با دخترا یه عالمه خندیدیم زی زی جون نیمارو از خونه انداخت بیرون و مانا هم از خجالت زود رفت خونشون و منو
ایدا و بهار شاهد مکالمه زی زی جون و مامان مانی بودیم ای وای یعنی دارم به عمه شدن نزدیک میشم
■■ امیرآریا ■■
سما:اه امیر چرا مثل میرغضب ها شدی من که چیز بدی نمیگم مادوتامون به این سفر نیاز داریم عشقم
_نه سمان نه چقدر بگم بابا ما تا چند روز دیگ قرارداد داریم دختر بفهم
سما:تو دیگ خستم کردی چسبیدی به اون شرکت مسخره تازه تاسیس شده و شرکت های ذنجیره ایی خودت و فراموش کردی
اون شرکته فرهادِ به تو ربطی نداره
مامان با غضب به سما نگاه میکرد ولی سما عین خیالشم نبود رو کرد سمت بابا و گفت :عمو شما یه چیز بگید
بابا:چی بگم من دختر سراره جان بیا کارت دارم
مامان انگار از خداش بود از دست این دختر خواهره جیغ جیغوش که عشق پسرشم بود راحت بشه چون بدون هیچ حرفی
صبحانشو نصفه رها کردو دنباله بابا راه افتاد
حاال ففط منو سما تو سالن غذا خوری بودیم سعی کردم عاقالنه باهاش حرف بزنم تا از خره شیطون پیاده بشه
_سمان خانم مگه شما تازه از فرانسه نیومدی ،دیگه مشکلت چیه؟ من قول میدم بعد این قرارداد حتما ببرمت رُم دوتایی فقط
منو خودت
سما:فعال درموردش حرف نزنیم االن نرو شرکت بیا بریم بیرون
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امیر:نه عزیزم مثل اینکه مرغت یه پا داره
بی توجه به سما از پشت میز بلند شدم و به سمت دره عمارت پاتند کردم
سام تو باغ بود داشت با ملینا دختره باغبون حرف میزد موقع رفتن تنه محکمی به سام زدم تا کمی از حرصم که نتونستم سره
خواهرش خالی کنم کم بشه
سمارو خیلی دوست داشتم ولی بعضی وقتا دلم میخواست زبونشو از حلقش بکشم بیرون
سعید ماشینمو از پارکینگ بیرون اورد و من بدون توجه به سام که اسمم و صدا میکرد سوارش شدم و به سمت خونه فرهاد
اینا روندم وای سما بعضی وقتا واقعا غیرقابل تحمل هستی عزیزم خیلی
***
فرهاد اولین حرفی که بعد نشستن تو ماشین زد این بود:داداش چرا دپرسی
انگار فقط این پسره که منو درک میکنه
_هیچی یه جروبحث کوچیک با سما داشتم حل میشه بیخیال
فرهاد:حتما بازم بخاطر من....
_نه این دفعه بخاطر شرکت تو بود
فرهاد:نمیدونم من بیچاره چه هیزم تری به نامزد جنابالی فروختم که اینقدر از من نفرت داره
وقتی میام شرکتت همچین نگام میکنه که حس میکنم االن میاد چشمامو با ناخوناش از حدقه درمیاره...
لبخندی به حرفای فرهاد زدم و اهنگ و عوض کردم نمیدونم حرفای نسبت باحال فرهاد بود یا صدای ارامش بخش احسان
خواجه امیری ولی بالخره بعده یه شبانه روز غر غر شنیدن احساس کردم اکسیژن به مغزم رسید
■■ نوا عزیزی ■■
نیما:نه بابا من شب حال رانندگی ندارم صبح زود همتون بیاید جلو خونه ما از اینجا میندازیم کرج دوساعت بعدشم چالوسیم
با شنیدن صدای نیما با همون پارچ ابی که از اشپز خونه اورده بودم پشت دره اتاقش فال گوش وایسادم
میثاق:بابا مگه اوسگلیم با ماشین بریم تن لشتون که تو پرایده باقالی من جانمیشه ،شهرام بزغاله مینی بوستو بیار دیگه
شهرام:باشه من حرفی ندارم عروسکم ماشین جادس شما کالس میاید
دیگه بقیه حرفاشونو نشنیدم چون سریع پریدم تو اتاق و درم پشتم بستم
ااااِ جاده چالوس بدون نوا اگه گذاشتم برید که اسمم نوا نیست اسمم عقدسه
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گوشیمو برداشتم و سریع شماره ایدارو گرفتم هنوز بوق اول نخورده بود گوشیو برداشت:جانم
نوا:رو گوشی خوابیده بودی ایدا
ایدا :نه داشتم بازی میکردم کارت و بگو
نوا:بلندشید حاضرشید دارم میام دنبالتون امشب اینجایید
ایدا:نه بابا جون خودت راست میگی
نوا:جون من بیا دیگ مچه نیما و گرفتم فردا میخوان با مینی بوس شهرام برن چالوس ماهم چتر میشیم بهشون
ایدا:اوکی نیم ساعت دیگ جلو دره خونتونم
نوا:خاک تو سرت یه اجازه میگرفتی
ایدا:از کی اجازه بگیرم اجی بابا که سوئدِ نکنه میخوای از زن بابام نوشین خانم اجازه بگیرم
نوا:خیلی خوب بابا دلم کباب شد واست
گوشیو قطع کردم بهار که خونه دانشجویی داشت و اجازه نمیخواس از کسی بگیره پس بایه تلفن اونم اوکی کردم میموند مانی
که اون کاره زی زی جونم بود رفت
م تو اتاق زی زی داشت جدول حل میکرد وقتی موضوعو براش تعریف کردم باشه ایی گفت و منم سریع شماره خونه مانی و
گرفتم و بعد چندتا بوق صدای دلنشین خاله صبا تو گوشی پخش شد و بعده کلی حرف از زی زی اره از خاله صبا نه خاله صبا
راضی شد مانی و بفرسته
(زی زی به پسرا یعنی میثاق و شهرام خیلی اعتماد داشت به قولی خودش بزرگشون کرده بود بخاطره همین با رفتن ما با پسرا
مخالفت نکرد)
مانا:بلند شو نوا خرس قطبی بلندشو پسرا تو حیاطن اونوقت تو هنو کپیدی
با شنیدن این حرف مانا سرجام سیخ شدم ساعت گوشیمو دیدم  ۴صبح بود دخترا حاضر بودن ولی من هنوز شورتک پام بود
زدم رو سرمو پریدم سمت کمدم یه تیپ زدم اصال نفهمیدن چی پوشیدم جوری سریع عمل کردم که سه دقیقه ایی حاضر شدم
سریع با دخترا از اتاق خارج شدیم با دیدن پسرا که مثل جسد رو همدیگه افتاده بودن
(دور از جون داداش گلم)
چشم غره ایی به مانا رفتم ولی خوب بیچاره حق داشت اگه اینجوری نمیگفت عمرا بیدار میشدم
اروم رفتیم و سوئیچ مینی بوس و از رو وسایالشون برداشتیم و رفتیم تو کوچه
بهار رفت وسایالمونو قایم کنم اون پشت وقتی وسایالمونو جاسازی کردیم
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خودمونم پشت مینی بوس ولو شدیم و کیلید مینی بوس و به زی زی جون که با ما بیدار شده بود دادیم تا سره جاش بزاره این
مسافرت یهویی و عشقه
ایدا:من دارم خفه میشم
بهار:ای بابا زر نزن ایدا االن میان وقتی اومدن طی یک حرکت انتحاری مثل کماندوها میپریم بیرون
من:نه اینجا بخوابید یکم سختی بکشید بعد که رسیدیم کرج میپریم بیرون که هم سکته بکنن ،هم دیگ راه برگشت نداسته
باشن
****
بعده یک ربع از جابه جا شدن ما پسرا باسرو صدا وارد مینی بوس شدن و بعده ده دقیقه راه افتادن ای نیمای جلبک میخواستی
بی خبر بری شمال حمال
هنوز سره خیابون نرسیده بودیم که نیما دادزد:داداش میثاق بوی ترشیدگی نمیاد
میثاق:اره اوه اوه خیلیم ترشیدس بوش
نیما:اره به جون خودت االن یه لحظه فکر کردم چهار تا دختر ترشیده ی کپک زده پشت مینی بوس ولو شدن یادشون رفته لنگا
درازشونو جمع کنن شما همچین فکری نمیکنید
با تعجب بهم دیگ نگاه میکردیم که نیما داد زد هوی ترشیده ها بیاید بیرون بو گندتون کله مینی بوس و برداشته
زوری از روی هم دیگه بلند شدیم و به سمت پسرا رفتم شهرام که پشت فرمون غش کرده بود از خنده میثاقم جوری میخندید
که زبون کوچیکش اون ته عربی میرقصید ولی نیما با ابروی باال رفته و داشت بهمون نگا میکرد که مانا گفت:ترشیده خواهرته
برگشتم سمت مانا و محکم کوبیدم تو کمرش داد کشید و گفت:مرض داری روانی
نوا:کوفت هنوز نه به باره نه به داره داری زن داداش بازی درمیاری ترشیده خودتی
مانا:ااااِ خواهرش تویی؟
نوا:نه خواهرش حلیمه سیبیل
******
من:یه چتر خیس دریاکنارو پرسه های عاشقانه زل میزنم به چشمای مستت سر روی شونت میگذازم بی بهانه
نیما:میخوامت خانمم با عشقت ارومم میخوامت خانمم با عشقت ارومه..
شهرام:بابا خفه شو دیگ نیما گند زدی تو صدای حامد همایون مرتیکه یه لحظه فکر کردم خر تو ماشینه داره عر میزنه
نوا:گوساله به در میگی دیوار بشنوهه صدامون خیلیم خوبه
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میثاق:ناموسوار صداتون شُخمی
بهار:جلبک دلتم بخواد شخمی صدا ضایع خودته زباله
مانا:اقا بس کنید دیگ االن یکی بگه ما کجا داریم میریم اصال چند روز اونجاییم
شهرام:میریم داهات میثاق اینا تو شمال
ایدا:داهــــات؟؟
بهار:اونـجـادیـــگـه کـجـاس؟
نوا:مگ دیشب قرار نبود برین چالوس جلبکای بی خاصیت مغز فندقی ها
نیما:کپک حداقل تا اخرش فالگوش میموندی بفهمی مسیر اصلیمون کجاس نفهم چی تو مخه تو ناموسا؟

مسخره بازی هامون تو اتوبوس و اذیت ازار های نیما ناگفته بماند ما سه ساعت بعد توی روستای خیلی خوشگل تو خوش اب و
هوا تو رودبار بودیم که با دریا خیلی فاصله داشت
نیما:نــوا بــبـــیـن چـــی پـیـــدا کردم؟
همه به سمت نیما برگشتیم که نیما گفت:شنیدید میگن هر ادمی همزاد های خودشو داره یا نه؟؟
بهاربا اشتیاق :اره شنیدم
نیما:من همزاد شما سه تا یعنی نوا و بهار و ایدارو پیدا کردم
ایدا:تروخدا بگو کوشن
بهار:جدی؟
نوا:زر میزنی؟؟؟؟
نیما:پشت سرتونن زر نمیزنم به جون خوده همین میثاق حاال برگردید و پشتتون و نگاه کنید
اونقدر ذوق کرده بودم که واسه یه ثانیه هم فکر نکردم چرا مانا و پسرا رو زمین ولو شدن یا اصال همزادامون پشت سرمون
اونم تویه داهات کوره چیکار میکنن(خنگه دیگه)
برگشتن ما همانا و دیدن سه تا خر که سراشونو از باالی دیوار اجری بیرون اوردن و مارو نگا میکنن همانا
ایداجیغی کشید به سمت نیما که حاال داشت میدویید حمله کرد منو بهارم که از عصبانیت سرخ شده بودیم بهم نگا کردیم و
رفتیم کمک ایدا
نـوا:جـلــبـــک بــی خــاصــیـت هــمزاده خودت خـره مرتیکه بی مخ
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بهار:داداشتو بگیرم جرش میدم

ایدا:وایـی فکر کنم منظورش از همزاده من همون خر سیاه کوچولوعه بود چقدرم زشت بود نکبتی ،بازم اون دوتای دیگه خوب
بودن
بهار:ایــدا تــو
واقـعــا بیشوری
نیمای کثافت همچین میدویید انگار تو مسابقه شرکت کرده ما سه تا نفس زنون وسط راه ولو شدیم بچه ها اونجا دیگه خوابیده
بودن داشتن زمین و گاز میزدن نیمای عوضی هنوز نیومده شروع کرده خدا بخیر کنه این مسافرتو
******
اسمونه این روستا خیلی قشنگ بود ستاره ها اونقدر براق بودن که ادم حس میکرد در چند قدمیشون ایستاده اسمون شب
سورمه ایی بود اونقدر این منظره زیبا بود که هممون مثل جنازه کف پشت بوم دراز به دراز شده بودیم و به اسمون نگا
میکردیم
نیما:میگم بچه ها...
مانا:کوفت
ایدا:مرض
بهار:مرگ
با عصبانیت برگشتم سمت دخترا و گفتم کوفت تو جونتون مرض تو حلقتون مرگم به خودتون بیشورا
با اینکه نیما از صب خیلی دخترارو اذیت کرده بود ولی خوب کسی چیز میخوره بجز خودم به داداشیم فوش بده واال
نیما:الهی قربونه خواهرم برم
نوا:حاال نمک نریز چی میخوای
نیما:هیچی میگم شما تخم مرغ میخواید واسه فردا
مانا:تخم مرغ
نیما:اره کفتر پیدا کردم
وقتی نیما اینو گفتم شهرام چنان زد زیره خنده که گفتم االن دیوار های خونه ب*غ*لی میریزه رو زمین خوابیده بود پاهاشو
تکون میداد یه لحظه فک کردم تشنج کرده مرتیکه موسخله به موال
حاال نیماهم میخندید الهی قربون چاله داداشیم برم وقتی قهقهه میزد چاالی رو لپش از همیشه عمیق تر میشد
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بهار از جاش بلند شد رو به شهرام گفت:صب کن ببینم شما دوتا صبح رفتید میوه بخرید از شهر چه غلطی کردید
شهرام:هــیـ....چـی...فـقـ...طـ..
از کنجکاوی اینکه چیشده داشتم پاره یعنی داشتم عذاب میکشیدم شهرامم که مثل ادم حرف نمیزد
نـوا:کوفت د نَرتیکه نخند دیگه بگو چیشده این بزباش جلبک اینجاروهم اباد کرده یا هنوز دست به کار نشده
نیما:نه به جون نوا فقط یه خواستگارم اینجا پیدا کردم تخم میزاره
مانا اخماشو کشید توهم حاال دیگ همه کف پشت بوم نشسته بودیم منو بهار زوری خندمونو نگه داشته بودیم
بهار:داری مسخره میکنی
شهرام:اره بابا...این دلقک و بیخیال بشید اسم خودش از همه ضایع تره اسم دختره مردم و مسخره میکنه
ایدا:مگه این دختره مردم اسمش چیه؟
نیما:چی حدس میزنی؟
ایدا:چمیدونم...عقدس...کوکب..من چمیدونم اخه
شهرام:هیچ کدوم اینا نیست
مانا:پس چیه اسمش خو
نیما:کفـتـر خانوم ،قول داده روزیم یدونه تخم بزاره
نوا:کی میخوای ادم بشی تو مرتیکه
ایدا:حاال واقعا اسمش کفتر بانوعه

شهرام بریده بریده گفت:نه بابا کفتر چیه اسم بیچاره کبوتره این خرو دید گفت وای چه جوان رشیدی اینم گفت مرسی اونم
گفت من کبوترم اینجا بگی ننه کبوتر ادرس خونمو بهت میدن بیا دوشب خونه من بمون پسرجان بهت تخم مرغ های محلی میدم
نیما:اوه اوه مثل بلبله این شهرام یه و جا ننداخت جون من عاشق کفتربانو شدی میخوای فردا دخترا رو بفرستم واست
خواستگاری بالخره قده شتری شدی دیگه...
میثاق:خیلی خوب بابا نمک نریزید دیگه پاشین برین تو میخوایم بخوابیم
ایدا:چرا شما؟ما دخترا میخوایم تو پشت بوم بخوابیم شما برید؟
میثاق:ااااِ نه بابا چیه شما میمونا قشنگه که میخواید زیره این سقف خدا بخوابید
درضمن شما که عین چی از سوسک و مارمولک و اینجور چیزا میترسید....
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ایدا:صبر کن ببینم کی گفته من از سوسک میترسم ها موقی که مامانت داشته واست شیر خشک درست میکرده من پرا
سوسک و میکندم مینداختم تو اب میوه گیری اب میوه سوسکی میخوردم جناب
میثاق:همون از بچگی سوسک میخوردی االن اینقدر مورچه ایی بکش کنار خاله ریزه میخوایم بخوابیم
■■ امیرآریا ■■
درحالی که نقشه های رو میزو برسی میکردم فنجون قهوه رو لبم نزدیک کردم ولی قبله اینکه بتونم مزشو بچشم دره اتاق باز
شدو خانم اکبری با عجله وارد اتاق شد اخمامو کشیدم توهم و گفتم :اینجا در نداره که سرتونو میندازید میاید داخل خانم
اکبری
صمدی:اقای مهندس خانم کرمانی و خانوم سماواتی توی پارکینگ باهم درگیر شدن همه کارکنا هم االن تو پارکینگ جمع شدن
دارن هم دیگه رو میکشن
با تعجب به اکبری نگا میکردم با درک حرفاش با سرعت و چشمای گرد شده از اتاق خارج شدم و به سمت اسانسور دویدم وایی
سما ،از دست تو چیکار کنم؟
***
با دیدن سما و سماوات که وسط پارکینگ دست به یقه شده بودن و تمام کارمندا دورشون جمع شده بودن و سعی در جدا
کردنشون داشتم نفسمو پر صدا بیرون دادم و به سمتشون رفتم
سماوات:حالمو بهم میزنی زنیکه عوضی اشغال فکر کردی همه مثل خودتن من با امیره تو چیکار دارم
سما:خفه شو هرز....
قبله اینکه سما اون حرف از دهنش خارج بشه بلند داد زدم:ســمـــا
برای یک لحظه سکوت کله پارکینگ و گرفت و بعدشم صدای هقهقه سما بود که سکوت پارکینگ و میشکست خدای من چرا این
دختر یکم فقط یکم مغرور نیست هوف اروم باش پسر
_برید سره کارتون مگه سینماس هــنوز وایسادن منو نگاه میکنن
همشون از ترس به دو ثانیه نکشید پارکینگ و خالی کردن کالفه دستی تو موهام کشیدم و گفتم :خوب سما منتظرم توضیح
بدی که چرا اینجارو به چاله میدون اشتباه گرفتی؟
سما:امیــر...مــن...هـمـــش تقصیره اون بود امیر بخدا من کاریش نداشتم داشت با تلفن حرف میزد واسه اینکه حرصمو در
بیاره هی میگفت امیر جونم امشب زود بیای خونه ها دلم واست تنگ شده
_وایــی ســما وایــــی چی تو اون مخه پوکته اخه تو دختر مگه فقط اسم منه خاک تو سر امیرهه دختره خنگ
_همش تقصیره توعه دیگه تاکی قراره پیش تو باشم من تو خونه افسردگی گرفتم گفتی با خاله نوشین و مامانم نرم مسافرت
که دلت تنگم نشی ولی همش تو این شرکت های کوفتی هستی کی قراره واسم وقت بزاری
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_اصال میدونی چیه هر جایی دوست داری برو هرکاری هم دوست داری بکن ولی یک هفته سما فقط یک هفته دور و وره من
افتابی نشو
بی توجه به گریه های سما وسط پارکینگ به سمت ماشینم رفتم با کارای این دختر مگه اعصابه کار کردن هم واسه ادم میمونه
سما:امیر تروخدا صبر کن منم ادمم خوب
بی توجه سما با عصبانیت پاهامو روی گاز فشار دادم و به سمت خروجی روندم نگه بانم بهیه خسته نباشید درو باز کرد و من از
اون مکان پر تشنج خارج شدم هر چیزی هم حدی داره بی ازار ترین و متین ترین مهندس زنه شرکت همین نیلوفر سماواتِ
ک
تهمت زدن به همچین دختری حتی غیرقابل در ِ
*****
بعد اینکه در توسط سیدعلی باز شد وارد عمارت شدم از اینجاهم میتونستم ماشین نوشین وچندتا ماشین دیگرو تو جلوی دره
عمارت ببینم
مثل اینکه امروز ،روزه من نیست لعنت به این شانس ضربه محکمی به فرمون زدم،
جلوی دره عمارت از ماشین پیاده شدم و سوئیچ و به سعید دادم
تمام لوسترها،روشن بود و صدای بهم خوردن لیوان ها هم بگوش میرسید
اگه بخاطره اصرار های مامان نبود یه لحظه هم توی این خونه نمی موندم
خونه نیست که تاالر عروسیه هرشب هرشب مهمونی یه شب رسمی واسه مهمونا بابا یه شب پارتی و بخور بخور مهمونا نوشین و
شبه دیگشم انجمن های مسخره مامان خانم
درو به جلو کشیدم و وارد عمارت شدم خدمتکارا با سالن اصلی ارتباط داشتن و معلوم بود دارن سرویس میدن
بی توجه به سمت اسانسور رفتم ولی صدای مامان مانع داخل شدنم به اسانسور شد...
مامان:امیرعلی خان چه عجب چشممون به دیدن شما خشنود شد...پسر معلوم هست تو کجایی آسه میری آسه میای
_مامان قربونت برم دختر خواهرت روش اسکی رفته بزار یکم دردش اروم بشه بعد شماهم بیا روش سورتمه بازی کن
_اره دیگ تا وقتی باهم دیگه خوبید عشقته و قربونش میری مامان کیلو چنده ولی وقتی دعواتون میشه؛ دختر خواهرهه منه
برو ولی به حسابت میرسم امیرعلی فکر نکن یادم میره
قربونش برم با حفظ ظاهره سردو مغرورش بهم مهربونی میکرد خوب میدونست چقدر از خواهر کوچیکش و شوهرش بدم میاد
*****
وارد اتاق شدم کتم و رو تخته دو نفره بزرگم که گوشه اتاق خودنمایی میکرد انداختم با بلند شدن صدای گوشیم و خانوش
روشن شدنه عکس سما رو صفحه گوشیم بدون معطلی رَده تماس دادم و با فرهاد تماس گرفتم با تعریف کردن موضوع قانعش
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کردم که بره و کارای نیمه تمومه نقشه های جدیدو تموم کنه ،گوشی و خاموش کردم و به سمت حموم رفتم شاید دراز کشیدن
تو وانه اب داغ بتونه کمی ذهنه اشفته مو اروم کنه
■■ نوا عزیزی ■■
نیما  :اخ اخ پایین نه نه باال وایی بخارون دیگه روی مهره سیزدهم سمت چپ قسمت تحتاتی
نوا:ای بابا خوب بگو کجا رو بخارونمش هی زر اضافه میزنه باال پایین و کوفت
نیما:وای نوا الهی اصغرکچل بیاد بگیرت بخارون دیگه بابا تلف شدم
محکم رو کمرش زدمو گفتم:شپش  ،جلبک  ،کثیف  ،زباله  ،باکتری  ،انفوالنزا برو حموم خبره مرگت تو کارت از خاروندن گذشته
باید بری کیسه بکشی مرتیکه کیسه باید بکشی
نیما :چیکارم داری میکنی بکش کنار
اومد بلند شه که با تمام قدرت زدم پشتش و گفتم:برو گمشو مرتیکه بو قلمون پاشو برو حموم جلبک بو سیرابی گندیده
گرفتی حمال
نیما:خفه شو بابا دو هفته پیش حموم بودم اگه زیاد برم حموم خاصیت هامو از دست میدم منو همین جوری باید لیسید
نوا:اه اه کثافت حالم بهم خورد االن دست کنم تو موهات خفاش میزنه بیرون ازش بوگندو
نیما:من عمرا برم حموم مگه مرغابیم مثل تو بدبخت اب کمه میری دستشوییم باید کاسه رو لیس بزنی جمعیت جهان با کمبود
اب مواجه شده نمیشه اب ارزشمندو ریخت تو چاه توالت
مانا:ادم چندش ترو کثیف تر از تو ندیدم ناموسا پاشو جمع کن خودتو از وسط اتاق میخوایم بریم بیرون
نوا:من با این زباله جایی نمیاما
نیما:جون اصغرکچل بیا بریم بی تو من خرابم در رنج و عذابم ای....
نوا:باشه باشه الزم نیست اینقدر التماس کنی میام باهات زباله ی من
ایدا:بچه ها من حوصلم سر رفته ولی حال بیرون رفتنم ندارم
نیما:میگم تحتشون گشاده میگید نه خدایا ناموسا وقتی این دخترارو خلق کردی انگیزت چی بود ِد اخه خدای من کمتر ولی با
کیفیت تر خلق میکردی
نوا:نیما یه جوری میزنمت یه جوری میزنمت که بری هوا با برف سال دیگه بیای پایینا شما خودتون که از همه معیوب ترین جلبکا
بهار :ای بابا بس کنید دیگه شما دوتا بریم بازی کنیم راست میگه ایدا صبح دریا بودیم تو خوده این روستاهم کلی باغ خوشگل
هست اونوقت ما نشستیم تو این خونه داریم به این دوتا دلقک میخندیم پاشید بریم هوا بخوریم
میثاق :اره بریم تو همین باغ گردو که پشت خونس فوتبال خوبه؟!
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من:برو گمشو میمون گوسفند میدونه من فوتبال بلد نیستم نظر میده نَرتیکه
مانا:نه وسطی بازی کنیم تیم بازندم باید به هممون کولی بده...
نوا :قبوله ولی کولی که حال نمیده ..شماها یه تیم ماهم یه تیم تیم بازنده فردا شب باید بره تو جنگل واسه فردا هیزم جمع
کنه
نیما:روانپریش تو تابستون هیزم میخوای تو باسن اصغر کچل کنی هیزم میخوای چیکار تو کپک
نوا:تو کاریت نباشه تو باسن کی میکنم اون هیزما رو اصال دوست دارم بریزمش تو جوب بتوچه ها
نیما:اوکی بابا سگ خور پاشین جمع کنید بند و بساط و بریم باغ
بعد با لگد به زد کمره شهرام که خوابیده بود و پتوهم تا سرش باال کشیده بود زد و
گفت :پاشو جمع کن لشو میخوای بریم بیرون  ،پاشو دیگ
■■ امیرآریا ■■
امیر تروخدا مرگ سما نگو نه بابا حداقل یه ترکیه میتونیم بریم خوب ببخشید دیگه من چمیدونستم اسم نامزد سماوات امیره
همه اینا از عشقه بخدا
_سما گریه نکن به اندازه کافی اعصابم خورد هست دختر
_باشه اقا امیر یادت باشه منم محتاجه تو نیستم خودم فردا با مبین و سام و عرفان و دوست دختراشون میرم استانبول توهم
نمیتونی مانعه رفتنم بشی دیگم به من زنگ نزن اقای اریا
کالفه دستی توی موهام کشیدم و گفتم:سما چرا دست رو نقطه ضعفم گذاشتی ها بابا شعور داشته باش بیشعور میگم کار دارم
توهم با هرخری میخوای برو ترکیه به چپ و راسته پسره ایندم
سما:چی االن تو چی گفتی؟؟هه به کی به سما امیر یادت رفته بابای کیه؟هان؟
_خفه شو سما برام مهم نیست با پدرت تهدیدم نکن که یه بشکن بزنم.....
سما:چرا سکوت امیر بقیشو بگو!! د بگو دیگه چرا الل شدی پسره اقای سیاستمدار؟؟؟هاان چرا ساکت شدی اقای مهندس؟؟؟
دهن باز کردم حرفی بزنم که صدای فریاد جدی مامان تو سالن اکو شد
_بـــس کــنــیـــد دیگه شورش و در اوردید شما دوتا مثل سگ و گربه میمونید اینه عشق؟؟؟شما دوتا عشق و به مسخره
گرفتید هـا؟؟مگه عشق ارامش داشتن کناره معشوق نیست؟شما دوتا پیش هم ارامش ندارید هیچ مایه سلب ارامش دیگرانم
شدید؟؟؟
سما:خاله شما یه چیزی بگید همش کار کار کار این که نشد زندگی دو دفته اس دارم خودمو میکشم بیا بریم مسافرت ولی فقط
یه جمله میگه کــــار دارم خسته شدم خوب حتی نمیزاره خودم با اکیپمون برم سفر
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چشم غره ایی براش رفتم که گریش اوج گرفت مامان رو کرد سمت منو گفت:وسایالتونو جمع کنید امشب برید ویال دوشب
بمونید یکم روحیه تون عوض بشه بعدش برگردید توهم این دو روز کارارو بسپار به فرهاد
_ولــی مـامــان...
_هــیس ولی و اما نداریم نکنه فکر کردی همه بیشعورن و فقط خودتی که سر از کارای شرکت در میاری امیر
******
_ ســـمـــا کـــمــش کــن بــابــا مـگــــه کـری اخـــه
صدای گلزار اونقدر بلند بود که حتی صدتا ماشین عقب ترم از اهنگ سما خانم لذت میبردن
مــن یــه دیــوونـــم کــه نــمـیـــدونــم گــریـــه کـــردم یـــا زیــره بــارونــم
مـــن یـه دیـــوونم پــس نــتـرسـونم وقــتــی داغـــــونـــم....
با عصبانیت ضبط و خاموش کردم و رو به سما گفتم:عـشــقم نــمــیخوای بـــخوابی عزیزم
سما:کی غیر از تو؛تودلم جاشه پس بگو باشه کی غیر از من باتو خوشحاله دوست داره بگو اره,یه دیوونم که نمیدونم گریه کردم
یا زیره بارونم من یه دیوونم....
با این ادا اسوالش نتونستم جلوی کش اومدن لبخندمو بگیرم لبخند پت و پهنی زدم که از چشمه سما دور نموند
سما:اوف اره بخند قربون خنده هات بشم بخند تو نخندی من دلم به چی خوش باشه زندگیم اقایی صبورم عیوبم
سما خودشو اویزونم کردو ل*ب*ا*شو روی لپم گذاشت بعد یه بوسه محکم و پر سرو صدا گفت:عشقم تو نباید هیچ وقت از
دست سمانت ناراحت بشی دیگه رومخم کاریشم نمیتونی بکنی
امیر:چرا بزار بگیرمت خودم ادمت میکنم سمانه خانم..ولی ناموسن خیلی رومخی
سما:حاال خودم اعتراف کردم تو نباید به روم بیاری که عشقولم
■■ نوا عزیزی ■■
مشغول پهن کردن زیر اندازا بودیم و پسرا داشتن با ظبط و باند زایه مینی بوس ور میرفتن مشغول کاره خودمون بودیم که
صدای بلند موزیک ناگهانی باعث شد هممون جیغ بلندی بکشیم که پسرا همشون شروع کردن به خندیدن
صدای حامد همایون کله باغو گرفته بود و این نیماهم صدای نکرشو انداخته بود رو سرش(دهن اهنگ این حامد همایونو
سرویس کرد این نیما)
نیما:دســــتـــم تـــو شــورت یـــاره
میثاق :داداشـــم دختر نشسته رعایت کن بقیشو نری جون میثاق
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نیما:خیلی خوب دستم تو دسته یارهه قول میدم تو شورتش نره
مانا:تا حاال کسی بهت گفتم چقدر بیشوری؟
نیما:اووم اره خوب اینو که خیلیا میگن مثال اون یاری که دستم تو شور...
مانا:باشه باشه نمیخوام باز کنی موضوع و تو خودت نزده میرقصی
نیما:ایش لیاقت نداری که خوب شد به مامانم گفتم زنگ نزنه به مامانت واسه خواستگاری واگر نه تواالن بیخ ریشم بودی اوه
اوه خدا به دور
مانا:دلتم بخواد میمون زشت
(نیما به زی زی جون گفت یه جوری صحبت خواستگاریو بپیچونه چون االن جیبش از کله عموجانی خالی تره سیب زمینی هم
بهش نمیدن چه برسه دختر)
*****
ایـدا گــل بــگــیـر
از سرو روی هممون عرق میچکید و مانا خبره مرگش افتاده بود بیرون منتظر بودم ایدا گل بگیره ولی وقتی توپ خورد به زمین
بعد این ایدای مسخل گرفتش صدای هوارای پسرا و جیغ من یکی شد
نوا:جـلـبــک بـی خـاصـیــت بیا برو بتمرگ شورت اصغر کچل تو دهنت بیا بشین خبرت
مانا خوابیده بود رو زمین و میخندید ایدا هم زوری جلو خندشو گرفته بود که حسابی حرص درار بود
بهار:هیـس نوا بیا وایسا
بازی خیلی هیجانی بود عوضی ها اینقدر توپ و سریع و بدون مکث بهم مینداختن که ما حتی نمیتونستیم بدوییم فقط وسط
وایساده بودیم جاخالی میدادیم
نیما:بــچـه هــا نــوا رو بزنید
نوا:نـــیـمـــا
نیما:جــونـــم
قبله اینکه بخوام حرف دیگه ایی بزنم پاس کاریشون شروع شد المصبا انگار داشتن دشمن خونیشونو نشونه میگرفتن داشتم
قهوه ایی میکردم اون توپ میخورد به من سرویس بودم ناموسن
تو هپروت خودم بودم که بادیدن توپی که داره به سمتم میاد رو زمین دوال شدم و از زیره توپ رد شدم
رد شدنم همانا و صدای جیغ بهار که نشان از سرویس شدنش بود همانا
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نیما:اوه اوه ببینید این مارمولک خاندان عزیزی هنوز مثل شیپور این وسط وایساده که...
نوا:خیلی خوب نمک دون کم نمک بریز حسابی خندیدیم پنج تایی جر زنی و پرت کردن حواسم نداریم افتاد
نیما:زر نزن دیگه تو که خودت میدونی باختی بیا قبول کن باختو ماهم بریم بشینیم شکست تلخه ولـ..
نوا:حرف نیا کوچولو توپ و بنداز
مرحله سختی بود پسرا مخصوصا نیما و شهرام در به در محکم توپ مینداختن و من هربار از یه طرف فرلر میکردم
دخترا :یـــکـــ....دو...ســـــه...چــهــــار....
ذوق مرگ بودم و پسرا کم کم داشتن نا امید میشدن رو کردم سمت دخترا و داد زدم:حـــال کردیـ..هنوز حرفم تموم نشده
بود که با حسه سوزش رون پام فتش ناموسی نثار خاندان کسی که توپ و انداخت کردم.....اخ....مــامــــان
پسرا:پــــنـــــج هـــــورا ایـــــول داش مــیــــثـاق بــی بـــخـار یـــه بــخـاری بـــلــند شــد ازت شــلـغــم خان
*****
تو حیاط روی تخت نشسته بودیم پسرا قلیون میکشیدن و ما عزا گرفته بودیم خیره سرمون امشب چجوری بریم خبره مرگمون
هیزم جمع کنیم
بهار:الهی درد بگیری نوا به قول نیما هیزم میخوای تو باسن اصغر کچل بکنی شاسکول روانی خیر نبینی تو
نوا:حاال زر نزنید ببینم چه خاکی باید تو سرمون بریزم
نیما:چرا اونجا نشیتید دارید غدغد میکنید بیاین قلیون بکشید دنیا دو روزه فوقش امشب میرید ماری عقربی چیزی نیشتون
میزنه میمیردید دیگ از مرگ که باال تر نیست هست
مانا:مـ..مـگــ....مــگـه مـارم داره
میثاق:مار که چیزی شنیدی که ادم کوتوله ها تو شمال کشف شدن بعضیا میگن ادم کوتوله هارو تو جنگل های رودبار دیدن
ایدا اب دهنشو قورت داد و گفت:چرت و پرت نگو میثاق حوصله ندارم
نیما:اااِ بهار سوسک
با گفتن این حرف بهار چنان جیغی کشید که دوسه تا پرنده ایی که روی دیوار بودن پریدن
نیما زد زیره خنده و بریده بریده گفت :یعنی وقتی من االن نصفه ام اینطور باحالم اگه نیمه گمشدم پیدا بشه و کامل
بشم،ببینم چـی میشم...واویلــاست اونموقع بهار دیگه کم مونده بود بزنه زیره گریه خیلی از سوسک میترسید خواهرم
نـوا:نیما مرگ من دیگه شوخی شتری نکن داداشم بچه مردم ریـــد...اهـــم یعنی ترسید سکته کرد منظورمه
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نیما:هــــهـــــهــــــه باشه

ماهم رفتیم رو زمین کناره پسرا مشغول قلیون کشیدن شدیم که نیما یهو از جاش بلند شدو کتونیشو پوشید با چشمای گرد
شده داشتم به داداشه دیوونم نگا میکردم ولی قبله اینکه حرف بزنم میثاق گفت:کجا میری تو
نیما:بچه ها از خونه همسایه ب*غ*لی صبح بو شیرینی محلی اومد ناهار بو اش رشته اومد االنم که بو قورمه سبزی میاد،میخوام
برم در بزنم بگم ما به جهنم خودتون اسهال میشین بدبختا
■■ امیر آریا ■■
دستمو روی بوق گذاشتم و عینک دودیمو روی چشمم جابه جا کردم سرایدار فوری از سرایداری بیرون اومد و دره اهنی سفید
ویالرو باز کرد
سرایدار:سالم اقای مهندس
سری براش تکون دادم و وارد ویال شدم
_سمان...سمانه خانم رسیدیم
_وای امیر میمردی رمانتیک میشدی منو ب*غ*ل میکردی میبردی تو ویال
_سنگین باش سما...جلوی اقا هاشم(سرایدار)و مریم خانم ب*غ*لت کنم دیگه چی..چشمم روشن زود بیا پایین که از خستگی
دارم میمیرم
سما:اه امیر همیشه بی احساس بودی
چمدون هارو از صندوق برداشتم و به سمت درب ویال رفتم سریع دستگیره رو پایین کشیدم و وارد ویال شدم نقشه این ویال
معرکه بود معرکه روش به دریا پشتشم جنگل باید افرین گفت به مهندس این ویال نقشه کشی فوق العاده ایی بود
سما:وای چقدر دلم واسه اینجا تنگ شده بود امیر میدونی چند وقته شمال نیومدیم
قبله اینکه بتونم جوابشو بدم صدای اشنایی توی فضای ویال پخش شد:اره دیگ عشق من دیگه بهم سر نمیزنه بی وفا شده
همش پیشه توی ایکبیریه
سما:وای خدای من مگه قرار نبود تنها باشیم امیرعلی
اونقدر از دیدنش توی ویال متعجب و خوشحال بودم که چمدونارو اون وسط ول کردم و به سمتش پا تند کردم وقتی منو تو
اغوش گرفت انگار بهترین حس های دنیا تو رگام تزریق شد
لیال:الهی لیال فدات بشه امیرم...یه زنگ نزنی ها دردو بالت بخوره تو فرق سره وحید و حمید
قهقهه ایی از اعماق وحودم زدم و گفتم:فدات بشم تو هنوزم هر وقت منو میبینی اون دوتارو فوش کش میکنی
لیال:لیاقتشون همینه نره خرا بی وفا یه یادی از این بدبخت نکنیا
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سما:لیال خانم امیر خسته است اجازه بدید یکم بخوابه بعد شروع به بازجویی کنید ایش یکم مراعات
لیال :اخه بتوچه ایکبیری

سما:امیر به لیال خانم جو نت بگو با من درست صحبت بکنه و احترام خودشو نگه داره االنم بریم بخوابیم عشقم شبم بریم
ساحل
_تو برو استراحت کن سما
فـــــرنــوش...فــرنـوش
سما با عصبانیت چمدونه صورتیشو برداشت و از پله ها باال رفت از حرصش پاهاشو محکم روی زمین میکوبید که بخاطره
برخورد کفشای پاشنه بلندش با پله های سنگی ویال صدای بدی ایجاد شد
لیال:هــوف دردوبالی وحید و حمید بخوره تو سره این دختر خالت که اگه دوسش نداشتی خیلی وقت پیشا باهمین ناخونام
چشماشو در میاوردم
فرنوش:بله اقا صدام کردید
_سریع یه قهوه و یه چای سبز بیار واسه شامم به مادرت بگو زحمت نکشه میریم بیرون امشب
فرنوش:چــشـــم آقـــا
■■ نوا عزیزی ■■
نــوا:نیما چادرو برداشتی(چادر مسافرتی)
نیما:کـوری پس این دسته خـــره به این بزرگی اینجاس نمیبینیش حاال یه کروموزوم اضافه داری قبول ولی دیگ قرار نیست....
شهرام:داداش بیخیالش االن این بیچاره ها در حاله سنکوب هستن رو مخشون نرو
با تمام تیکه های نیما به کور بودن منو کویین مینی بوسمون بهار سواره مینی بوس شدیم و به سمت جنگل معروف رودبار راه
افتادیم،جنگلی که نفرین شده بود،جنگلی که سرآغاز بدبختی من بود،کاش..کاش من هیچ وقت اون شرط مسخره هیزم جمع
کردن و نمیزاشتم
*****
مانا:هی ناموسا اینجا خیلی خوشگله
ایدا:منتظرم هوا تاریک بشه ببینم هنوزم نظرت همینه یا نه
مانا:کوفت حاال چرا فاز خوفناک میدی منظره به این خوشگلی رو به روی دریا پشتتم یه جنگل بکرو دست نخورده
نیما:شهرام راستشو بگو اینجارو از کحا پیدا کردی ناقال خاک تو سرت کنم
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نوا:بابا اینجور جاها که به سیس ما نمیخوره برادرا بیاید بریم همون دهات کوره اونجا چادر بزنیم مرگ نوا تو این جنگل خرسم
پیدا میشه فک کنم
نیما:نوا اگه ترسیدی بگو خواهره گلم
نوا:نه عزیزم ترس کجا بود من از اونحایی که من خیلی بیوتیفولم ترس تو کارم نیست واال من به این خوشگلی نازی الهی فدام
بشید همتون کجا مثل مثل سگ هخامنشی از شبه این جنگل میترسم ها منو ترس هه خندم گرفت....
نیما :نوا جان خواهرم اگه اعتماد به نفس تورو باده معده داشت االن امپراطور بادها بود ناموسن
هنوز حرف از دهن نیما خارج نشده بود که خنده بچه ها رفت باال بهارم که طبق معمول خوابیده بود رو زمبن میخندید
چشم غره ایی به نیما رفتم که به هیچ جاشم حساب نکرد عوضی
پسرا چادر زدن و ما زیر انداز هارو پهن کردیم تمام بندو بساطمونم از مینی بوس ریختیم بیرون و میثاق مثل همیشه شروع
کرد ور رفتن با ضبط و باند ماشین قراضه شهرام که حاال فهمیده بودم کمه کم دو تومن واسه شهرام اب خورده(منظورش ضبط
و بانده که دوتومن اب خورده واسه شهرام) چند ثانیه بعد صدای اروم اهنگ تو محیط پخش شد کلی بازی کردیم از پاستور تا
شِن بازی جلوی ساحل ولی هر کاری میکردم از فکر اینکه ما باید امشب بریم تو اون جنگل خیره سرش دست نخورده هیزم
جمع کنیم و این پسرا خبره مرگشون اینجا تو چادر بکپن در نمی اومدم هرچی هوا تاریک تر میشد ترس توچهره ایدا و بهارو
مانا و همچنان خوده بیوتیفولم بیشتر دیده میشد
■■ امیر آریا ■■
_مثال اومده بودیم دوتایی خوش بگذرونیم از یه سمت لیال جونت از طرفی هم سام و نوشین که خودشونه چتر کردن امیرررر
خوب یه چیزی بگو دیگه عشقم
_سما بسه دیگ االن من پاشم سرمو بکوبم به دیوار داداشت داره میاد اینحا
_سام به ما چیکار داره هاااا سام ازار داره اون لیال خانوم ازار داره دیشبم که نزاشت کناره هم بخوابیم همشم بهم میگه
ایکبیری چراا هیچی بهش نمیگی امیرر من نامزدتمممم
_سما االن مشکلت چیه ها؟ مامان لیال که کاری باما نداره؟؟
_کاری نداره تمام نقشه هایی که واسه دیشب ریخته بودم و خراب کرد
_چه نقشه هایی؟؟
سما لوند خندید و گفت:هیچی میخواستم دیوونت کنم ولی لیال جونت نزاشت
امیر:چرا االن اینکارو نمیکنی؟لیال خانم جونم رفته پیش وحید خیر ندیدش
سما:اووم فکره بدیم نیست حاال بیا منو بگیر اگه بگیریم دیوونت میکنم
امیر:حله شما برو پشتت میام
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سما:اوکی من رفتم

سمانه با گفتن این حرف کفشای پاشنه بلندش که یاره همیشگی پاهاش بودو گوشه ی اتاق پرت کردو شروع کرد به دویدن تو
این مورد مثل بقیه موارد لوس نبود چون از بچگی کناره هم مهارت و اموزش دو رو دیدیم
سمانه تند به سمت در پشتی ویال رفت و منم ناچار به دنبالش
_سمانه نرو تو جنگل!!
سما ایستاد برگشت سمتم و گفت:چیه امیر جون نکنه از تاریکیه جنگل میترسی..بیا عشقم قول میدم کارای بد نکنم
قبل از اینکه فرصت کنم حرفی بزنم شروع کرد به دویدن
داد زدم:
میخوای شیطنت کنیی سمانه؟!؟! میام میخورمت االن......
سما:همه من واسه اقامونه
به خودم اومدم دیدم وسط جنگلیم اونقدر دنباله هم کردیم که لباسامون از عرق به تنمون چسبیده بود
سمانه روی زمین ولو شدو گفت بریده بریده گفت:وای امیر من دیگه نمیتونم این همه راهو برگردم
_خودتم بکشی ب*غ*لت نمیکنما،،مثل دخترای رمان ها  41کیلو نیستی که کمه کمش  71975کیلویی
_امیر خیلی واقعا بیشوری،من فقط  61کیلو ام میفهمی فقط 61
■■ نوا عزیزی ■■
_مانی تو ایدا از این سمت برید منو بهارم از این سمت میریم نیم ساعت دیگه بیا همینجا باهم برگردیم
مانا:وایی نوا الهی بمیری با این کارات بریم ایدا
چراغ قوره مونو روشن کردیم راه افتادیم بهار از پشت چسبیده بود به من
نوا:باقالی چرا چسبیدی به من هیزم جمع کن دیگه خبره مرگت
بهار روی زمین دوال شد ولی هنوز یدونه چوبم خبرش برنداشته دوباره صاف شد
بهار:نوا این چوبا خیسه چرا پس
نوا:خیس....بارون نیومده که
بهار:دیشب شاید اومده من چمیدونم
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نوا:به درک که خیسه همینارو جمع کن بریم دارم سکته میکنم

بهارم که خودش دسته کمی ازم نداشت سریع و بدون هیچ حرفی دوال شد منم دسته چراغ قوه رو کردم تو حلقم و برای کمک
به بهار روی زمین خم شدم ناموسن خیلی ترسناک بود(شاید مسخره بیاد ولی خودت و تصور کن که توی تاریکی جنگل بزرگ که
هر لحظه ممکنه جک و جوتوری از دله سنگا بیرون بزنه کنار دوستای شیرین عقلت مجبوری هیزم جمع کنی)
هرچی جمع کرده بودیم و تویه کیسه زباله بزرگ ریختیم و یکم رفتیم جلوتر تا اومدم دوباره خم شم دستی رو دهنم قرار
گرفت اونقدر ترسیدم قلبم تند میزد از ترسم اختیارم و از دست دادم و شلوارم خیس شد
از بچگی شاشو بودم وای خدا ابروم
دزده منو به جلو پرت کردو گفت:خاک تو سرت نوا ریدی بهم که
وایـــی شـاشــیـــدم بـــه نــیــمــا
نیما:نوا الهی بمیری ای خاک تو سرت خود ادراری داری تو دیوانه شاشو  22سالته هنوز میشاشی به خودت
نــوا:وایی نیما جلبک ببین چیکار کردی
نیما:تو شاشیدی من چیکار کردم
نـوا:وایـی شـلـوار از کـجــا بیارم خداا
شلواره ورزشی سبزه نیما و شلوار ادیداس خودم خــیــس بــود
نوا :نیما جون بتول خانم مادر بزرگه همسره ایندت حلیمه جان تو شاشیدی رو من خودم دیدم تو شب تاریک شاشیدی بهم
انکار نکن نیما
نیما:خفه شو اصال تو نوا شاشو معروفی تا 16سالگی شبا زیرت بارون میومد
بهار:وایــی نوا خاک تو سرت
نوا:کوفت یکی بگه چیکـــار کنم شلوار ندارم که جیشی شـــد شلوارم ابروم مــیره
نیما:هیچی چه غلطی میخوای بخوری خواخره شاشوی من بشین اینجا خشک بشی خبره مرگت بیاد
نوا:وایی چندشم میشه بشینم نیما
نیما:نیما و دست خر فال فروش سره چهار راه که زردت نکرده خودت کردی
بهار:وایی..فکـ...رشــــو...بــکـ...ن نوا...212شــاخ ایــنــســتـا شاشــیــده تـــو شلــــوارش
نــوا:خــفــه شــو جـــیــش من از بزاق دهان تو تمیز تره
بهار:تــو اون روحت کثیف خواهر برادر چندشید مذاکراتتون هم قطعا باید یه ربطی به فاضالب داشـتـــه بــاشه
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من:چقدر زر زر اضافه جیش من را باید خورد جور دیگر باید زیست
بهار :نــوا عـــوضـــی حـــالـ.....
نیما:هــیــس بچه ها صدارو میشنوید؟!
نوا:صدا رو بیخیال عن کثافت بیا یه فکری واسه من بکن شیلنگی دردی چیزی پیدا نمیشه برم خودم ابیاری کنم ابروم میره
پیش اون دوستا نره خرت...بهاره جلبک یعنی کسی این موضوع و بفهمه بیچارت میکنم
بهارم:خــفـــه بـابـــا شــاشــوخـانــم
نیما:بابا میگم صدا میاد خفه شید گوش کنید صدا میاد به جان خودم!!
راست میگفت حاال اروم شده بودیم و صدای زمزمه ی دخترونه به گوش میرسید
نوا:یا قران مظلوم یا حسین مجید نکنه روحه وای خدا روحه یعنی
نیما:شـــر نگو نوا روح اینحا چه شکری میخوره
صداعه:ببین من خسته شدم چی میشه تا ویال ب*غ*لم کنی ها خوبه ویال همین پشته...خیلی ظالمی
صدای شخصی که داشت با اون صدا دخترونه حرف میزدو نمیشنیدم
نیما:پایه اید تا شلوار این دختر شاشو خشک میشه یکم کرم بریزیم
بهار:اره واال بهتر از اینه که به شلواره خیس نوا نگا کنم
نوا:همش تقصیره توعه خیر ندیدس دیگه مثل شانپانزه که به تنه درخت اویزونه به من اویزون شدی...ترسیدم خو درضمن
اقا نیما خان میگن جیش نوا تا 41سالگی پاکه
نیما:اره بریز تو شیشه بجا اب بخورش کفتم که کمبود ابه و ادم باید رعایت...
نوا:تو از منم کثافت تری
نیما:قربونت لطف داری،بیا بریم ببینیم کیه تو دله تاریکی ب*غ*ل میخواد اگه پلنگ باشه ب*غ*ل چیه تا مقصد کولش میکنم
شلوارمم خشک شده
بهار:واسه نوا هنوز خیسه
نوا:مرگ اشغال...منبعش تو شلواره خودم بوده به این زودیا که خشک نمیشه
نیما اروم اروم به سمت اون درخت قطور راه افتاد و هرچی نزدیک تر میشدیم تصویرو صدا واضح تر میشد
نیما:شلوارو ول کن نوا پلنگ و یوزپلنگ و دریاب

53

https://telegram.me/romancity

RomanCity

رمان نوای شب

به دختر پسری که داشتن میرفتن تو کاره هم نگاهی انداختم و گفتم:هــی تــو مـکـان عـمـومی
نیما:صــبـر کن یه درسی بهشون بدم فرق مکان خصوصی و عمومی و درک کنن
نوا:نیما...نیما ناموسن گرفت صب کن برم تخلیه بعد بریم ناکام کن جوون مردم اخ اخ داره میاد
نیما:چی داره میاد؟؟
نوا:شماره یک نیما شماره یک!
نیما:توکه همین یه ربع پیش رو من تخلیه کردی بشین سرجات همیشه چرا میرینی تو کارای من تو
نوا:ناموسن ریخت نیما استرس وارد شد صب کنید من برم اون پشت مشتا ردیف شم بیام
نیما:ای خیره سرت بیاد طبیعت بکرو با توالت عمومی تو جاده ها اشتباه گرفتی نامسلمون خاک تو سرت کنن
نوا:خفه شو بزغاله صب کنید میام االن
ناچار پا تند کردم تا یه جای مناسب واسه تخلیه دوباره پیدا کنم(هرچی االن گفتی خودتی)
اونقدر جلو رفتم که نیما و بهار از دیدم محو شدن مقصد پشته یه تخته سنگ بود...اومدم بنده شلوارو باز کنم ولی با حسه
اینکه دیگه دستشویی ندارم خاک توسری تودلم به خوده بیوتیفولم گفتم که این همه راه اومدی اخرم بارون نیومد
ناچار به مسیری که اومده بودم نگا کردم
خوب شد نشونه گذاشتما االن باید مستقیم برم به پیجم سمت چپ
خوب مستقیم میرم سره دوراهی می پیچم سمت چپ اونوقت میرسم به یه درخت بزرگ که نیما اینا ده قدم جلوترش ایستادن
■■ امیرآریا ■■
سما:بیا عشقم بوستم کردم حاال پاشو منو ببر ویال دیگه انرژی ندارم
بدون توجه از جام بلند شدمو گفتم:اصال امکان نداره با بوس و موس خر بشه پاشو...پاشو خسته شدم دیگه
سما زوری از جاش بلند شدو خودشو اویزون من کرد
_نـــوا...بــازی..بــــســـه زودبــیــا بـیـــرون نـــــوا....
_نــیــما دارم مـیـــتـرســـــم
_نـوا شـــوخـیــه قــــشــنــگی نــیــست
سما:وایــی ایــنــا دیــگـــه چــی مـیـــگن
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امیر:یکیو گم کردن فکر کنم همینجا بمون
سما:به ما چه ربطی داره امیر نرو
امیر:هــــیـــس....
به سمت صدا که معلوم بود خیلی به ما نزدیک تره قدم برداشتم یکم جلوتر دختر پسری که نگرانی توی تاریکی جنگلم توی
چهرشون قابل دید بود به چشمم خورد
امیر:اتفاقی افتاده؟؟
پسره که معلوم بود خیلی ترسیده گفت:خواهرم غیب شده...میدونم این یه شوخیه مسخرس شما به کارتون برسید
با این حرفش اشاره ایی به درختی که پشتش نشسته بودیم کرد اخمامو توهم کشیدمو گفتم:بجای دخالت کردن تو کاره من و
نامزدم بهتره بگی خواهرت و چرا توی این جنگل بزرگ ول کردی؟
بهار:رفت دست...
نیما:رفت کاره ضروری بکنه سره تخته بشورنش
_این جنگل و مثل کف دستم بلدم بگو خواهرت از کدوم طرف رفته؟!مطمنم میتونم پیداش کنم
_پوزخندت تو لوزالمعدم برادر
_پوزخند نزدم...
پسره پرو منو دست میندازه بی عرضه
نیما:حاال مهم نیس چیکار کردی بگرد خواهرمو پیدا کنیم ببین این نوای ما خنگه فکر کنم چپ و راستشو برعکس رفته تو برو
راست من میرم چپ
با چشمای گرد شده به پسره نگا میکردم ادم از این پرو تر ناموسن هست
دست کرد تو جیبشو یه سوت پالستیکی قرمز از جیبش دراورد دستمو کشید جلو مشتمو باز کرد سوت و گذاشت وسط دستمو
گفت:نوا یه دختره کوچولو ریزه میزس موهاش طالیی مایل به خرمایی چشمای سبز مایل به ابی با احتمال خیس بودن شلوار
پیداش کردی سوت بزن
پسره جدی بود جدی یه درصدم نمیتونستم اثار خنده شوخی تو چهرش ببینم و از چشمای اون دختره هم معلوم بود دارن
راست میگن
ففط موندم چرا شلوار این دختر که از توصیفات برادرش یه دختر خوشگل به حساب میاد خیسه
گوشی از جیبم خارج کردم بعد روشن کردن چراغ قوه اش به سمت سما که با حرص بهم نگا میکرد رفتم ولی قبله اینکه حرف
بزنم
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سما:بابا سوپر من مرد عنکبوتی بابا لنگ دراز به ما چه ها به ما چه که....
امیر:برو ویال سما
سما:چی...من تنها برم؟!
امیر:نمیمیری که هم جنگل و بلدی هم ویال این ب*غ*له برو نمون اینجا بی توجه به جیغ وداد سما چشم به برادر اون دختره و
دختری که همراهش بود دوختم به سمت چپ جنگل میرفتن
_برو سما..برو ویال
***
جنگل و مه گرفته بود و هر چقدر جلوتر میرفتم مه شدیدتر میشد خخ دنباله یه دختر با موهای طالیی مایل به خرمایی و چشمای
سبز مایل به ابی بودم....
تو تاریکی که این مورد ها قابل شناسایی نیست،خوب احتمال خیس بودن شلوار شاید از این طریق قابل شناسایی باشه
بی حوصله درحالی که به سنگا با پاهام ضربه میزدم برای پیده کردن یک اشنای غریبه به راه افتادم
■■ نوا عزیزی ■■
سگ تو روحت نیما...الهی بمیری عوضی جلبک خاک تو سرت دماغمو کشیدم باال و بلندتر از قبل نیمارو صدا زدم...
پس کجایی اشغال..از ترس نزدیک بود دوباره خیس کنم
ضربان قلبمو توی دهنم حس میکردم اخ خدایا گه خوردم نمیرم فقط حیفم جوون به این رعنایی
چشمام میسوخت هم بخاطره مه هم بخاطره گریه...غرور که اینجا مهم نبود داشتم سکته میکردم
با صدای بادم تو خودم جمع میشدم و مسیر نامعلومم و ادامه میدادم...بلکه از این جنگل خارج بشم...و برم سمت ساحل
_هــی...کــسـی اونــجـاس؟!؟
با شنیدن صدای مردونه و غریبه ایی نور امید تو دلم روشن شد :اقـا شـمـــا کـجــایـیـــد مــن گُــم شـدم...مــیـتــــونــی کــمـک
کـنــی؟
_هـــی تــو نــوایــی!
بیشور جلبک هی تو کالت مرتیکه اگه کارم بهت گیر نبود که لهت میکردم
نوا:اره خودشم که چی؟؟کمک میکنی یا نه خبرت بیا جلو ببینمت دیگه؟؟نکنه من مردم تو روحی...ناموسن روحی؟
_ساکت شو دو دقیقه از جات تکون نخور ببینم کدوم گوری هستی تو
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نوا:خیلی بیشوری...
_اااِ مم بیشورم باشه برمیگردم توهم تا روشنی توی همون خراب شده ایی که توشی وایسا
نـوا :وای وای نری چیز خوردم بیا منو ببر اینجا جک و جونور داره دارم کار میکنم رو خودم ایشاهلل تا صب دختر خوبی میشم
_افرین دختر خوب حاال همونجا وایسا دارم میام
بی قرار سر جام ایستادم اطرافم پر بود از برگ و بوته نمیدونم خبرم چجوری اومدم اینجا کم کم نور سفید رنگی فضای تاریک
و تا حدودی روشن کرد و تو تاریکی جنگل قامت ورزیده ایی که با بهت چراغ قوه گوشیش رو سمتم گرفته بود نمایان شد
جــون هــیـــکـــلـــو بخورم
پسره با جدیت به سمت اومد و چراغ قوره رو تو چشمام گرفت
چشمامو جمع کردم و داد زدم:بکش کنار اینو بزکوهی...کور شدم
زوری چشمامو باز کردم و تو چشمای براق اون پسره خیره شدم با دیدن کامل چهرش چیزی تو ذهنم جرقه زد دوتایی همزمان
باهم انگشتامونو سمت هم گرفتیمو با اخمای تو هم رفته داد زدیم تـــــو ایــنـجـا چـیـکـار مــیـکـنـی؟؟
اون:هه نکن باید به تو جواب پس بدم
من:هه و درد هه و کوفت انگار اسمون جر خورده این افتاده پایین...اینقدر کالس میزاره...بز کوهی
اون :با من در نیوفت جوجه ماشینی من از کجا میدونستم اون دختر کوچولویی که داداشت تعریف میکرد گم شده توی عفریته
باشی
نوا:ساکت شو بجای بحث منو ببر پیش داداشم از ریختت خوشم نمیاد
امیر:تروخدا پیشه من بمون اصال صبر کن ببینم اون که داداشت تعریف میکرد تویی یا نه
منتظر و دست به سینه بهش نگا کردم
هر لحظه دستش به شلوارم نزدیک تر میشد با چشمای گرد شده حولش دادم و گفتم :چیکار داری میکنی؟؟
_هیچی میخوام....
نوا:هیس خاک تو سرت میخواستی بکشی پایین شلوارمو خودم دیدم
کالفه دستی تو موهاش کردو با صدای بلند گفت:مگه دختر قحطی اومده خانم نوا عزیزی میخواستم ببینم خیسی یا نه
نوا :هی خاک تو سرم توهم فهمیدی..ببین نری به کسی بگیا بین خودمون بمونه خو تقصیره من چیه ترسیدم اون لحظه بعد من
از بچگی اینجوری بودم وقتی میترسیدم...
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_ای بابا چی بلغور میکنی
نوا:توضیح میدم خو
_الزم نکرده به من ربطی نداره فهمیدم خوده عفریته ایی که گمشده هستی
_عفریته زنته
یه جوری گردنشو چرخوند که من بجای اون سرم درد گرفت
چیزی نگفت و فقط ل*ب*ا*شو رو هم فشار میداد
اخر سر گفتم:بریم دیگ من میخوام برم پیش بچه ها
با غرغر راه افتادم منم پشت سرش هنوز قدم از قدم برنداشتم که پام پیچ خورده و رفتم تو باقالیا
_دست منو بگیر...دست پا چلفتی بودنم به خصوصیات فوق العادت اضافه شد

با ترس و لرز جلو رفتم دستشو گرفتم ..دستاش داغ بود کوره اتیش..وایی من عاشق شدم اری از فراق این بزمجه میخواهم
سر به دشت بگذارم
بعده اینکه از فکر مسخل بازیای عشقم به این جلبک بیرون اومدم دستم و محکم از دستش کشیدم بیرون با عصبانیت برگشت
سمتم و گفت:دیگه چه مرگته
نوا:من خسته شدم
_چیکارررر کنمم هااا به من چه خسته شدی راه بیوفت ببینم هنوز دو قدم نیومدی خسته شدی
نوا:حاال مگه گفتم بیا ب*غ*لم کن اصال وضعیت قرمزه نمیشه نزدیکم بشی..االن میگم دو دقیقه بشینیم میمیری خو
_واییی خدا به شوهرت صبر بده
_چی میشدتو شوهرم باشی؟!
بدبخت هنگ کرد همینطوری داشت منو نگاه میکرد که گفتم
_چنان تحفه ایم نیستیااا همینجوری گفتم بابا جدی نگیر
امیر:هه تروخدا بیا جدی باش ،ببین خانم کوچولو من نامزد دارم از من بکش بیرون
نوا:ای وای خاک تو سرم مگه کردم توش
_دخترم اینقدر بی حیا ببینم مطمنی تو دختری یا یه ملتو اسگل کردی
ابرومو دادم باال و گفتم:میخوای ثابت کنم دخترم اقای اریا
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این برج زهرمار اخم کردو گفت الزم نکرده راه بیوفت
_خدابکشتت ذلیل شی ایشاال خستم جلبک سما دورم بگرده تو کلفتیمو بکنی ایشاال عقیم شی بچه گیرت نیاد ایشاال به حق
مرتضی علی
_چی گفتی؟!
_ها؟!من ؟!من گفتم ایشاال عشق شی
_همین االن شنیدم گفتی ایشاال عقیم شی عشق شی چیه
نوا:حرف مفت نزن گفتم عشق شی در قلب و روح سما چراا نشستی مگه مردم خسته میشه پاشو لشو...اندامتونو جمع کنید
الکی هیکل گنده کردی
*****
_نیما کو پس...ببینم نکنه اوسگلم کردی و خودتم تو جنگل گم شدی...من اینحا نه بچه هارو میبینم نه نیما رو
امیر :حتما داداشت اینجارو گم کرده دختر جون..من توی این جنگل بزرگ شدم و وجب به وجبشو میشناسم
_هوف خیلی خوب بابا حداقل ببرم ساحل اونجا کناز لیموزینمون میمونم تا بچه ها پیداشون بشه
امیر:میشه بگی ساعت3صبح تو جنگل چه غلطی میکنی دختر جون
_الزم شد بدونی بهت میگم پسره شجاع
چشم غره ایی رفت و برعکس مسیری که داشتیم میرفتیمو پیش گرفت ده دقیقه بعد از اون جنگل کذایی خارج شدیم و با
دیدن دریا نفس راحتی کشیدم
امیر:این لیموزین شما کدوم گوری تشریف داره عفریته کوچولو
_وایی کجاس پس؟؟؟
امیر:از من میپرسی،من از کجا بدونم
با بغض گفتم:گمشون کردم..چیکار کنم االن
امیر:حاال ابغوره نگیر ببین اون ویال منه..بیا بریم اونجا استراحت کن فردا صبح میام داداشت اینارو پیدا میکنم
_مگه بچم...همینجا تا صبح میشینم...درضمن اصال هم نمیترسم
امیر:ببین پاشو من هم خوابم میاد هم حوصله بحث ندارم غیرتمم اجازه نمیده بزارم اینجا بمونی پاشو جمع کن خودت و خوی
ویال سما و مامان لیال و خدمتکارا هستن الزم نیست بترسی
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_من از هیچ چیز نمیرسم...بجز چند مورد کوچیک که پسرا توی اون موارد نیستن
*****
نوا:هـی وای ایــنـــجـا هــمــش واســـه خـودتــــه
_نه نصفش واسه همسایه ب*غ*لیه
نوا:خوب بابا حوگیر نشو اتاق منو نشون بده میخوام تشریف مبارکمو ببرم بخوابه
_اتـاقـم مــیــخوای بچه پرو

نوا:لوس نشو حموم الزمم هستم واجبه ها..دلیلشو هم که خودت میدونی خوشگل پسر بدو یه اتاق حموم دار بهم بده
_خیلی پرویی اتاق مامان لیال سرویس نداره
نوا:اه بعدا کالس بزار اول یه حموم بهم بده میگم واجبه خو
_خاک تو سره بی حیات کنن بیا اینجا بگیر بمیر تا فردا صبح از شرت خالص بشم
مسیره انگشت کشیدشو دنبال کردم و به دره یه اتاق رسیدم بدون توجه بهش دره اتاقو باز کردم واردش شدم
نوا:برو بخواب دیگه نکنه میخوای بیای تو
_بیچاره اون خانوادت چجوری تحملت میکنن
نوا:به راحتی عزیزم به راحتی
سرشو به نشونه تاسف تکون داد و به سمت دری که صد در صد اتاق خودشو سما بود رفت منو سریع درو بستم و کیلید برق و
زدم اصال فرصت نبود ببینم اتاق چجوری..االن فقط حموم میخواستم حــمـوم
به قول علیشمس واو عجب حمومی حمومشون اندازه خونمون بود لباسای کفیثمو دراوردم و با حالت چندش گوشه حموم پرت
کردم ،وان رو پر کردم شامپوهاشونو عجب صابون هایی دادن ما شامپوهامون از این تخم و مرغی هاست صابونمونم از این
سبزا اسنشو نمیگم حاال بد اموزی داره با ذوق پاهامو گذاشتم توش وویی خیلی حال داد مثل خری که بهش تیتاب دادن ذوق
کردم یه سیستم کوچولو جلوی وان بود کنترلشو برداشتم و یکم باهاش ور رفتم وقتی دیدم نمیتونم با کنترل کوچولوش کار
کنم ببخیال اهنگ گوش دادن و فضای رمانتیک شدم نشستم تو وان اوف خسته بودم عین خر خوابم میومد و حوصله اب بازی
نداشتم سریع خودمو کف کاری کردم بعد شستن لباسام از حموم خارج شدم خاک تو سرم حموم کوچولوی خودمون و با اون لگن
صورتی زشتش میرم ده ساعت میمونم اونوقت حموم خفن تو عمرم یه بار دیدم یه ربع فقط توش بودم خدایا این شانسه
لذت بخش ترین و کوتاه ترین حموم عمرم بود ناموسن
چون وقتی اومدم فقط به فکر حموم کردن بودم نتونستم اتاقو خوب آنالیزم کنم یه اتاق خیلی بزرگ با یه پنجره به طرف
جنگل،قالیچه کوچیک مشکی گرد با یه تخت دونفره بزرگ مشکی با رو تختی گوره خری(کال اتاقش انگار ست گوره خری بود
بجزپرده های سفیدش بقیه چرت و پرتاش گور خری بود جیش کردم تو این گورخر که شانسش از من بیشتره) واقعا اینا اینجا
زندگی میکنن ما کجا میزیستیم ایا این زندگیس
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حوله سفید کوچولویی که تو حموم دورم پیچیده بودمو به خودم فشار دادم ای خاک تو سرم چی بپوشم االن
با عجله به سمت کشو هایی که زیر تخت بود رفتم دریغ از یه شورت مردونه
با برق زدن یه چیز صورتی پشت کشوی تخت دوال شدم کشیدمش بیرون
چــــــی بود ناموسن
یه لباس خواب صورتی خرسی بود یه نگا به لباس خوابه کردم یه نگا به خوده خاک تو سرم و یه نگا هم به کشو های خالی...نوا
قربونت برم بهتر از هیچیه که خبرت بپوشش
_نه بابا معلوم نیست واسه کدوم انفالنزای ایدزیه نمیپوشم
_ولی خو من خیلی دوست دارم از این چیز گوگولی ها بپوشم خو
بی توجه به درگیری مغزم و کودک درونم حولرو بایه حرکت شوت کردم اونور و لباس خواب و پوشیدم جــــون ننم چی ساخته
فداشون برم از دوق زده گیم مثل بچه ایی که تاپ خوشگله مامانشو کش رفته و تنش کرده زیره پتو خزیدم وای خدا عحب
تختی با این فکر چشام گرم شد وارد دنیای زیبای خواب شدم
*****
با احساس خشک شدن گلوم از زیره پتو بیرون اومدم بی اختیار نگام به اینه گره خورد موهام جنگل امازون شده بود اروم به
سمت دره اتاق رفتم و دستگیره رو پایین کشیدم و از اتاق خارج شدم ولی قبله اینکه از پله ها پایین برم تا به اشپز خونه
برسم صدای وز وز شنیدم منم فضول سریع گوش
امو تیز کردم ببینم چی میگن..فک کن مثل این فیلم پلیسی ها حرف جنایی بزنن بعد من بخوام فرار کنم پام بخوره به گلدون
بیوفته بعدش..
اه نوا چقدر زر میزنی گوش بسپار
_ وای امیر به این زودی میخوای برم بخوابم بشین دیگه تازه  4خو
_خوب سما چیکار کنم من بندری برقصم واست...سیریش نشو دیگه بابا
_وا مگه همه چی الزم به روشنایی داره
_خب االن بگو چیکا کنم من قول میدم همون کارو بکنم
_هیچی اصال برو قهرم
صدای پوف کشیدن کالفه امیر بلند شد بعدشم صدای پاهای سما بود ،چند ثانیه بعد دره اتاق باز شدو سما از اتاق خارج شد
بالفاصله دوباره صدای زمزمه وار امیر بلند شد که میگفت:
_وایسا سما تاریکه میخوری به جایی
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همینجور که داشتم به مکالمشون گوش میکردم و فهمیدم امیرم از اتاق اومده بیرون روی پنجه بلند شدم که برگردم اتاقم
ولی حس کردم یکی از پشت کمرمو گرفت یا ابرفرض
امیر:عشقم شیطونی نکن بیا بریم تو اتاق خستم به جون خودت
تو ابهت دستای مردونه ایی که دوره کمرم حلقه شده بود؛ بودم که
جیغ زدم و صورتمو برگردوندم عقب
نوا:جلبـــک خــــر گـاو ولـــم کن خـاک تو سـرت مــیــگـــم ولــم کـــن چغندر
امیر با دیدن من و شنیدن صدام شکه شدو منو به سمت جلو هول داد که نزدیک بود از پله ها سکندری بخورم ولی امیر سریع
بند لباس خواب قرمزی که از اون اتاق خفنه پیدا کرده بودمو روی هوا قاپید و در یک حرکت انتحاری بـــوم دوتامون پخــش
زمین شدیم
اخ بلندی گفتم که همزمان هالوژن های دور سقف روشن شد بالفاصله صدای جیغ سما بود که مثل ناقوس مرگ توی گوشم
صدا داد :امـــیــــــر زود از روش بــــلـــنــــد شـــــو
قلبم محکم خودشو به سینم میکوبید اندام نحیفم تحمل این عنتربرقی و نداشت چشمامم توان مقابله با این دوگوی سیاه و
نداشت ناموسن امیر دستاشو دور کمرم حلقه زده بود مستقیم به چشمام نگاه میکرد تند نفس میکشید و از هرم نفس هاش
که به گردنم میخورد داشت مور مورم میشد که سما با حیغی که زد رید تو فاز رومانتیکمون ای سما دهنتو جیز جیز که چشم
خوشبختی منو نداری ای خدا من چرا اینقدر بدبختم
_امــــیـــرعــلـــی بــــاتـــوام ایــن خــــر کــــیــه روشـــــی بــــلــنــد شــــــو
امیر چشماش گرد شده بود سریع از روی من کنار رفت منگ بودنشو حس میکردم دهنش انداره نهنگ باز بود بیچاره
از چشمای سما تیش و از کلش دود بلند میشد(حال کردم)
قبله اینکه من یا اون حمال(امیر)حرفی بزنیم صدای دیگه ایی کامل سما رو قهوه ایی کرد اخ جون قرش بده،،خاک تو سرم االن
باید سرخ بشم لبو بشم اونوقت دارم قرش میدم ،،اشکال نداره مغز عزیزم یه نظر حالله بیخیال تاریک بود چیزی ندید خودم
شاهدم ندید
■■ امیرآریا ■■
لیال :امیر اینجا باید گفت جون ناکس عجب هلویی تور کردی از این عجوزه ی تو خیلی بهتره...
بدنم کوره اتیش شده بود نه از جیغای سما یا از بی ارادگیم و حرفا مامان لیال از..از..خو مردم دیگه یکی با این لباس بیاد جلوت
داغ نمیکنی تو...معلوم نیست لباس سمارو از کحا کش رفته بی اختیار داد زدم تو داشتی چه غلطی میکردی اینو چرا
پوشیدی؟؟هاااا؟؟
_من چه غلطی میکردم تو افتادی رو منااا به من چه لباس نداشتممم...اومدم اب بخورم تو نصفه شب اینجا چیکار میکردی اصال
من از کجا میدونستم شبا تو اتاق هم کوچ میکنید
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امیر:ها ها دیگه اختیاره خونمم از کفم رفته خودتو بپوشون بی شعور...

با خارج شدن این حرف از دهنم تو سرش کوبید با یه جیغ بنفش پرید تواتاق خودم درم از پشت بست چشام از این گردتر
نمیشد ساعت 5صبح بود همه اسیر این یه مثقال شده بودیم
سما:امیرر این اینجااااا چیکارررر میکنهههه هاااا تو...تو چطوررر تونستی لباسه منو بهش بدی فکر نمیکردم
اینقدر.....اینقدرر...
ابرومو باال دادم و با اخم گفتم:اینقدر چی سماااا حرفتوو بزن!...
_اینقدر مهربون باشی....که یه غریبه رو بیاری ویال و لباسی که ولنتاین واسم خریدی و بدی بهش تا بپوشه....من اون لباس و
میخواستم امیررر
لیال:یکی دیگه میخری حاال بیریخت برو بخواب با این صدات همرو بیدار کردی
امیر علی توهم برو بخواب تو اتاق مهمان این بیچاره از خجالت دیگه عمرا از اتاق بیاد بیرون
تو این وضعیت خندم گرفته بود اما نمیتونستم بخندم اخمامو برای جلوگیری از کش اوندن ل*ب*ا*م بیشتر توهم کشیدمو به
سمت اتاق مهمان رفتم
اونقدر خسته بودم که سرم روی بالشت نرسیده خوابم برد
*****
به ساعت مچیم نگاهی انداختم و کمی از چاییمو خوردم هنوز از گلوم پایین نرفته بود که سما جیغ بلندی کشیدو گفت:وایی
امیرررر ساااام اومد
بالفاصله از پشت میز بلند شدو بی توجه به اخمای توهمه منو مامان لیال از ویال پرید جیغ جیغ کنان بیرون پرید...
همچین میگه سام اومد انگار رئیس جمهور امریکا تشریف فرما شده...
مامان لیال با راحتی نگاهی بهم انداخت و گفت:من امروز میرم خونه امیر شرمنده بی خبر اومدم اینجا خودت که میدونی وقتی با
وحید دعوام میشه...
قبله اینکه ادامه حرفشو بزنه گفتم:مامااان این دیگه چه حرفیه هاا..این ویال بر
ای خودته االنم چون میدونم چقدر از سام و نوشین متنفری نمیگم بمون ..هرچند خودمم دست کمی از تو ندارم ولی خوب...
لیال:خیلی خوب امیر ادامه نده...فرنوشو بفرست اون دختره رو بیدار کنه حتما دوستاش خیلی خیلی نگران شدن
■■ نواعزیزی ■■
بعده اینکه دیدم کسی نیست از اتاق اون دیوونه خارج شدم و به سمت اون اتاقی که دیشب توش بودم رفتم
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خداروشکر لباسام خشک شده بود...سریع اون لباس مزخرفو با لباسای خودم عوض کردم و با عجله از اتاق خارج شدم...بچه ها
تا االن سکته رو رد کردن با این فکر قدمو تند کردمو سریع از پله ها پایین اومدم...ویالی خیلی خوشگلی بود برعکس
عمارتشون تو تهران فضای مجللی نداشت لوکس و اسپرت بود حیف که نتونستم از این ویال نهایت استفاده رو بکنم ای تف تو
این شانس
درو اصلی ویال باز بود ولی قبله اینکه پاهامو بیرون بزارم صدای پر غرور اون اقای اریا رو شنیدم
_کجا؟؟
_خونه اقا شجاع...
_مگه من با تو شوخی دارم دختر کوچولو..سیع نکن زود پسرخاله بشی
_بَه اقا رو..مثل اینکه بهت خوش گذشته از وحود گوهر باره من در این ویالی درویشیتون ...جناب یادت رفته من با اکیپم
اومدم شمال..االن حتما نگرانم هستن این به کنار غروب راه میوفتیم بریم تهران...اونوقت من هنوز اینجا وایسادم
امیر:خیلی خوب صبر کن....
قبله اینکه حرف امیر کامل بشه صدای پر ذوق و لوس ولی مردونه ایی توی فضای ویال پخش شد_وایی...باااورمم نمیشه...نوا
عشقم خودتی
با شنیدن صدای سام با تعجب به عقب برگشتم سام بود با یه تیشرت صورتی چسبون و یه شورتک سفید اه اه مردم اینقدر
جلف..بودنش اینحا زیاد تعجب نداشت با لحن عادی گفتم _اره..خودمم
سام:نفسم چرا اینقدر سرد..اصال چرا زنگ میزنم جواب نمیدی..تو تلگرامم بالکم کردی نامرد
مونده بودم چی بهش بگم که صدای امیر منو از شره توضیح دادن به یه موجود چندش اور نجات داد
امیر:برو دمه در االن میام باهم بریم پیدا کنیم داداشت اینارو
بی توجه به سام از همون زن باحاله خدافظی کردم و با زدن یه تنه به سما که از چشمای امیر دور نموند از ویال خارح شدم البته
چشم غره این الکی مثال عاشقم(امیر)نادیده گرفتم
[دانای کل]
کمی آن طرف تر از ویال نیما با اشفتگی مشغول وارسی ساحل بود گمان میکرد خواهره زیبا رویش را از دست داده دیگر از ان
چهره شاد و شیطان همیشگی خبری نبود دخترا شاهد بی قراری نیما بودن و پسرا برادرانه در جنگل دنباله ناموس برادرشان
میگشتن آیدا چشمان مرطوبش به هم میفشرد نگرانی پس از گم شدن نوا در دل بچه ها اندک اندک بیشتر میشد انگار مَه
روی اکیپشان هماننده قطره ایی اب درون زمین فرو رفته است
در سرگردانی هایشان نیما شاهد نزدیک شدن مرد عظیم جثه ایی به همراه خواهرش به انها بود..دخترا مثل پرنده ایی که به
تازگی از قفس رها شده به سمت دختر شوخی که از خواهر برایشان عزیزتر بود شتافتند ،انگار بارسنگینی از شونه پسرا ها
برداشته شده بود در ان لحظه کسی به وجود ان غریبه ،اشنا فکر نمیکرد حضور نوا مهم بود حضور عزیزکردشان
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چه عاشقانه بود فرو رفتن در آغوش برادری همچون نیما چه شاعرانه دست های ظریف نوا دوره کمره برادرش حلقه شد مگر
پاک تر از عشق خواهر به برادر داریم ،آری حمایت گر بود آغوش برادری که از جان و دل برای شاد کردن خواهرش مایه
میگذاشت
■■ نوا عزیزی ■■
نیما:کجا بودی ابجی..کجا بودی من که مردم از دیشب قربونه چشات برم نمیگی دلم صد راه میره اخه...نوا چی بگم اخه به تو
_ببخشید..دیشب(چندثانیه مکث)بخدا دیشب برگشتم ولی اشتباهی به اون یکی ساحل رفته بودیم میدونم خیلی نگرانتون
کردم
بهار:فکر کردم مردی روانی
نیما که دید دخترا دارن منتظر نگاش میکنن چهرش از هم باز شدو از من فاصله گرفت بعده اینکه دخترا به نوبت ب*غ*لم
کردن همه توجه ها به سمت این چنار جلبک خان جمع شد دخترا با تعجب بهش نگا میکردن حق داشتن بدبختا
رو به پسرا که سوالی به آریا نگاه میکردن کردمو گفتم:دیشب و تو ویالی ایشون موندم
میما نگاه قدرشناسانه ایی به آریا انداخت و گفت:خیلی ممنونم لطف کردی
آریا:لطف نبود میتونید به عنوان یه حرکت انسان دوستانه ازش یاد کنید،دیگه باید برم
نیما:به سالمت
پسرا که عین خیالشون نبود ولی دخترا چشم غره ایی به آریا رفتن اونم بی اهمیت پوزخندی زد و دست شو تو جیبش کرد و
برعکس مسیری که اومده بودیم به راه افتاد اروم میرفت...انگار دوست نداشت هیچ وقت به مقصد برسه
همه چی مثل یه خاطره شد..یه خاطرهی باحال از یه تابستون بامزه به خودمون که اومدیم،دیدیم هفته هاس از اون سفره پر
ماجرا گذشته و هفته هاس نیمای من رفته سربازی تا مرد بشه.....
[ 2ماه بعد]
زی زی جون:نوا خوب چرا نشستی تو دختر پاشو برو مانارو بیار اینحا دیگه
درحالی که بادقت الک صدفیمو روی ناخونام میکشیدم گفتم:زی زی جون خو مگه مانا چالغه یه زنگ بزن بیاد دیگه
زی زی:ببینم دختر شد یه بار یه چیزی بهت بگم تو بگی چشم،االن مانا امانت داداشته دختر
_عشقم نشون کرده فقط امانت کجا بود
زی زی:ای وای خاک
تو سرم این حرفا چیه نیما زنگ بزنه نشونت میدم...پاشو پاشو از اینجا میخوام زیرتو بکشم
_زی زی جون رو مبل که دیگه اشغال نداره جاروبرقس کنی خوب
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زی زی:من میدونم یا تو پاشو پاشو نشین برو یه دستمال بردار بکش به این شیشه ها که پره خاک شده
بیخیال به حرف زی زی جون از جام بلند شدم و به سمت اتاقم رفتم با دیدن عکسی که همگی تو راه برگشت از شمال انداخته
بودیم نگاهی کردم لبخند بزرگی روی صورتم نشست
روی تخت نشستم و سیع کردم با مرور خاطرات دوماه پیش لبخندو روی صورتم نگه دارم
وقتی از شما برگشتیم زی زی جون بحث خواستگاری از مانی و پیش کشید و نیماهم قبول کرد به شرطی که بره سربازی و بعد
که برگشت با پس اندازش عروسی بگیرن و بنا بر تصمیم زی زی جون قرار با انگشتر انداختن تو دست مانا اونو نشون نیما
کنیم تا گل پسرمون با خیال راحت امرتیکه
ی دوساله رو طی کنه با دادی که زی زی جون رفت از جام پریدم و سریع یه مانتو پوشیدم با غرغر از اتاق خارج شدم انگار مانا
بچه دوسالس خبرش ماشینم داره اونوقت منه بدبخت اواره باید برم دنبالش ببینم افتخار میده بیاد از قورمه سبزی زی زی
جونم بخوره یانه
زی زی جون:نوا زود بیای ها غذا از دهن افتاد
نوا:باشه زود میام عشقم
از خونه بیرون رفتم و بیخیال تر از همیشه راه افتادم برم سره کوچه تاکسی بگیرم ولی با دیدن سوناتای زرد سام که یکم
جلوتر از خونه پارک شده بود
قلبم رسما اومد تو دهنم...اگه بخواد مثل جلو دانشگاه سیریش بشه که ابروم میره اونم تو این محله که واسه مگس توی هوا
هم حرف در میارن
سعی کردم بی توجه باشم و راهمو ادادمه قدم هامو تند کردم و برای اولین تاکسی دست تکون دادم خداروشکر بخت باهام
یار بود پ*ی*کان سبز رنگی بالفاصله جلوی پام ترمز کرد ولی قبله سوار شدنم صدای سام به گوشم رسید :نـــوا مـــگــه
نــدیـدی مـنـو خــودم مــیــبــرمــــت
قبله اینکه مخالفت کنم رو به راننده تاکسی که مرده نسبتا سالخورده ایی بود گفت:هــوی مگه بــاتــو نیستم زود برو راننده
چهرش پر از غم شد..دلم خواست سام و له کنم خیرسرش مثال پولدلر و تحصیل کردس مرتیکه
_صبر کنید اقا
سام:یعنی چـــــی نـــوا هـــرجـــا بــخــوای خــودم مــیـــبرمت
_بابا من غلط کردم،پشیمون شدم یه غلطی کردم تو اون مهمونی طناب دادی گرفتم بابا انسان جایزالخطاس االن پشیمون شدم
میفهمی یا خری نمیفهمی ادم چقــدر مــیـــتونه چسب دو قلو باشه حالمو بهم زدی تو با کارات
راننده:دخترم راهو بستی سوار میشی یا برم......
■■ امیرآریا ■■
سما:ای بابا خوب امیر دارم باهات حرف میزنم به من نگا کن دیگه....
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با کالفگی نگاهی به سما و سوفیا انداختم و گفتم:چی بگم خو سما چی بگم من االن؟؟؟؟
سما:ببین امیر سال دیگه عروسیمونه با این کارات داری خستم میکنی من دارم جون میکنم تا یه عروسی...
_اه سما بس کن دیگه بابا خودت داری میگی یه سال دیگه اونوقت از االن داری دنبال لباس عروس میگردی تو واقعا یه تختت
کمه انگار....
سما:اینکه دارم ازت سوال میکنم بده امیر اره...اصال تقصیره منه خواستم باهات مشورت کنم
_حالمو بهم نزن سما...تمومش کن
با عصبانیت از جام بلند شدم و به سمت در رفتم ولی قبله اینکه درو باز کنم در توسط فرهاد باز شد
فرهاد:ااااِ داداش داشتی میرفتی این پرونده هارو آوردم امضا کنی
_اگه مهم نیست باشه واسه فردا حالم اصال خوش نیست
به فرهاد که نگا کردم دیدم اصال حواسش به من نیست محو شده مسیره نگاهشو دنبال کردمو به سوفیا رسیدم خندمو مهار
کردم و گفتم:داداش این واسه تو مناسب نیست..یه لعبت خودم واست پیدا میکنم
فرهاد مثل بقیه نتونست خندشو کنترل کنه بلند زد زیره خنده از خندش خندم گرفت و با وجود سر درد مزاحمم خندیدم
سما:دوتـــــاتــــون ســـاکــــت امــــیـــــر به سوفیا نخندید....هه اقا فرهاد اصالتی که تو خونه سوفیا هست تو خونه تو نیست
پس دهنتو ...
درهم شدن چهره فرهاد و لبخند غمگینش و درک حرفای سما منو از ابهت بیرون اورد بیرون اومدن رگ گردنم و حس
میکردم.....با چشمای سرخ شده از عصبانیت به سما نگاه کردم و گفتم:چـــــــه زری زدی؟یه بار دیگه تکرار
هنوز حرفم تموم نشده بود که فرهادغمگین کفت:حقیقت..حقیقت و گفت داداش فرهاد پرونده هارو روی میز گذاشت و با
سرعت از اتاق خارج شد اونقدر حالم گرفته بود که حتی حوصله دعوا با سما روهم نداشتم....اگه به جای فرهاد بودم همون
لحظه سما رو تیکه پاره میکردم...فرهاد نمیدونه پدرش کیه ولی مقایسه کردنش با یه میمون...
لعنت بهت سما...لعنت بهت
پاتند کردم و دنباله فرهاد دویدم
فرهاااااد...فرهاااااد داداش صبر کن....
فرهاد بدون توجه به من که دنبالش میدویدم سواره اسانسور شد
عصبی چنگی به موهام زدم و با عجله به سمت پله ها رفتم بعد چند دقیقه به پارکینگ شرکت رسیدم و با دیدن ماشین فرهاد
که از پارکینگ خارج شد لعنتی نثا ِر شانس گندم و سما تو کردم به سمت ماشینم رفتم
*****
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هَـوا دُو نَفَــرســـت وَلــی مـن بیســـتُ یِک نَفَـرم
گنگ به فرهاد که پک محکمی به سیگارش میزد نگا کردم فرهاد لبخند تلخی مثل همیشه زدو گفت:نَـفَهــمیدی نَــه..منُ پاکَـت
سیـگارَم
میدونی امیر حِـس اون سیـگار بدبختی رو دارَم کہ هَمہ جا حَرف از تَــرک کــردنـشه...یه جورایی بریدم داداش خستم
امیر:اون لعنتی و بزار کنار فرهاد
فرهاد:هه دیدی...
امیر:به من طعنه نزن واسه خاطره خودت میگم....فرهاد کی میخوای تمومش کنی پسر
فرهاد:چی؟؟چیو تموم کنم،اصال من چیزیو شروع کردم که حاال بخوام تمومش کنم
امیر:تا کی میخوای پنهونش کنی؟؟
فرهاد پک دیگه ایی به سیگارش زدو گفت:چیو میگی؟
امیر:اینکه....اینکه فهمیدی پدرت کیه رو...کی میخوای این رازو برای همه فاش کنی؟؟
فرهاد:تا همیشه...تا همیشه امیر من به زندگی خودم راضیم به موال کناره خواهرم مادرو برادرم هیچی کم ندارم
امیر:این حقه توعه فرهاد
فرهاد:من هیچ حقی ندارم،میگم هوا کم کم داره سرد میشه ها
با عصبانیت به این بیخیالی فرهاد داد زدم :تو دیوونه ایی فرهاااااد؟؟اومدی مثل این شکست عشقی خورده ها ولو شدی
سیگار دود میکنی بعد که مثل ادم باهات حرف میزنم از سردی هوا حرف میزنی...بابا تو دیگه چقدر بیخیالی
فرهاد:اگه قرار بود مثل تو نکته بین و دقیق باشم االن اینحا نبودم....االن رو یکی از تخت های امین آباد بستری شده بودم
■■ نوا عزیزی ■■
مانا:نوا پاشو دیگه میدونی االن با کی کالس داریم خاک تو سر
_خو جلبک بزار این غذا بره پاایین از گلوم بعد میریم
مانا:میمون همین االنشم دیر شده خبره مرگت پاشو
زوری از زیره پتو بیرون اومدم و با غرغر لباسامو پوشیدم فقط بجای شال آبیم مقنعه مشکی مو سرم کردم
مانا با زور منو از پشت میز بلندم کرد پاشو خبرت پاشو گوسفند دیر شد
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بعد از رد شدن مراحل امنیتی دانشگاه که یه وقت مانتومون تنگ نباشه ارایش نکرده باشیم و اینا ....وارد محوطه شدیم
داشتیم با مانا میرفتیم سمت سالن که صدای بهار و ایدا رو شنیدیم
بهار:کجا...صبر کنید
مانا:یکی بیاد لشه این نوا رو از رو دوش من بر داره خو کمرم درد گرفت
ایدا به سمتم اومد و ب*غ*لم کرد از خدا خواسته تمام وزنمو روش انداختم
ایدا:الهی بمیرم خسته ایی
بهار:زر زر نکنید بریم االن پدرمونو در میاره اون مطلق
******
_خانوما اقایون بسم اهلل .....
تا اومد جملشوکامل کنه صدرا یکی از پسرای باحال کالسمون بلند گفت :الهمم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
صلوات فرستادنش که تموم شد مطلق داد زد  :صدرا محمدی
مثل فشنگ پاشد:بله استاد
مطلق:زود از کالسه من برو بیرون
صدرا:من هیچ وقت رو حرف استادم حرف نمیزنم
صدرا مقابل چشمای ابهت زده استاد و چشمای براق بچه ها از خنده خیلی ریلکس کولشو برداشت و از کالس رفت بیرون
بی شعور میخواسته کالسو بپیچونه که پیچوند اصال فکر کنم این دو قلوی نیماعه ولی نیمای من یه چیز دیگس
مطلق شروع کرد به درس دادن اونقدر حرف زد که صداها گنگ شد رفتم رو صحنه یه جاده پر ازشکالت پاستیل ژله
هر چقدر راه میرفتم تمومنمیشد انواع شکالت ها زمینم از بیسکوییت بود
چشمم خورد به یه نوتال..یه نوتالی بزرگ با ذوق زدگی به سمت نوتال رفتم ولی قبله اینکه بهش برسم پا در اورد و اونم شرو
کرد دوییدن....
صـبــــر کــن دهـــــن ســــرویــــس من نــوتــلـا میـــخـــــوام
نفس زنون سره جام ویسادم که نوتال هم از حرکت وایساد با خوشحالی دوباره به سمتش رفتم که دوباره شروع کرد به
دویدن،وایــــســـا وایــــســــا بـــزار فقــط یــه لـیــس بزنم
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تو این گیرو دار که دلم میخواست گریه کنم پاهام پیچ خورد و با سر افتادم تو یه چاه یـــاابـــرفـرض
داشتم غزل خدافظی و میخوندم که با صدای داد مردونه ای دستم از زیر چونم در رفت و با کله رفتم تو صندلی
چشمام تا حد اخر باز شد مطلق رو دیدم که با یه صورت مثل گاو خونی جلوم وایساده بود همینجوری با چشمای خمار و جمع شده
نگاش میکردم که نعره کشید
عــزیــــزی حــراســـــــت
******
ببین خانم عزیزی شما برای بار دومه که پاتون به اینجا کشیده شده االن من باید چیکار کنم سری قبلم تعهد دادید ولی بازم
تکرار کردید...االن اقای مطلق حقه اینکه شمارو از کالسش حذف کنه داره درست نمیگم
_اقای حجرتی خوب دست من نبود که یه اتفاق بود خواب که دست خوده ادم نیست رو کردم سمت مطلق و با حرص گفتم:وقت
چقدر براتون ارزش داره استاد؟
مطلق:وقت از طال برای امثال من مهم تره عزیزی امثال ما ارزش....
_دِ نَ دیگه استاد اگه وقتتون واستون ارزش داشت االن اینجا نبودید هه کله اون کالس ،و به قوله خودتون وقت
ارزشمندتون ول نمیکردید بیاید حراست دانشگاه بخاطره یه چرت کوچولو سره کالس منو محاکمه کنی تهش با انداختنم به
بیرون کالس خودتونو خالی میکردید
مطلق از عصبانیت قرمز شده بودو لباسو میجوید ولی قبله اینکه دهنشو باز کنه رو کردم سمت حجرتی و گفتم:اقای حجرتی شما
هر کاری صالح میدونید انجام بدید ولی من دیگه برام مهم نیست از کالسه ایشون حذف بشم یا نه و هیچ تعهدیم که بخواد به
اقای مطلق مربوط باشه روهم امضا نمیکنم
(دوستان اگه تو این قسمت اشتباهی داشتم شرمنده چون از این تیکه دانشگاه اطالعات زیادی نداشتم)
*****
از حراست که بیرون اومدم هوا رو به تاریکی میرفت از اینکه نتونستم همراه دخترا برم با با محکم با سنگی که جلوی پام بود
زدم و با حرصی اشکار از دانشگاه بیرون زدم...ولی دریغ از یه تاکسی...امروز خیلی مزخرف بود لعنت به این شانس
اومدم به سمت ایستگاه اتوبوس برم که با شنیدن صدای نحس سام تو یه روز برای دومین بار سر جام ایستادم
سام:نــــوا بــیـــا بــرســـونـــمــت
اومدم یدونه از این جیغ خوشگالمو سرش بکشم ولی به قول نیما وقتی خودش میخواد در خدمتم باشه چرا باید مانع بشم
نوا:باشه ولی توی راه باید بگی چرا دست از سرِ کچله من برنمیداری
سام:خیلی خوب حاال بیا سوار شو
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سام دره ماشین و باز کرد و منم خودمو توی ماشین پرت کردم پ*د*ر*س*گ چه کولریم داره ماشینش،چه دم و دستگاهی زده
به این گاری
سام:نـوا یــه ســـوال بـــپــرســم
_بپرس
سام:من چیکار کردم ها خدایی نکرده درخواست بدی ازت کردم یا دختربازی کردم جلوت...
_نه هیچ کدوم فکرم نکنم جرعت داشته باشی
سام:پس چرا بعد اون رستوران باهام اینجوری کردی من هیچ اشتباهی اونروز نکردم خو،ولی دیگه باهام کات کردی من واقعا
عاشقت شدم
_میشه چرت و پرت نگی و ارزش عشق و زیره سوال نبری اقای سامان کرمانی
سام:چیه مگه من ادم نیستم...مــگــه مـــن نـــمــیتونم کسی و دوست داشته باشم
_من کسی نیستم من نوا هستم نوا عزیزی
سام:واقعا هم عزیزی نوا
_برو سرِ اصل مطلب من که میدونم یه چیزی تو مخته...پس بگو حرفتو زود
سام:ببین پنجشنبه تو عمارت امیراینا یه مهمونی به مناسبت قراردادی که تازه با برند( MITاِم آی تی) بسته یه مهمونیه که
بیشتر مانکن ها و بازیگرا اونجان میفهمی اگه همراهم بیای همشونو میبینی دلم میخواد اون شب پارتنر من باشی اگه قبول
کنی قول میدم دیگه مزاحمت نشم بحث سرِ رو کم کنیه با امیرِ نوا میفهمی دلم میخواد خوشگل ترین دختر مهمونی با من باشه
میفهمی عزیزم دلم خانم خوشگل
*****
مانا:میخوای بری نوا؟؟
_میدونی...اولش دلم نمیخواست برم ولی حاال که بهش فکر میکنم میبینم هم دلم میخواد سام و از سرم باز کنم هم...خوب
هم دلم واسه اذیت کردن امیر جون تنگ شده میدونی چند وقته...
آیدا:کوفت و امیر جون
بهار:دست خر و امیر جون
مانا :کوفت خواخرمو اذیت نکنید،حاال چی میخوای بپوشی تو
بیخیال به مانا نگا کردمو گفتم:لباسه بهار همون که واسه عروسی دختر دایی دوست باباش خریده بود
بهار:پرو تر از این بشر من ادم ندیدم،شاید نخوام بهت بدم
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نوا:مگه دست خودته عزیزم،هرچی شماها دارید برای منه
آیدا:نــــوا یـــه چـــیـــز مـیـــــگـــم نــامــوســـن نــگــــو نـــه
_بنال ببینم چه زری میخوای بزنی
آیدا مشتاق دستاشو بهم کوبید و گفت:فردا بیا بریم پیش نازگل وقت بگیریم درستت کنه روز مهمونی خیلی خوشگل میشی تو
اون لباس و ارایشـ..
_عروسی بابام که نیست ایدا حوصله داریا دختره خل و چل
بهار:خوب اوسگل نکنه با اون لباس مجلسی و کارشده میخوای موهات اتو کنی یا بابلیس بکشی  ،تو که بی سلیقه نبودی نوای
خاک تو سر
آیدا:تازه اگه سام راست گفته باشه بازیگرا و مدال اونحا باشن
بهار:میتونی یه کروکدیل بازیگر تور کنی
آیدا:وایی یعنی بهرام رادان اونجاست
بلند زدم زیره خنده و بالش روی تخت و محکم تو کله ایدا کوبیدم
ایدا:مرض داری؟؟خو سوال پرسیدم
_برید گمشید اوسگال دیوونم کردید
[صبح روز مهمونی]
نازنین خانم:نـــــوا الـــــهی قـربـــونـت بـــرم چــقـــدر خــوشـــگـل شـــدی ورپــریــــده
_بـابـــــا ایــنـکـــه چـــیـزی نـــیــســت نـازی جـون تـازه غـــذا هـــم بــــلدم درســت کــنــم،قـــول مــیدم نـمــاز صبحامم سر
وقت بخونم،حاال منو واسه پسرت میگیری
نازنین خانم یدونه اروم روی بازو های برهنم زد و گفت :ای خاک تو سرم پاشو برو دختره بی حیا پاشو برو لباسات و بپوش
تو آیینه نگاهی به خودم انداختم قربونت برم خدا چی ساختی ناموسن موهام که بخاطره تافت و این کوفت و زهرمار ها از
همیشه تیره تر به نظر میرسید باالی سرم به سادگی شینیون شده بود دوتا تیکه از موهامم نازگل فر کرده بود و انداخته بود
جلوی صورتم ،ارایشمم خیلی خوشگل بود البته از ارایش نبوداااا خودم خیلی نازم رژ قرمز مات با ژرگونه اجری که زیره
استخون گونم کشیده شده بود و حسابی گونه هامو برجسته تر نشون میداد...جــــون چه خط چشمی کشیده بود برام ،مژه
مصنویی هم جوری تو مژه هام گذاشته بود که اصال مشخص نبود مصنویی خالصه یک کالم انجال جولی ایرانی شده بودم البته
خوب از انجال خیلی خیلی بیوتیفول ترم
بهار:خوب بابا کشتی خودتو فهمیدیم چال لپ داری دیگه این ادا اصول ها چیه بیا اینجا لباسو بپوش االن مانا میاد برات ماشین
بیاره
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به بهار و لباسی که توی دستش بود نگاهی انداختم ،لباس بهار یه لباس ماکسی قرمز استین بلند بود از سرشونه هام تا گودی
کمرم هم تور بود که خیلی شیک روش کار شده بود
وقتی لباسو با کفش پاشنه داری که بهار مخصوص این لباس خریده بود پوشیدم زیباییم دو برابر شد لباس قده کوتاهمو بلند
نشون میداد نا خواسته این فکرمو به زبون اوردم که بهار خیلی شیک و مجلسی قهوه ایم کرد
بهار:اوسگل از لباس نیست،از کفش پاشنه ده سانیه منه بدبخته که قراره تا اخر امشب ریده بشه توش،حاال کفش به درک
خودت پاهات نشکنه صلوات تو با کالجم زوری راه میری
■■ امیرآریا ■■
سما:خواهشا یه امشب اون سگرمه هاتو باز کن امیر دلم نمیخواد جلوی آتوسا ضایعه بشم
_من به تو و اتوسا چیکار دارم...ول کن دستمو سما واگر نه یه کار میکنم تا اخر مهمونی یه چشمت اشک باشه یکیش خون
سما که میدونست تهدیدام تو خالی نیست دستشو از دور بازوم برداشت
سما:به موقعش حسابمو باهات صاف میکنم امیرعلی
با حرص کفش های پاشنه بلندش روی زمین میکوبید ازم دور شدم هِه از عقب دارو ندارش زده بود بیرون حتی موهای
بلندشم دیگه برام جذاب نبود کِی امیر ِکی اینقدر سرد شدی پسر...
با حس دست یکی روی شونم به عقب برگشتم و با چهره خندون فرهاد مواجه شدم :خدا بهت صبر بده داداش گلم
_توهم تیکه بنداز داداش همه که میندازن توهم راحت باش فدای پوزخندت
فرهاد:من کی پوزخند زدم چی زدی امیر؟بیا برو مامانت کارت داره
همون موقع یکی از گارسون هایی که امشب برای پذیرایی اومدن از جلومون با یه سینی پر از جام های مشروب از جلومون رد
شد با کالفگی یکی از جام هارو برداشتم و سرکشیدم بدون توجه به سوزش گلوم لیوانو توی سینی کوبیدم و به سمت مامان
که با خانم های خیرشون اون گوشه سالن ایستاده بود رفتم همشون با صد کیلو جواهر و لباسای مجلسیه بلند و شیک
مامان :خانما با پسرم که اشنا شدید..امیر علی آریاصاحب کمپانی آریایی
خانم الماسی:بله کیه که نشناسه نوه ارشد حاج حسین آریا رو
زوری سری به عنوان سالم تکون دادم و با نهایت احترام رو به مامان گفتم :کاری داشتی با من مامان جان؟چیزی الزم داری؟
مامان رو کرد سمت خانما و گفت :من االن بر میگردم تا اونموقع حسابی از خودتون پذیرایی کنید
مامان نزدیکم شد،دسشتش و روی کمرم گذاشت و منو به جلو هدایت کرد یکم که از دوستاش دور شدیم گفت:امیرعلی هرچه
زودتر به سما بگو اون لباس مزخرفو از تنش دربیاره ابرومونو برده پدرتم حسابی از دستش شکاره حتی نوشینم همچین لباسی
نپوشیده چرا هیچی بهش نمیگی؟؟ببینم نکنه دوباره باهاش دعوا کردی
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_مامانم برام مهم نیست چی پوشیده قبال مهم بود ولی االن دیگه نه امشب تمام رابطه هارو قطع میکنم...من دنبال ارامشم که
با سمانه نمیتونم بهش برسم باید عشق و عالقه رو کنار بزارم اینجوری
مامان:هــیــــس اســـم عـــشـــق و نـــیــار که هنوز نتونستی این احساسو درک کنی...اگه درکش میکردی به احساسی که به
سمانه داری نمیگفتی عــشـــق پسر جون
********
اهنگ مالیم و اروم فضای سالن و پر کرده بود لوستر های بزرگ جلوه خاصی به مهمونی داده بود بیشتریا اومده بودن و من از
قبل بی حوصله تر شده بودم سماهم برای هفتمین بار داشت بادوست پسر سابق نوشین تانگو میرقصید
نوشین:چیه خاله جون خیره شدی!!
_نوشین حوصلتو ندارم
نوشین:دلت پره مثل اینکه،اگه میخوای لجشو دربیاری یه پارتنر زیبا برای خودت جور کن و تا خوده صبح باهاش برقص
_نه،مثل اینکه دله توهم پر شده مگه نه؟؟
نوشین :هه خیلی عوضیه...اون میدونه که من آرسام و دوست دارم ولی ولی داره مخشو میزنه..داره با نوشین درمیوفته اینم
خیلی براش بدِ امیر خیلی خیلی بد
نوشین نگاهی بهم کرد و انگشتشو سمتی گرفت:فکر کنم اون مناسب باشه
مسیره انگشتشو دنبال کردم به دختری رسیدم بی اختیار نگاهم مجذوب شد....برای چند لحظه آب دهنم خشک شد اون...اون
همون نوا دیوونه خودمونه با وقار و خانومانه سرجاش ایستاده بود و به ساعت مچی ظریف توی دستش نگاه میکرد...انگار
سیندرال بود که نگرانه موادا ساعت از نیمه شب بگذره
اونقدر محو این ظرافت زنانه نوا دیوونه شده بودم که دیگه متوجه حضور سما و آرسام که تو پیست میرقصیدن نبودم
نوشین:همرو کنکاش کردم،این دختره از همشون بهتر و خوشگلتر بود...و مهم اینجاست که سما از این دختر زیبا بدش
میاد...تو باید امشب فقط و فقط کنار این دختره باشی اینجوری
دوتاییمون دلمون خنک میشه و سما از حرص میمیره
مسخ شده از جام بلند شدم کروات مشکی باریکم و شُل کردم و به سمت نوا ره افتادم...اره اره من امیرعلی آریا محو یه دختر
دیوونه که امروز تویه قالب متفاوت بود شده بودم
هرچقدر نزدیک تر میشدم بیشتر عرق میکردم لباسش به زیبایی تو تنش نشسته بود و اندامه محشرشو قاب کرده بود اون
سینه ریز روی گردنش...یا...اون ل*ب*ا*ش دیوونه کننده بود
وقتی بهش رسیدم لبخند پر رنگی زد که تمام دندون های سفید و منظمش و به نمایش گذاشت
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نوا :به به آقای اریا خوب هستید شما؟
امیر:از احوال پرسی شما؟چیزی کم ندارید که خانم عزیزی
نوا:نه آقای آریا همه چی ردیفه یعنی همه چی فراهمه
■■ نواعزیزی ■■

جون پ*د*ر*س*گ چه ناز شده ای وای ننت فدات بشه قربونه قد بلندت بشه بابات فدای سیکس پکت که از زیره پیرهنم
معلومه بشه اون سما دردو بال این کروات شل شدت بخوراتو سرِ سام با اون قیافه شُخمیش
امیر:میدونم خوشگلم ولی درست نیست همینجوری بهم زل بزنی خانم
_بر منکرش لعنت آقای آریا خدا واسه مامان جون نگهتون داره،میگما با کبکتون دعوا کردید شما؟اخه واسه خودش یه جغد پیدا
کرده؟
با این حرفم اشاره ایی به سما کردم امیرم دستی دور ل*ب*ا*ش کشید که نخنده بعدم گفت:فکر نمیکنم به شما ربطی داشته
باشه ولی چون من خیلی مهربون و رئوفم بهت میگم....
نوا:نگفتی هم نگفتی عزیزم فهمیدم شکر ابه بینه شما دوتا لک لک الکی مثال عاشق
امیر:هی چی بگم درست حدس زدی،حاال اجازه میدی من یه سوال بپرسم؟
نوا:اره بپرس!اگه عشقم کشید جواب میدم
امیر:تو چرا اینقدر خوشگلی؟؟
نوا :دیگه اینو باید از مـامـانــ(...با درک حرف این امیر چشمام تا حد امکان گرد شد و ابهت زده بلند داد زدم :چـــی
گـــفــــــتــــی تـــــو؟؟؟
امیر:هـا مـن چــی گـفـتـم؟چــرا حرف تـــو دهـن مـن مـیـزاری؟؟مـن کــی گــفــتـم چـه خـــوشـگـــل شدی؟؟واال دخترا این دوره
همش میخوان خودشونو به پسرا جنتلمن مثل من بندازن عجب زمونه ایی شده ها
امیر دستی تو موهای مشکیش که مثل همیشه ماهرانه به سمت باال شونه شده بود کشید و با گفتن دوباره برمیگردم سریع
ازم دور شد خاک تو سرش جلبک بهم پیشنها ازدواج نداد هیچ پیشنهاد رقصم نداد بزغاله خاک برسر حیف کلمه زیبای جلبک
که به این نیمچه آریا میگم میخوام بر نگردی صدسال سیاه
با شنیدن صدای سام هرچی انرژی مثبت که از امیر جون گرفته بودم از وجودم رفت و جاشو حس حالت تهوع گرفت
سام:بیا عشقم واست نوشیدنی آوردم،طعمش عالیه این یه شراب  41ساله از یو....
نوا:من شراب نمیخورم سام بزار بهت بگم اونروز تو جشن فارق التحصیلی امیر من جو گیر شده بودم واگر نه هیچ وقت هیچ
وقت نه مشروب میخوردم نه اون لباس کوتاه و میپوشیدم
سام:اوکی عشقم پاچه نگیر که بهت نمیاد تو این لباسا این آرایشا همون نوای دمه دانشگاه بشی
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از دست سام خیلی لجم گرفته بود اگه واقعا امکانش بود دندوناشو خورد میکردم پسره خر اه
سام دستمو توی دستش گرفت و گفت:نوا عزیزم بیا بریم برقصیم
با حرص دستمو از توی دستش بیرون کشیدم و گفتم :خستم نکن سام وگرنه همین االن میرم خونه میدونی که اینکارو میکنم
با هیچ پشکمیم شوخی ندارم
سام:ولی تو قول دادی پارتنرم باشی
نوا:یادم نمیاد قول رقص بهت داده باشم
سام جامی که توی دستش بودو روی میز کوبید و با گفتن کلمه شِت ازم دور شد
گوسفند وایسا جوابتو بدم ،با حرص دسته ی فرِ موهام و که نازگل جلوی صورتم گذاشته بود و کنار زدم و سیع کردم بدون
توجه به سام از فضای عمارت فیض ببرم المصب هر روز خوشگل تر میشه اصال انگار این همون عمارتی نبود که اون پارتی
توش برگذار شده بود بجای رقص نور لوسترهایی قول پ*ی*کر و با عظمت به همه جا جلوه خاصی داده بود
با احساس اینکه یه دو ساعته مثل چنار سره جام وایسادم و پاهام خواب رفته شروع کردم به قدم زدن تا بقیه جاهای این
عمارت از کفم نره هنوز پنج قدم راه نرفته بودم که پیچ خوردن پاشنه کفشمو و با تک تک اعضای بدنم حس کردم
ای خدا تحت جنیفلوپز بیمه داره چرا تحت من که بیمه نداره باید داغون بشه خداا جونم دیگه تحت ندارم شوهر گیرم نمیاد
با هزار نذر و نیاز به جد اصغر کچل جونم بالخره روی پاهام وایسادمو و از پخش شدن حتمیم روی زمین جلوگیری کردم ،وقتی
تونستم مثل ادم روی پاهام وایسم با چیزی ک دیدم موژه هام رفت توموهام ...فرشاد مقدم وایی یعنی یعنی االن تو دو قدمی
من وایساده...وقتی که دید خیلی بهش خیره شدم یکم جلوتر اومد و گفت:فرشاد مقدم هستم افتخار اشنایی با چه کسی و
دارم؟؟
اروم گفتم ولی طوری که بشنوه گفتم:کیه که شمارو نشناسه جنابِ مقدم خنده ریزی کردم و گفتم در هرحال خوشبختم منم نوا
هستم
فرشاد:اسمتونم مثل خودتون بسیار زیباست تو کله عمرِ هنریم همچین دختر زیبایی ندیده بودم
_مرسی ممنون شما نسبت به من لطف دارید اقای مقدم
فرشاد:ای بابا مقدم چیه احساس پیری کردما!!ترجیح میدم فرشاد صدام کنی نوا
نوا:باعث افتخارمه
فرشاد:اگه شما پیشنهاد رقص منو قبول کنید باعث افتخاره منم میشید،حاال اجازه میدید من این افتخارو نصیب خودم کنم بانو
_افتخار شوهر کرد رفت جناب
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با شنیدن صدای طلبکار امیر متعجب به سمت عقب برگشتم و اولین چیزی که توجه ی منو جلب کرد اخمای توهم رفته آقای
امیرعلی آریا بود خدایا نه به اینکه سگم نمیاد خواستگاریم نه به اینکه اینجوری سرم دعوا میکنن قربونت برم نوا خوشگله با
این طرفدارات
امیر:چیشده چرا اتوسا بهت نچسبیده
فرشاد:به همون دلیل که سما به تو نچسبیده ببین امشب و با من کاری نداشته باش لطفا
امیر:ببین بچه خوشگل من...من...
فرشاد :شما چی آقای آریا؟؟؟
امیر اخمای توهم رفته و صداش که مثل همیشه انگار خسته بود گفت:از مهمونی لذت ببرید جناب مقدم
بعدشم مقابل چشمای گرد شدم تنه ی محکمی به فرشاد زد و ازمون دور شد جلل خالق بچه مشکل روانی داره
فرشاد:کال امیر با من مشکل داره هر چقدرم سعی میکنم جویا شم خودشو کنار میکشه نمیدونم چرا واقعا
من:ایراد نداره خودتونو ناراحت نکنید بعد اروم زیر لب طوری که نشنوه زمزمه کردم اون جلبک خوشگله با کی مشکل نداره ،با
سایه خودشم درگیره
فرشاد:با من میرقصی نوا ؟!
من :میخوای لج امیرو در بیاری؟!
فرشاد:نه اونقدراهم برام مهم نیست و باید بگم االن همه دلشون میخواد با خوشگلترین دختر این مجلس برقصن منم یکی از
همونام نوا
از تعریفش خر کیف که نه شتر کیف شدم قربونت برم ننه جون
فرشاد:بیا بریم برقصیم دیگه ؟!
پوکر فیس نگاش کردم که نگاه کالفه ایی بهم انداخت و گفت:خیلی خوب باشه میخوام لجش دراد چون فکر کنم اونم اومده بود
به تو پیشنهاد رقص بده
من :به قول داداشم عر عر
با چشمای گرد شدش بهم نگا کرد که منم با یه لبخند دندون نما گفتم :باهات میرقصم اینجوری نگا نکن..فقط من بلد نیستما
فرشاد:اتفاقا منم بلد نیستم باهم اون وسط یاد میگیریم
دستمو تو دست فرشاد گذاشتم و با اون دستم دنباله کوچیک لباسو گرفتم و وارد پیست رقص شدیم
دستاشو دور کمرم حلقه کرد منم ناوارد دستمو روی شونه ی مردونش گذاشتم
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انگار اصال رویا بود با یه مدل که نصف بیشتر دخترای ایران میشناختنش داشتم میرقصیدم درسته مثل امیر خوشگل و جذاب
نبود ولی خوب بعده امیر و فرهاد جذاب ترین پسرِ مهمونی بود
میخوام برسونمت سونمت سونمت الو بترکونمت ماچ اب دار کنمت میخوام میخوام بمونم پیشت هیچ کی نیما نمیشه حاال یک دو
سه جیگر منی و میو پس عشوه نریزو بیَو
_نیما این چرت و پرتا چیه میگی اخه تو
نیما:هیچی حوصلم سر رفته بود گفتم زنگ بزنم هنرامو به نمایش بزارم،کجایی حمال بدون من رفتی کدوم قبرستونی
ل*ب*ا*مو محکم گاز گرفتم ای چیز قهوه ایی تو این گوشی من بیاد که صدارو پخش میکنه فرشاد که کنارم بود به سختی
داشت خندشو کنترل میکرد هرچقدر با شخصیت تر حرف میزدم نیما بیشتر فوش میداد ابروم رفت کف پام
_هیچی داداش گلم یه مهمونی...
هنوز حرفم تموم نشده بود که نیما باز شروع کرد:میخوام میخوام بلرزونی همشو تو مهمونی نگی که نمیتونی ناز بکنی واسه
دوست پسرت باال و پایین بری آواز بخونی میخوام میخوام بچرخونی خودت و تو پیست رقص میخوا...
قبله اینکه بقیه این آواز مسخرشو بخونه داد زدم:نـــیــــمــــــا
نیما:اخ اخ االن یهویی خوابم اومد به زن جونم سالم نرسون خودم رسوندم خدافظ
تلفن و که قطع کردم یه نگاهی به فرشاد انداختم که صورتش سرخ که نه کبود شده بود ،زوری داشت خندشو میخورد که با
لحن مثال خجالت زده گفتم:بخندید اگه دوست دارید خو !؟
_هنوز حرف از دهنم خارج نشده بود که فرشاد چنان قهقهه ایی زد که پرنده هایی که روی درخت باغم بودن پریدن فکرکنم
بدبخت فلک زده داشت میخندید که امیر با اون هیکل از پشتش ظاهر شدو دستشو روی شونه های فرشاد گذاشت که لبخند
فرشادم به افق پیوست با لحنی که انگار سگ گازش گرفته گفت:مثل اینکه داره خوش میگذره ؟
فرشاد:اره چجورم...
حرص خوردن امیر اونقدر اشکار بود که حتی باعث تعجب خودمم شده بود دهن باز کردم حرف بزنم ولی هنوز حرف از دهنم
خارج نشده بود که امیر دستم و محکم گرفت و به سمت درِ خروجی عمارت کشید اونقدر سریع و خشن بود که حتی نتونستم
مخالفت کنم
نوا:اااِ جــلــبـک دســـتــــم قطع شد
امیر :خــــفــــــه شــــو
با این حرفش خفه که نه الل شدم استپ کردم،به خودم اومدم که دیدم تو باغ عمارتیم و هنوز امیر دست منو محکم گرفته و
به پشت عمارت میبره
■■ امیرآریا ■■
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هــــی دســـتـــمو ول کن مـــنـــو کـــجـا مــیـــخوای ببری ترخدا ولم کن

از عصبانیت درحال انفجار بودم و خودمم نمیدونستم برای چی جیغ و داد های نوا هم غیر قابل تحمل بود بی توجه دستشو
محکم تر کشیدم و به راهم ادامه دادم نمیدونستم چی میخوام اصال حالم خوب نبود
_ولــــــم کـــــن مــیـــــگـــم نــمــیام
دیگه پشت باغ عمارت بودیم و صدامونو هیچ بشری نمیشنید با عصبانیت به جلو پرتش کردم که پشتش با دیوار سنگی که
پشتش ابشار مصنویی بود برخورد کرد و اخ بلندی گفت همراه با اخی که دهنش خارج صد سد اشکاش شکست و گفت:چـرا
وحـــــشــــی بـــــازی درمــیــــاری چــــرا مــــنـــو آوردی ایـــنـــجـــا عوضی
با حرص سرش داد کشیدم :مـــن عــوضــــیـــم هــه بــــا فـــرشــــاد بهت خـوش گــذشــت خــــانــــم عـــزیــزی
_تـــو داری چــی بــلــــغــــور مـــیـــکــنــی بزار برم دارم میترسم
ل*ب*ا*مو میجوییدم و کالفه راه میرفتم نوا هم روی زمین نشسته بودو اروم هق میزد ،ولی مطمن بودم اگه یکی تو اون لحظه
بهم میگفت بتوچه ربطی داره تمام دندوناشو تو دهنش خورد میکردم خودمم نمیدونستم چم شده وقتی رفتم به نوا پیشنهاد
رقص بدم و فرشاد از من جلو زد تا مرز انفجار رفتم فکر نمیکردم حسی بدتر از حسی که اون لحظه داشتم باشه ولی وقتی
دستای فرشاد دور کمر باریک نوا حلقه شد انگار منو انداختن تو قعر جهنم تمام وجودم داشت اتیش میگرفت و دلیلش نامعلوم
بود شایدم معلوم بود و من خودم و به نفهمی میزدم
امیر :گـــریــــه نــکــــن
نـوا :تــو مریـــضـی مـیـــفـهمی بــا تــمــــام بـــرتـــری هایـــی کـه نسبت بـــه فـرشـــاد داری بــــازم بــهــــش حـســــادت
مـیــکــــنی حـــق نداری با من اینجوری رفتار کنی
■■ نواعزیزی ■■
با خارج شدن این حرف از دهنم امیر کروات شل شدشو کال باز کردو با قدم های بلند به سمتم اومد بازو هامو از گرفت و با یه
حرکت منو از روی زمین بلند کرد با چشمای برزخی نگاهی بهم انداخت و گفت :یـــه بــار دیــــگــه تــکــرار کــن
با مکث و بغض سمجی که توی گلوم بود شمرده و بلند داد زدم:تــــو بـــه فـرشــــاد حــســـــا.....
قبل خارج شدن حرف از دهنم گرمای لبای امیر و روی ل*ب*ا*م حس کردم و....
برای یک لحظه قلبم از حرکت ایستاد و تمام بدنم یخ زد دستای قدرتمند امیر دو طرف صورتمو گرفته بود و ل*ب*ا*ش...
با درک موقعیت و حس بدی که نسبت به خودم پیدا کرده بوده دستامو رو سینه اش گذاشتم و با تمام قوا به سمت جلو هلش
دادم ولی ذره ایی از جاش تکون نخورد اشکام بی محابا روی صورتم میرختن اولین تجربه من در ب*و*س*ی*دن بدترین تجربم
شده بود و من حسه پرنده ایی و داشتم که پرش شکسته و افتاده وسط یه اتوبان بزرگ و از ترس عبور یک ماشین قلبش تند
و تند میتپه
حالم داشت از خودم بهم میخورد طاقت نیاوردم و و جیغ بلندی کشیدم ولی لبای امیر صدامو خفه کرد من کجا و امیر کجا مگه
زورم بهش میرسید از ترس اینکه بخواد بیشتر از این پیشروی کنه شدت گریم بیشتر شد و مشتام بود که محکم رو سینه
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امیر فرود میومد در اون لحظه هر صدایی میتونست من و تا حد مرگ بترسونه ولی صدای جیغ سما توی اون لحظه برام
بهترین....بهترین صدای دنیا بود
_امــــیـــــــر داری چـــیــــکـــار مــیــکنی؟؟
حرکت لباهای امیر روی ل*ب*ا*م متوقف شد با دور شدنش روی زمین افتادم و نفس عمیقی کشیدم که صدای خفه شدم اوج
گرفت و بلند بلند زار میزدم دلم میسوخت از فوشای سما ،قلبم اتیش گرفته بود داشتم میسوختم از غم
صدای سمارو نمیشنیدم فقط میدیدم که با مشت محکم رو سینه امیر میکوبه و امیر بدون هیچ حرفی سر جاش ایستاده صداها
کم کم برام قابل درک شد شنیدن فوش های سما و سکوت امیر هق هق مو بیشتر میکرد
سما:خــیــــانــــت کــار پــســـــت اشـغــــ...
سمانه از گفتن ادامه حرفش پشیمون شدم و با یه مکث کوتاه به سمت من حمله کرد اونقدر ناگهانی و غیره منتظره بود که
نتونستم هیچ عکس العملی نشون بدم و چشمه اشکم خشک شد
_دختره هرجایی اخرم مخه امیرو زدی ه*ر*ز*ه امیر برای من بود فقط منو میخواست تو چرا اومدی وسط زندگی من دختره دهاتی
سما دیوونه شده بود و دیگه از اون دختره لوس خبری نبود بازوم و گرفت و با یه حرکت از روی زمین بلند کرد و قبل اینکه
امیر به سمتمون بیاد......
منو با تمام قدرتش به سمت جلو پرت کرد با محض برخورد شدیدم به دیوار سنگی درد بدی تمام وجودمو گرفت عرق سردی
روی کمرم نشست و چشمام تار شد صدای سیلی که امیر به سما زد سکوتی که توی باغ حکم فرما بودو شکست و بعدش اربده
های امیر بود که زمین و میلرزوند
امیر:تـــو چـــه غــــلــطـــــی کــــردی عــــوضی چــــه
سما:امــیــر تـــروخـــدا بــبـــخـــشـــید دسـت خـــودم نــبــو بــرای یــه لحــظـ
امیر:دهـــنـه کـثـــیــفــتـــــو بــــبـند
سما:بــه حــق بـــــده امـیـــر تـــو هــمــــیــشــــه فـــقـــط بــــرای مـن بــــودی حـــالــــا داری ایـــن دخــتـره هـــر....
صدای سیلی دوم قبل اینکه اون کلمه چندش اور که خیلیا به راحتی به زبونشون میارن از دهن سما خارج بشه صداشو خفه
کرد دردم هر لحظه عمیق تر میشد و من فقط گریه میکردم که چرا به این مهمونی اومدم و گیر این خانواده روانی افتادم
امیر:مــــن فــــقــــط بـــــرای تـــو بــــودم ولـــــی تــــو بــــرای هـــمــه مــیــهـمــی عـــوضــی بــــرای هـــمـه
■■ امیرآریا ■■
حلقه ایی که بعد سه سال امروز فهمیده بودم برام هیچ ارزشی نداره رو با یه حرکت از دستم بیرون کشیدم و تو صورت سما
که ابهت زده به این کارم نگا میکرد پرت کردم تازه یاده نوا افتادم سریع به سمتش برگشتم رنگش پریده بودو دستشو محکم
ب*غ*ل کرده بود اشکاش بدون هیچ مکثی روی گونش میچکید این دختر باهمه فرق داشت مثل بقیه براش مهم نبود که تمام
ارایشش خراب میشه یا حتی غرورش میشکنه هی امیر عوضی امشب چت شده
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بی توجه به سما که شکه سرجاش ایستاده به سمت نوا پا تند کردم ولی قبل اینکه من بهش برسم نمیدونم فرشاد بی همه چیز
از کجا پیداش شد و قبل من به نوا رسید......
فرشاد مقابل چشمای سرخ شده من نوارو که حاال کم کم داشت بیهوش میشد ب*غ*ل کرد و دستامو مشت کردم و با فشاری که
به مشتام میدادم عصبانیتم و روی دستام خالی میکردم
فرشاد:نوا.....نوا چشماتو باز کن چیکارش کردی روانی نوا حالت خوبه
فرشاد نوا رو ب*غ*ل کرد و گفت:چیکار کردی با این دختر امیر....این حالش بده به دکتر احتیاج داره
قبله اینکه من حرکتی کنم یا حرفی بزنم فرشاد نوا رو محکم تر ب*غ*ل کرد و با دو از باغ خارج شد مشتمو رو تنه درختی که
کنارم بود کوبیدم اومدم برم دنبال اون فرشاد  ،که سما پایین کتمو گرفت
_امــیــر تـــرو خـــدا تــــرو بــــه عــشـــــقــــمـون قـــســـم بـــبــخـــش عــــــشـــقـــــم بــچـــگــــی کــردم
امیر:ولــــــم کـــــن ســــــمــا
سما رو به عقب هلش دادم و تا برم دنبال فرشاد ولی سریع خودشو روی یکی از پاهامو انداخت و گفت:نـــرو امــــیـــــر
بـــــبــــخــش مــنــــو مــردونـــگـــی کـــن ســـمــا بـــدون تــــو وجــــود نـــداره
بدون گرفتن نگاهم از فرشاد که داشت از باغ دورتر میشد با عصبانیت فریاد زدم:بــــلـــنــــد شــو ســمــــــا رفــــتـن
سما:نــمـــیـــزارم بـــــری،تــــو فـــقــــط مــال مـــنـــــی،بـــرای مــــن
امیر:ســـمـــــا مــــیـــگـــــم بــــلـــند شــــــو واگـــر نـــــه کــــاری کــه نـــبـــایـــدو مــیـــکـــنم....
سما:امــیــــــر تـــــرو جــــون خــــالــــه حـــلـــقـــه رو دســـــتــت کــ....
با ناپدید شدن فرشاد از دیدم خون جلوی چشمامو گرفت و بدون توجه به التماساش و جیغ و داد هاش دوال شدمو حلقه
دستاش دوره پاهامو باز کردم به عقب هلش دادم االن فقط نمیخواستم نوا با فرشاد بره بیمارستان عرعر سما برام مهم نبود،
اصال مهم نبود
با عجله به سمت دره مخفی باغ رفتم و بعد باز کردن در وارد باغ اصلی عمارت شدم با پیش گرفتن مسیر پارکینگ سرعتمو
بیشتر کردم ولی وقتی وارد پارکینگ شدم  ،آذرای مشکی فرشاد از در اصلی پارکینگ خارج شد و جای چرخ های ماشینش روی
زمین مونده بود،دستی تو موهای اشفتم کشیدم و با تمام عصبانیت درونم فریاد زدم
لـــــعـــنــــــتی مــــیــــکـــشــــمــــت
******
پاهامو رو گاز فشار میدادم جوری میروندم که ار کنار هر کس رد میشدم یه فوش ناموسی نثارم میکرد
دست خودم نبود نمیدونستم من لعنتی امروز چم شده چرا...چرا اون دخترو مثل وحشی ها ب*و*س*ی*دم...چرا...چرا نگرانش
شدم وقتی زمین خورد همه اینا به من چه ربطی داره
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با فکر کردن به تمام اینا سرعتم کمترو کمتر شد بی توجه به بوق های پی در پی ماشین هایی که از کنارم رد میشدن ماشین و
گوشه اتوبان نگه داشتم
حالم بد بود....خیلیم بد بودم از کارم پشیمون شده بودم
سرمو روی فرمون گذاشتم و چشمامو محکم روی هم فشار دادم صحنه باغ تکرار شد دوباره از اول من...نوا...لبــا...
سرمو تکون دادم نباید بهش فکر کنم مست بودم دست خودم نبود...اره من مست بودم ....مطمنم مست بودم این حرفا رو
مدام با خودم تکرار میکردم ولی...ولـی خوده لعنتیم میدونستم با تمام هوشیاریم ب*و*س*ی*دمش
_بــرو داداش راهــــــو بـــــســتــــــی
تو آیینه ماشین به عقب نگاه کردم راهو بسته بودم همه یا داشتن فوش میدادن یا دستاشونو روی بوق ماشین گذاشته بودن
با عصبانیت سرمواز پنجره بیرون اوردم و داد زدم :خـــــوب بـــابــــا خــــوب رفـــــتــــم
ماشین و روشن کردم و دوباره به سمت جایی که نمیدونستم کجاس روندم بِال تکلیف بودم،نمیدونستم چی میخوام و چرا
خواستم دنبال فرشاد و نوا برم که حاال پشیمون شدم
حالم گرفته بود و سرم از درد داشت میترکید با صدای زنگ گوشیم به خودم اومدم....عکس بابا رو صفحه گوشی خاموش و
روشن میشد
_بله بابا؟!
+کــجـایــی امــــیـــر ؟!
_بیرون
+ایـــــن بــــود عــشـــقـی کـــه ازش حــــرف مـــیزدی ســـــما ابـــرومـــو جـــلـــوی هــــمه....
_بابا االن حالم خوش نیست اومدم خونه حرف میزنیم بی توجه به داد و بیداد بابا گوشی قطع کردم روی صندلی شاگرد پرتش
کردم
به ماشین سرعت دادمو به سمت نزدیک ترین پارکی که اونجا میشناختم روندم
ماشینو گوشه ایی گذاشتم و وارد پارک شدم پارک خلوت بود ولی دوست دختر،دوست پسرا تک و توک تو پارک بودن بی توجه
به حضور کمرنگ اونا به سمت نیمکتی که زیره یه درخت بود رفتم ،کتمو درارودم و روی نیم کت پرت کردم همونجا نشستم ...
سرمو بین دستام نگه داشته بودم افکارم هر لحظه پر رنگ تر میشد و دوباره تکرار صحنه های یه ساعت پیش....چرا امیر چرا
پسر نفسمو پر صدا بیرون دادم که صدای ظریف و دخترونه ایی منو که تو افکارم غرق شده بودم نجات داد
_عمو...گل میخری؟!
_شاخه ایی چنده اینا ؟!
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_ارزون آقا شاخه ایی  2111تومن واسه عشقت بخر عمو
_من عشق ندارم ولی میخوام این گالت و واسه یکی که خیلی امروز اذیتش کردم بگیرم...
دختر کوچولو که انگار از منم نا امید شده بود با ذوق گفت:چند تا بدم عمو؟!
_همش چقدر میشه؟!

دخترِ گالشو روی نیمکت گذاشت و ده تا انگشتاشو جلو اورد و مشغول شمردن شد با یکم مکث گفت:میشه  6تا  11هزاری
عمو...بازم همشو میخوای؟!
لب خند غمگینی زدم و از کیف پولم یه تراول  111بیرون آوردم به سمتش گرفت باصدای بلند داد زد:وایــی عــــمــو مرسـی
_خواهش میکنم خوشگلم،خب خانوم کوچولو اسمت چیه؟!
_هستــی
_هستی اسم بچه خواهر منم هستیه اون  3سالشه تو چند سالته؟!
_7سالم
دلم گرفت برای بچه هایی مثل هستی  ،از بچگی تا االن تو پر قو بزرگ شدم تا به حال طعم گرسنگی و نچشیدم و این دختر بچه
کار میکنه برای اینکه پول یه وعده غذاش در بیاد چه بی رحم دنیا
_هستی شام خوردی؟!
_نه عمو جون اخه من ناهار خوردم
_منم شام نخوردم..دوست داری باهم بریم یه چیزی بخوریم ؟!
_نــــه نـــــه مــــن نــمـــــیـــام مــن گــرسـنـه نـیـــســـتـــم
با تعجب به ترس توی چشماش نگاه کردم و اروم گفتم :من نمیخوام بهت اسیب بزنم هستی
هستی با بغض تراولی که بهش دادم و تو کیفی که روی دوشش بود انداخت و گفت :من غذا نمیخوام عمو خدافط
از جام بلند شدم ولی اون دختر بچه جلوی چشمای حیرت زدم به سرعت شروع کرد به دویدن
■■ نوا عزیزی ■■
فرشاد:چـــــی تــــو دیــــوونــــه شـــدی دخــتـــر ؟!
نــوا:وا مــن حـالـــم جـــلــبـکــیــه اونـوقــــت تــو کـــر شـــدی الـــبـــتـه بـــبـخــشـیــدا
فرشاد:فـــدای ســرت ولـــی الــان نــمـــیـتـونم بــه حــرفـــت گــوش بــدم تــــو نــمـیــفـهـمـی داری چـی مـــیــگـی
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با اون حال بدم از دست فرشاد حرصم گرفته بود که بلند داد زدم:مـگـه مــسـتـم مــیـگم دور بـــزن بــهــت
فرشاد:لج نکن دستت کبود شده صد درصد شکسته نوا باید بریم بیمارستان
نوا:اقای مقدم شما کی دکتر شدید؟؟منو ببر خونمون دستم در رفته خودم میدونم زی زی جون جا میندازه
فرشاد:تو لج باز ترین و کله شق ترین دختری هستی که تو عمرم دیدم
*******
+آخـــــــــخ نــــنـــــــــه جـــان
_الهی بمیرم برات
+خـــدا نـــکــنـه وایـــــی دســــتـــم
_همین جوری دراز بکش برم برات یه لیوان اب پرتقال بیارم جون بگیری بلکه هرکس بهت دست زد یه جات در نره
+آیــــی دســـــتـــم ژلــوفــــــن....
_هـــیــــس بـــــه خودت فشار نیار االن برات میارم بعدشم بیام این سرخاب سفیداب هاتو پاک کنم
زینب بانو که از اتاق بیرون رفت کفشامو توی دیوار پرت کردم و چشمامو روی هم فشار دادم شب بدی بود و درد دستم مانع
میشد به چیزی فکر کنم از بچگی خیلی ضعیق بودم دست و پاهام همش در میرفت
_نــوا عزیزم پــاشــو این قرص و بخــور بـــعــد بخواب
زی زی جون وضعم و دید سینی کوچیک و روی میزنم گذاشت و کمکم کرد از جام بلند بشم سریع زیپ لباسم و باز کرد و دوتا
بالش پشتم گذاشت:اخ الهی بمیرم برات مادر دستت کبود شده چیکار کردی با خودت
+هیچی نشده زی زی جون ناراحت نباش از بس دستم در رفته عادت کردم
با کمک زی زی جون به سختی لباسمو به یه تیشرت و شلوار ورزشی عوض کردم و زی زی جون با حوصله موهای اشتفتمو از
شره هرچی سنجاق سر بود خالص کرد و ارایشمو با شیر پا کن پاک کرد دستمو که باند بسته بود ب*و*س*ی*د و گفت:دردت به
سرم مواظب خودت باش
+خدا نکنه قربونت برم،ببخشید اذیتت کردم کاش اصال نمیرفتم امروز....
_دفعه بدی اگه گذاشتم بری تو جنبه تنها بیرون رفتن نداری دختر یهو دیدی جنازت خدایی نکرده برگشت بخواب نیام ببینم با
گوشیت ور میری نوا
+با کدوم دست اخه...میخوابم ناموسن
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زی زی جون بعد اینکه یه ورد خوند تو صورتم فوت کرد برق و خاموش کردو از اتاق خارج شد،چشامو بستم و سیع کردم بخوابم
ولی با تکرار شدن صحنه باغ و ب*و*س*ی*ده شدنم تو سط امیر چشمام مثل قورباقه از حدقه زد بیرون،دستی روی ل*ب*ا*م
کشیدم و....
*****
بهار:هی نوا بیدارشو دیگه اوسگل خوبه دستت در رفته قطع نخاع نشدی الو
+دهنتو خفه شو خوابم...با ادم مریض اینجوری رفتار میشه ها بیشور حمال
بهار:پاشو دیگه نوا ماشین مانا رو اوردم میدونستم تو گشادی...بیا نیم ساعتم نمیشه بریم انقالب برگردیم جان من
با زر زر بهار زوری از جام بلند شدم همینجور که به سمت دستشویی میرفتم شروع کردم به فوش دادن به بهار
_الهی درد بگیری بهار دستم درد میکنه خستم خوابم میاد پاهام تیر میکشه سرم درد میکنه کمرم یخ زده....
بهار:خوبه با این همه مشکل زنده ایی
_درد بیشور مسخره عمه نداشتته
بهار:حاال توهم این بی شوهری مو بکوب تو سرم نه که تو خودت  13تا شوهر داری
دره دستشویی و بار کردم و از همونجا داد زدم:پرو تر از تو ادم ندیدم بوگندو
*******
بهار کتابارو روی صندلی عقب گذاشت در صندلی شاگرد و باز کرد تو ماشین نشست و گفت:بیا عشقم کاری داشت اصال 61
دقیقه شد
با حرص داد زدم:بهار یه کلمه دیگه حرف بزنی چنان میکوبم تو دهنت که اون دندون عقلت
که تازه دراومده خیره سرت بریزه تو حلقت...کودن خبرت دوساعت من مثل چغندر تو ماشین نشستم خبره مرگت تو کدوم
گوری بودی
بهار:ااااِ غر نزن زیره کولر نشسته شکایتم میکنه روشن کن برو عمو عزیز بستنی بخوریم
_کارد بخوره اون شکمت من پولم کجا بود خبرت ببرمت بهت بستی بدم
بهار:نوا چرا مثل سگ اقای پتیبل شدی تو
پوکر فیس به بهار نگاه کردم که گفت:از صبح از بس جیغ زدی پرده گوشم ترک خورد دیوش
وقتی بهار بچگونه گفت دیوش چهره چموش نیما که هر وقت جیغ میزدم بهم میگفت دیوش جلوی چشمام نقش بست و بلند
زدم زیره خنده که بهارم گفت:اره بخند خواهر،بخند دنیا به روت بخنده...چیه مثل میرغضب شدی
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*******
بهار:ناموسلمون یه دستت فلجه خو بیا یکی از این دست خرا رو دستت بگیر دیگه
_نــــه اصـــلـا صــحــبــتـــش و نــکـن
بهار:خیلی نامردی حداقل بیا درو باز کن میمون زشت شبیه میمون تارزانی تو اصــلـــا

_باشه مشکل ندارم توهم شبیه اوممم اها یافتم انیمیشن غارنشین ها بود تو شبیه اون پیر زنه هستی،دوره بهار چرخی زدم و
ادامه دادم مثل خودشم فسیل شدیـــــا وای بهار چقدر شباهت دارین به هم دیگه یه لحظه فکر کردم خودشی دختر نه
همزادش
وارد حیاط که شدیم در اولین نگاه توجه مون به کالج مردونه ایی که جلوی در خونه بود جلب شد
بهار:امروز مهمون داشتید نوا
_نه سگم نداریم بیاد خونمون
بهار چپ چپ نگام کرد و گفت:اشغال شاشو چیز بهتر نبود مهموناتونو بهش تشبیه کنید باقالی ما میایم خونتون سگیم یعنی......
_مثال زدم هاپو تو چرا به خودت میگیری،وایی بهار خواستگارِ فکر کنم
بهار:اره بشین تا بیاد
بهار کتابارو تو همون حیاط گذاشت و درو باز کرد وارد خونه که شدیم لوستر و مهتابی ها روشن بود
با تعجب نگاهی به هم انداختیم و یه راست وارد حال شدیم ولی با دیدن فرشاد که پاهاشو روی هم انداخته بودو با کالس
داشت چایی کوفت...اِهم اِهم میل میکرد و زی زی بهش شیرینی تعارف میکرد چشمامون اندازه توپ والیبال شد
بی اختیار داد زدم :اِیـــی وایــی آقــای فــرشـــاد خــــجــالــت نــمـــیــکــــشـــیــد زیـنـــب مـــا هــمـســن مــادرتـونــــه
انـوقــت اومـــدی خـــاسـتــگـاریـــش اِیــــی وایـــی زی زی جــــون تــــوهــــم آره اِیـــی وایــــی....
چشمامو بسته بودم و تند تند هرچی تو ذهنم بودو داشتم داد میزدم که زی زی جون یهو داد زد
زی زی :اِیـــی وایـــی و کـــوفــت
*********
آیدا:ای بابا نوا چرا عزا گرفتی حاال بیخیال شو فرشاد جون نشد فرزام ،فرزام نشد ،فرهاد
بهار:فرهاد نشد؛سهراب
مانا:سهرابم نشد،مهراب
بهار:دیگه همه اینام نشدن بازم اصغر جون هست دیگه ناراحتی نداره خواهرم

86

https://telegram.me/romancity

RomanCity

رمان نوای شب

_بچه ها به دور از شوخی دلم یکیو مــیخواد سرمو بزارم رو شونه ش از دنیا شکایت کنم!
فقط شونه هاش باید چارشونه باشه و هیکل ورزشکاری،قد  181به باال..چشماش سگ داشته باشه...لُپشم چال بیوفته..ته
ریش خیلی مهمه..
اُدکلنشم تلخ باشه...ماشینشم فراری باشه،یه صدای دوبلوری خسته هم داشته باشه که ادم همینجوری ته دلش بلرزه..خر
پول باشه و الرجم باید باشه...مدرک حداقل فوق....پدرو مادرشم دکتر ترجیحا مقیم آمریکا نشد همین ایران فقط تو زندگی ما
دخالت نکنن
همینجوری جدی به بچه ها نگا میکردم مانا محکم روی کمرم زد و داد کشید:آشغال عوضی احمق بیشور خبرت بیاد حمال
آیدا:گوسفند دست نیما رو هم از پشت بسته فکر کردم داره گریه میکنه باقالی
بهار چپ چپ نگام کردو گفت:خاک تو سرت کنن جلبک بیشور یه وقت تو گلوت گیر نکنه اینی که میخوای
_بچه ها ناموسن فقط واسه شکایت از دنیا میخوام هاااخداشاهده من اصال اهل مادیات و ظاهریات نیستم
مانا :میگم این مشخصاتی که دادی چقدر آشناس نوا کجا دیدم همچین فرد خوشبختی و که تو میخوای سر رو شونش بزاری؟!
آیدا:اره یکم فقط یه کوچولو اشناعه..
بهار:نوا جونم خجالت نکش میخوای زنگ بزنم امیر بیاد بری رو....
نوا:خفه شو بابا امیر چه خریه دیگه
آیدا:حاال بیخیال این فرشاد جون برای چی اومده بود اینجا ناموسن من هنوز هنگم ها؟؟
مانا:ادرس اینجا رو از کجا اورده بود؟؟
بهار:هیچی بابا این پشمک که حالش بد میشه اقا فری فردین بازی میکنه جسد اینو میندازه تو ماشینش بعد خبره مرگه بی
لیاقتش یه لنگ از گوشواره های عزیز دلمو میندازه.....
بهار که داشت بدون وقف برای مانا تند و تند توضیح میداد ذهنم به سمت دیروز کشیده شد
[فلش بک به دیروز]
فرشاد خندشو جمع کردو گفت:نوا جان اشتباه برداشت کردی واال من اومده بودم اینو بهت بدم
همینجوری به فرشاد نگاه میکردم که از تو جیبش یه لنگ از گوشواره هایی که دیشب توی گوشم بودو بیرون اورد،گوشواره رو
سمتم گرفت و گفت:دیشب که شمارو رسوندم وسط راه این گوشواره رو روی صندلی شاگرد دیدم بعدش فکر کردم االن که
سرم خلوته براتون بیارم ولی....
زی زی جون پرید وسط حرف فرشاد و گفت:ولی تو مثل همیشه بدون فکر پریدی وسط و شروع کردی به چرت و پرت گفتن
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[زمان حال]
ایدا:خاک تو سرت نوا اخه فرشاد مقدم میاد خواستگاری زینب جون عقل تو کلت نیست
نوا:ایش دلشم بخواد
مانا دهن باز کرد حرف بزنه ولی با شنیدن صدای زنگ حرفشو خورد و گفت :منتظره کسی بودید؟
از روی تخت بلند شدمو گفتم:نه احتماال زی زی جونه یه چیزیشو یادش رفته ببره صبر کنید برم درو باز کنم بیام
دره اتاقو باز کردم و پریدم تو حیاط از همونجا بلند داد زدم:اومدم زی زی جون صبر کن اومدم

دمپایی ابری های صورتیمو پوشیدم و به سمت در رفتم مثل همیشه درو با یه حرکت باز کردم ولی با دیدن فردی که پشت در
بود چنان جیغی کشیدم که مرغ و خروس های همسایه ب*غ*لی خودشونو از ترس باال و پایین پرت کردن
نیما:یا امامزاده مینا...چرا جیغ میزنی دیوش
_نــیــــــمــــــا وایــــــی خـــــودتـــی
نیما:نـه مــدیر مدرســشم دست تو شلواره باقر کرده اومدم به اولیاش خبر بدم
با صدای جیغ من دخترا پریدن بیرون نیما منو کنار زد اومد تو خونه درم بست ساکشو پرت کرد تو حیاط و گفت:ای جــون  4تا
حوری باهم یه جا شــایـد مــردم حــواسـم نـــیـــس
اونقدر ذوق زده بودم که حتی حالیم نبود سر ظهره نباید تو حیاط جیغ بزنم با داد گفتم:جــــلــــبـــــک چــرا نـــگـــفـــتـی داری
مــیـــای اخــــه مــیــــثـاق و شـــهـرامم اومـدن
نیما:ای بابا جیغ نزنید االن حشمت میفهمه اومدم دخترا ساکت به نیما نگاه میکردن نیما که دید مانا هنوز تو ابهته زد رو کمرشو
گفت:چــــطـــوری کـــــفــتــــرم
مانا:هــــی تو واقـعـی اومـــــدی
نیما:نه الکی اومدم خبرتون یه ماچی،ب*غ*لی،بوسی من به تفم راضیم...
وقتی دیدم هنوز عشقمو ب*غ*ل نکردم بی توجه به دست بسته شدم پریدم ب*غ*له نیما و گفتم:بز کوهی الهی نوا پیش
مرگت بشه قربونه این کاله و کله کچلت برم چرا نگفتی بیابم دنبالت
******
مانا:ای بابا نیما تو چقدر بی احساسی االن من نامزدتم مثال خو دوتا جمله عاشقانه بگو دیگه بعد 3ماه اومدی داری غذا میخوری
نیما:گشنمه خو بزار اینو بخورم بعد دوسه تا غزل نوشتم میخونم برات
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نیما داشت غذا میخورد و ما  4تا مثل معیوبا جلوش نشسته بودیم داشتیم نگاش میکردم نیما قاشق و چنگال توی بشقابش
انداخت دستشو زیره چونش گذاشت و رو به مانا که اخمو سرجاش نشسته بود گفت:عشق مث جیش کردن تو شلوارت
میمونه!!!بقیه مسخرت میکنن ولی فقط خودت گرماشو،احساس میکنی. . .
درک میکنن بعضیا این جمـلـ....
حرفش تموم نشده بود که مانا لیوان ابی که جلوش بودو تو صورت نیما خالی کرد و داد زد خیلی خری نیما عزیزی
نیما:وا مانی به جون خودم نه بجون حلیمه که اون نباشه انگار دنیا نیست این دیگه ته ته عاشقانمه چرا سگ میشی جوجه
من.....
******
با ضربه ایی که میثاق زیره توپ زد هممون اتوماتیک سرمون باال رفت توپ دقیقا جلوی پای یه پسر بچه فرود اومد که نیما داد
زد:عمو جون اون توپ و میدی مامانت قربونت بره به حق علی
حاال نگاهه هممون به بچه تخسی بود پاهاشو روی توپ ما گذاشته بود
بچه:نه به من چه مگه من نوکرتونم خودتون بیاید بردارید ،فکر کردید بچم حالیم نیست،خدمتکار عمتونه
پسره مقابل چشمای گرد شده ی ما توپ و برعکس سمتی که ما بودیم شوت کرد برگشت سمت ما و گفت:االن برید بیاریدش که
دیگه گشاد بازی درنیارید کاراتونو بندازید گردن ما کوچیکا
نیما:بچه که بودیم مادرمون میگفت بدو برو به وانتیه بگو وایسه،بعد ما اصن همچین میرفتیم عین جت لی،وسط راه دو سه تا
ملق میزدیم و از رو دیوار میرفتیم که برسیم وانتیه نره اونوقت االن کافیه به بچه ها بگی گوشی منو از اتاقم بیار لدفن،هزارتا
فوش بارت میکنن,شهرام بپر توپ و بیار رفت تو باقالیا  811پولشو دادم میفهمی از اندوخته هام رفتم  811تومن توپ خریدم
مفت خور
شهرام:بیخیال بابا رفت توپه
نیما:برو توپمو بیار زرم نزن میگم پولشو دادم
میثاق:اقا بیا بریم خودم برات توپ میخرم مردک
نیما:ببین آقای میقاق خان اگه توپ نخری برام خاندانتو توپ میکنم افتاد
میثاق:میقاق عمته راه بیوفت بریم بابا سرویس کردی مارو  811تومن توپ خریدی
نیما بالخره راضی شد که دست از اون توپ  811تومنی که خریده برداره همگیمون از جوب بزرگی که اونجا بود پریدیم اومدیم
به سمت ماشین بریم که نیما دوباره داد زد چِخه چِخه نزدیک نشید
هممون برگشتیم سمت نیما،اقا نیماهم با کمال پرویی چشم غره ایی برامون رفت و دیت کرد تو جیبش با ذوق ریموت پرشیای
سفیدشو از جیبش خارج کرد و قفلشو زد

89

https://telegram.me/romancity

RomanCity

رمان نوای شب

صدای باز شدن قفل ماشین که دراومد نیما دوباره صداشو انداخت رو سرشو گفت:اصال ماشینم اورجیناله ها چه صدایی داد
گل پسرم الهی سقط شم برات عشقم دردو بالی کاپوتت بخوره تو فرق سره میقاق جون،بچه ها بیاید بریم شهرام و برا ماشینم
قربونی کنیم چش نخوره پسرم
هممون سواره ماشین شدیم که مانا گفت:بچه ها االن که بهار باهامون نیست بیاید بریم براش کادو بخریم  4روز دیگه تولدشه
اخه
آیدا:اره گاریم که داریم بریم بخریم پس فردا عزا نگیریم باید چیکار کنیم
نیما:االن به ماشین من گفتی گاری جاسوییچی ،فنچ،همستر خوبه من اینارو به تو بگم...همسر ببین دوستت به پسرمون چی
گفت
مانا دستشو زوری از زیر من برداشت زد رو کله ایدا که رو پا من نشسته بود و گفت:به ثمره عشق ما توهین کردی نکردیا
آیدا:باشه بابا له شدم بوزینه نزن خنگ میشم
شهرام:االن تو خودت فکر میکنی باهوشی خدایی ؟!
آیدا:نه عمه جنابالی باهوشه
نیما:این پا کیه برش دارید بابا همش باید پاهاتون و بچپونید اینجا بکشید این لنگاتونو ماشینم بو پا میگیره االن
میثاق:حفه شو تو خودت اول انگشتت و از دماغه من دربیار بعد ور بزن....هوی کجا داری میری ؟!
نیما:هوی تو کالت..دارم میرم هفت حوض دیگه حمال چرا میزنی ؟!
میثاق :هفت حوض دیگه کجاس االن این دخترا میخوان ما سرباز های بدبخت و تیغ بزنن خوب...برو شوش ،سید
اسماعیل،دروازه غار.....
دستمو ازاد کردمو بازوی میثاق و نیشگون گرفتم بعدش داد زدم:خالت و ببر اونجا خرید عید کنه جلبک ماها تجریش کمتر
خرید نمیکنیم
میثاق:برو بابا شما جا باکالستون خریدن جنسای بنجل پاساژ کساء دیگه...
مانا:همین پاساژی که میگی مانتوهاش پوله خونه تو شهرامه اقا تو تاحاال یه جوراب برا خودت خریدی قیمت ها دستت باشه
شهرام:مرسی از لطفت !!
مانا:خواهش میکنم داداش اصال قابل تورو نداشت باورکن
تا خوده هفت حوض تو سرو کله هم زدیم وقتی رسیدیم نیما بعد کلی زر زر که ماشینم فالنه و بیصاره پارک کرد هممون از
ماشین ریختیم پایین و رفتیم تو پیاده رو شروع کردیم به راه رفتن

91

https://telegram.me/romancity

RomanCity

رمان نوای شب

جلوتر از همه راه افتادم کال تافته ی جدا بافته بودم الهی خانواده کرمانی پیش مرگم بشه وقتی دیدم از بچه ها دور شدم
سرجام مثل ادم وایسام تا بیان همگی باهم تویه ردیف راه میرفتیم و مغازه هارو نگا میکردیم که مانا گفت:حاال چی بخریم
براش!؟
_نمیدونم بخدا همه چی داره اخه باید یه چیز خوب بگیریم تو ذهنش بمونه !!کنار هم ساکت راه میرفتیم که یهو نیما سرشو
اورد جلو گفت:سوتین سبز
همه با تعجب به نیما نگا کردیم پسرا بلند زدن زیره خنده مانا ل*ب*ا*شو به دندون گرفت و ایدا قهقهه زد وقتی فهمیدم این
بزمجه جلبک چی گفت بلند داد زدم :دیــــــوث خــان حــــیــــا کــــن
نیما:گوسفند داد نزن همه بهمون دارن مشکوک نگا میکنن ،نخر تقصیره منه دارم کمکت میکنم چلمن از اونای سبز نداره ها
بعدش تو خاطرشم مـیـــمــو...
نیما با برخورد کیف مانا جونم تو مالجش دیگه تا ادامه راه خــفــه شــــد
مانا:پسره پرویه بیشعور خجالتم نمیکشه میگه سبز نداره
شهرام:جوراب خوبه!؟از این خوباش دو جفت براش بگیرید
نوا:وایی الهی مادر فدات بشه تو با این همه استعداد بامزگی که داری،تو ایران حیف میشی واقعا
ایدا:وایی ترو خدا بس کنید بریم ببینیم چند چنده اخه از همین االن افتادن به جون هم دیگه االن مردم فکز میکنن میمون
های جنگل امازون فرار کردن اومدن ایران خو
*******
نیما:خو خبر مرگتون یه چیزی بخرید دیگه دو ساعت داریم تو پاساژ قل میخوریم نامسلمونا
شهرام به سمتی اشاره کرد و گفت:قِل و که اون داره میخوره داداش
هممون مسیره نگاهه شهرامو دنبال کردیم و رسیدیم به یه دختر که کپی برابر اصل چیتا بود دور از جون چیتا واسه دشمنمم
همچین دختری و ارزو نمیکنم
نیما:یا امام زاده اصغر کبری نیاد بخوابم به ناموس شیئم قسم من توبه کردم
همه همینجوری به دختره که نه به بوفالوعه خیره شده بودیم که در کمال ناباوری مسیرسو به سمت ما عوض کرد وقتی
مقابلمون رسید هممون بهم نگا کردیم اب دهنمونو با صدا قورت دادیم و دوباره به دختره نگا کردیم
دختره رو کرد سمت نیما و گفت :چطولی جیگلم
نیما که به تته پته افتاده بود گفت
_خو..خوبــ..م مـر..سـی..
دختره:هــمـیــســـه خــوف بـاسی عـــسـیسم
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همین جوری به بوفالوعه مقابلمون نگا میکردیم ولی دختره مارو به تحتشم حساب نکرد خیلی شیک دست کرد تو کیفش یه ورق
داد به نیما و گفت  :این شمارمه سوسنم جیگلم
مانا با اخم جلوی نیما اومد و گفت  :صـاحـــاب داره هــــری
دختره ابروهای تتو شدشو توهم کشید رفت جلوی مانا و گفت:چیی نشنیدم ؟!
مانا هم با کمال پروویی گفت حلقه یی که تو دست چپش بودو باال اورد و گفت:برو یه بدبخت دیگه رو تور کنه سوسن خانم
دخترهه برگشت سمت نیما و گفت:راســـت مـــیـگــــه ؟!
نیما :آره....
دختره:چـــی گـفــــتــی ؟!
نیما:نــــه نــــه.....
دختره:جــــون تــــو کــــه عــشـــخمـی زنــگ بــــزنــی هـــــــا
نیما:بــاشـه...بـــاشه
دختره مثل پنگوئن شروع کرد به راه رفتن هنوز دوقدم برنداسته بود که مثل کانگورو با یه حرکت برگشت سمت نیما و گفت:
همین االن تک بزن شمارت بیوفته
*****
نیما:قهر نکن فقط تو ماله منی قهر نکن که وصله ی جونمی مانی مانیا وای مانا حاال سوسن خانم ابرو...
با خارج شدن اسم سوسن کیف مانا برای دومین بار تو کله برادر عزیزم کوبیده شد
مانا:کوفت و سوسن خانم دردو سوسن خانم که من دروغ میگم اره بیشعور
نیما:عشقم منطقی فکر کن به موضوع خوب اون سوسن میوفتاد رو من که هم نوا بی برادر میشد هم تو بی شوهر میشدی هم
نصف محله بی دلقک میشد
نوا:خودم چشاشو از کاسه در میاوردم اونوقت
کیف کوچیکی دستم بودو باال اوردم که گوشیمو ازش در بیارمولی با تنه محکمی که جسم ضعیفی بهم زد گوشی از دستم افتاد و
دل و رودش ریخت وسط پاساژ
_ای خدا بدبخت شدم وایی عکسام رفت ای خاک تو سرت کنن مدل لباسی که واسه نامزدی نیما گرفته بودمم پرید ای خدا
کوری مگه اخه تو نیما باید گوشی بخری برام
دختره هم دوال شدو شرمنده گفت:وایی تروخدا ببخشید ندیدمتون واقعا شرمنده
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_فدای سرت ای خاک تو سرت....
_فریماه چیکار میکنی؟؟
با شنیدن صدای اشنای غوله آریا
سرمو چنان باال اوردم که صدای شکسته شدنه قلنجش به گوش اصغرکچل جونمم رسید
دختره که حاال فهمیدم اسمش فریماه دست پاچه گفت:هیچی امیر گوشی این خانم بخاطر بی دقتی من....
میثاق:مشکل نداره یه اتفاق بود نوا بیا بریم خودم برات یه بهترشو میخرم
میثاق بازو هامو گرفت و منو زوری از روی زمین بلند کرد
امیرم حاال داشت با تعجب بهم نگا میکرد نگاهش رو دستای میثاق که دور بازوم گره خورده بود قفل شد و من بی توجه به
نگاش خیره دختری بودم که انگشتاش تو انگشتای مردونه امیر قفل شده بود
امیر :بــــه بـــــه نــوا خانم دوست پسر جدید پیدا کردید
اخمامو توهم کشیدم به دختره فریما اشاره کردم و گفتم:شما هم از غافله عقب نموندید دوتا دوتا یه وقت تو گلوتون گیر نکنه
اقای آریا
امیر:خوبه من به دوتا قانعم خودتون چی؟اولش سام بعدم فرشاد حاالم این بچه ژیگول
میثاق که تاحاال ساکت بود گفت :هوی هوی تو کی باشی اصال؟؟
امیر پوزخندی به میثاق زد و گفت:نمیدونم شاید در آینده ایی نه چندان دور عزرائیلت باشم
دهن باز کردم حرفی بزنم ولی قبلش امیر دست دختره رو کشید و برعکس مسیره ما حرکت کردید دستامو محکم مشت کرده
بودم اشغال عوضی سما نامزدشه فریما دوست دخترشه منو بوس میکنه
میثاق:این کی بود نوا؟؟
نوا:یه ادم خر گاو سو استفاده گر دختر باز بدبخت ...وجذاب
قدم هامو تند کردم و بی توجه به میثاق که سرجاش ثابت وایساده بود به سمت بچه ها که از ما دور شده بودن رفتم
وقتی بهشون رسیدم ایدا سریع گفت:مثل اینکه نخ های سر نوست تو و این امیر جون توهم زیادی گره خورده ها دَم به دقیقه
داره جلوی راهت سبز میشه
نوا :اره هر دفعه هم با یه دوست دختر جدید
مانا:بتوچه تو چرا حرص میخوری عزیزم
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نوا:نه بابا کجا حرص خوردم..از این امیر بکشید بیرون تروخدا اعصابم داغون میشه...چیزی برای بهار دیدید یا نه؟؟؟
آیدا:به نظرم بجای اینکه دنبال خریدن چرت و پرت براش باشیم پوالمونو بزاریم رو هم اون دستبندی که دوماه پیش تو کساء
دید و براش بخریم!
مانا:هـــی وایی راست میگه ها هم خوشگل بود هم بهار دوسش داره
نوا:باشه همونو بگیریم پس چون من واقعا دیگه خسته شدم از گشتن
■■ امیرآریا ■■
_امــیـــر خــوب دســتــم درد گــرفـت چـرا مـیــــکـشــیــش دارم مــیـام دیــگـــه....
سریع دست فریما رو ول کردم،فریما دست سرخ شدشو مالید و گفت:دیوونه ببین دستم قرمز شد
امیر:خوب بابا شلوغش نکن نمردی که حاال....
فریما:بی احساس حداقل بزنگ به فرهاد بگو خواهر عریز تر از جونشو کشیدی کجا اوردی
کالفه و گیج گوشیمو از جیبم بیرون اوردم همون موقع فرهاد زنگ زد تماسو برقرار کردم ولی قبله اینکه من حرف برنم فرهاد
گفت:داداش کجایید دوساعته مثل شلغم اینجا وایسادم ؟؟
امیر:دو دقیقه دیگه باالییم
فرهاد:میشه بپرسم االن کدوم گوری هستید؟؟
امیر:پایینیم دیگه !!
فرهاد :نـــه بـــابــــا پـایــیـنـیــد خـــوب شــــــد گــــفــتی نــامـوســـــن نــابعه
امیر:ای بابا اصال من دیوونم با شما دوتا روانی اومدم بیرون یکی دیگه میخواد شوهر کنه من باید برم خرید
فریما:دلتم بخواد خرید برای منو شوهر جونم بکنی
رو کردم سمت فریما و گفتم:من همچین چیزیو نخوام باید کره خره کدخدای دهه مادر بزرگ پدرمو ببینم
منتظر جواب به فریما خیره شدم که صدای فرهاد از پشت گوشی کال نابودم کرد :نه داداش تو سما روهم ببینی کافیه دیگه
نمیخواد بگردی کره خره اون بنده خدارو پیدا کنی
******
_همه چی خریدی ببین من کارو زندگی دارم دیگه نمیام باهاتونا از االن گفتم بدونید
فریما:وایی امیر پدرمو در اوردی برادر من حاال تو انتخاب یه ادکلن اومدی نظر بدیا
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امیر:بــــــرا هــــــمــه چــی هــــم زبـــــون داره
فریما:زبون منو ول کن ناقال اون دخی خوشگله کی بود؟؟ اونو دیدی کال رَم کردیا؟؟
فریما نگاهی بهم کرد دست راستشو که هنوزم قرمز بود باال اورد و گفت:بیا اینم مدرکش...
[فردای همون روز]

بی حوصله پرونده ها رو برسی میکردم که در اتاق با یه حرکت ناگهانی باز شد و چهره با نمک اناهیتا پشت در نمایان شد
انا:داداشی بیام تو لدفن
پرونده هارو،روی میز کنار تخت گذاشتم عینکم و در اوردم و رو به اناهیتا گفتم:تو که اومدی تو وروجک اونوقت میپرسی بیام
تو یا نه
اناهیتا:توهم که همش منو ضایعه میکنی
_کوچولو من کی تو رو ضایعه کردم
انا:هیچ وقت،حاال که اینقدر مهربونی بیا امشب با داداش فرهاد اینا و فریماه و احسان بریم شهربازی دیگه
_نه انا کلی کار رو سرم ریخته
اناهیتا:ای بابا داداش تو که االن میخوای بری بخوابی کار و بهونه نکن دیگه  ،ایش حاال اگه سمانه باهامون بود مثل قبال ها با کله
میومدی
اخمام و توهم کشیدمو با جدیدت گفتم:سما برای من مرده انا دیگه اسمشم نیار...من عاشقش نبودم و نیستم االن که فکر
میکنم میبینم حتی دوسش ندارم
اناهیتا:باشه ببخشید..منم زنگ میزنم به فریماه میگم باهاشون نمیرم
سرشو انداخت پایین و اومد از اتاق خارج
بشه که دلم براش سوخت و گفتم :صبر کن الزم نکرده بری زنگ بزنی باهم میریم فقط ما دیر تر از اونا میریم چون میخوام برم
دوش بگیرم
اناهیتا اخم کرد و گفت:ایش نمیخوام
اومد از اتاق خارج بشه که دستشو گرفتم گفتم:اناهیتا خودتو لوس کنی نمیاما...خودت کهر میدونی از قهر و بچه بازی بدم میاد
سرشو اونور کرد و گفت:من  14سالمه
رفتم روبروش :االن مثال قهری سرکار خانوم!؟
اناهیتا:نمیخوام زوری و از سر دلسوزی بیای،اسرار کردم چون خودتم به این هیجان احتیاج داشتی..
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به سمت حموم رفتم و گفتم :حیف ک قهری چون میخواستم بدم ماشینو دستت باش بری تو دیوار...
فوری برگشت سمتم و گفت :داداش واقعا میدی ماشینو !؟!
در حموم و باز کردم و داخل حموم شدم از همونجا داد زدم :قولم قوله کوچولو تا یکساعت دیگه حاضر میشم
_داداش یه ساعت دیره...من یک ربعم زمان نمیبره حاضربشم
تیشرتم و با یه حرکت از تنم خارج کردم و گفتم :دیگه پرو نشو بچه
داداش بـــیـــا بــخـــدا خـوشـــگــلــی
اودکلن و روی خودم خالی کرد نگاه اخرو تو ایینه به خودم انداختم و به سمت اناهیتا که کالفه جلوی در اتاق راه میرفت
برگشتم
_بـیـا حــــاضــر شــــدم
اناهیتا:خوب خداروشکر بریم که دیر شد االن اونا خودشون همه بازیا رو بدون من سوار میشن
******
بــــالــای بــــالــــام انــگــار روابـــرام حــــســـی کـــــه دارم بــهــتــریــــن حــــس دنــیـــاس
صدای ضبط و کم کردم که انا داد زد:داداش تــــازه داشـــت حـــــال مـــیـــداد هـــــا
_احمق خوب کر شدم تو چرا باهاش میخونی صدای تو سامی بیگی باهم ترکیب میشه انگار خری که بهش یونجه نرسیده داره
عرعر میکنه
اناهیتا چپ چپ نگام کردو گفت :خیلی متشکرم از این تشبیه زیبات واقعا چشم معلم ادبیاتمون روشن
■■ نوا عزیزی ■■
بــــاریــکـلـا حــامــدپـهــلــان بـــاریـــکـلـا مـــرد بـــاخـدا بــاریـکــلــا
نیما:هــــوهــــــو
میثاق:این که از اول تا اخرش شد باریکال اهنگ و عوض کن نیما
نوا:از اول تهران تا خوده کرج داریم اینو گوش میدیم عوضش کن دیگه دلقک الدوله
نیما فوش ریزی داد و زد اهنگ بعدی که صدای حمید طالب زاده تو ماشین پخش شدو جیغ ما دخترا رفت هوا و شروع کردیم
به همخونی
روی پیشونیه فرشته ها نوشته هرکی دختر داره جاش وسط بهشته
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از اسمون میباره گرو طال و گوهر زر و سیم و نقره وقتی میخنده دختر
بیخیال داشتیم جیغ وداد میکردیم که یهو ماشین بندری زد رفت باال اومد پایین خاموش شد
*******
نیما:الـــهــی انـفــولـانزا مـــرغــی بـــگـیـــرید الهی درد بگیرید غربتی ها کی شمارو تهران راه داده اخه ارواح من بیاید برگردید
دهاتتون
_نــــیـــمــا سـایــیــدی مــارو بــــرو گـــمــــشو خودم درستش میکنم االن
نیما رو که غرغر کنون دمه کاپوت ماشین وایساده بودو کنار زدم و خودم جاشو گرفتم
صدای بهارو کنار گوشم شنیدم که گفت:مجبوری قپی بیای اخه بزمجه چجوری میخوای درستش کنی
نیما:درست کن دیگه چرا وایسادی نگا میکنی
استینای مانتوم که خودش تا کوتاه بودو باالتر دادم ساعت مچی مو دراوردم و سیم قرمزی که اونجا زده بود بیرون و کامال
کشیدم بیرون که نیما داد زد :گـــوســـــفــــنـــد چــــیــکــــار داری مــــیـکـــــنــــی کـــودن مــــغــــز خــــــــر خـــــوردی تــــو
کـــپـــــک
شهرام:شما دخترا تو ماشین بشینید تا زنگ بزنیم نمایندگی بیاد اینجوری نمیشه
مانا:مـــن بــلـــــدم درســــتش کــنــــم زنـــــگ نــزن
نیما:بــه بــــه چــقــدر مــــکـــانــیـــک دورمـون بــــوده نـــمــیــــدونـســتـــیـــم
مانا:عشقم عر عر نکن گل پسرا از ماشین بیاید بیرون بهار نوا شما بشینید تو ماشین بعـــد که گفتم ماشین و روشن کنید
شهرام:چرا ما پیاده بشیم پس
مانا:هم پیاده بشید هم دومتر از ماشین دور بشید
نیما:وایی چیکار میخوای بکنی مانی
مانا:هر کاری میخوام بکنم پسر نباید دورم باشه یاال دور بشید به قول خود خرت چِخه
مانا چشمکی به بهار زد بهارم یه لبخند شیطانی زد و گفت بشینم تو ماشین فهمیدم این دوتا جلبک نقشه دارن بدون هیچ حرفی
رفتم در ماشینو باز کردم و نشستم بهارم نشست تو صندلی راننده پسراهم به گفته مانی چند قدم از ماشین دور شدن
■■ امیرآریا ■■
اناهیتا :وایی داداش ماشین اونارو دزدیدن
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با حرف اناهیتا به سمتی که نگا میکرد چرخیدم سه تا پسر داشتن دنباله یه پرشیا میدوییدن یکیشونم هی میزد تو سرش
اناهیتا:داداش گـــنــــاه دارن بــــرو دنــــبــالــــه مــاشــین بـــرو دیــــگــه داداشــــ
_کـمـــربندتو بــبــــنــد کوچولو اناهیتا سریع کمربندشو بست و من پاهامو روی گاز فشار دادم تو یه حرکت ماشینم به پرواز
دراومد...زود بهش رسیدم ماشین من کجا و پرشیا کجا..
رفتم کنارش و دستم روی بوق گذاشتم راننده که یه دختر بود به ماشین سرعت داد و یکم از من دور شدم قهقهه بلندی به
این هیجان زدم و با یه حرکت جلوی ماشین پیچیدم
پرشیا که داشت همینجوری بهم نزدیک میشد رانندش از هولش زد رو ترمز یک متری ماشینم ماشینم وایساد
در ماشین و باز کردم و پیاده شدم رفتم سمت ماشینشون ولی قبل اینکه من کاری بکنم 3تا دختر از ماشین پیاده شدن
نوا:ای امیر اریا ایشاال عقیم شی که مثل دسته بیل همه جا هستی خدا ورت داره که ریدی تو نقشه هام
هم عصبانی شده بودم و هم از طرفی خندمگرفته بود من هرجا میرم این دختر چموش جلوی راه من سبز میشه اختیارمو از
دست دادم و لبخندی بزرگ روی ل*ب*ا*م نشست ولی با جسمی که یهو پرید رو کمرم چشمام گرد شد
دادش نــــوکرتم فــدای خودت و بــنــزت بــرم
_اخ کـمـرم این بنزه اخه بــیـــــا پـاییـــن داری چیکار میکنی دیوونه میگم بیا پایین
بی توجه به داد و بیداد من وسط خیابون پسره مثل بختک افتاده بود رو شونه هامو تف مالیم میکرد
_بـــیــا پاییـــن پسره ی جلف
نیما:نــه مـــن میــخوام مـاچـت کــنــم
_باشه ماچ کردی االن بیا پایین واگر نه میزنم بری بچسبی به دیوارا
با این حرفم نیما یهو از روی کمرم پرید پایین و داد زد:از این هیکل بترسید شوخیم نداره
همین جوری به اوسگول بازیاشون نگا میکردم همشون دوباره سواره ماشینه شدن دیگه چشمام از این گرد تر نمیشد ،یکی از
دخترا با یکی از پسرا جلو کناره نیما نشستن و دوتا دختر و یه پسر عقب ماشین منم مثل شلغم سرجام وایساده بودم نیما
سرشو از پنجره بیرون اورد و گفت:مرسی داداش دمت گرم نبودی این حیف نونا جدی جدی مارو....
قبله اینکه حرفش تموم بشه یه دست از عقب اومد و موهای نیمارو کشید و سرشو برد داخل ماشین...به ثانیه نکشید که
ماشینشون و روشن کردن و از جلو چشمای من که حاال اندازش کمتر از یه توپ بسکتبال نبود گـازشـــو گرفتن و رفتن
ساعت  9331بود خیابون برعکس همیشه خلوت بود قدم هامو بلند کردم و سواره ماشین شدم اناهیتا تو ماشین نشسته بود
داشت سرشو میکوبید به پنجره
اناهیتا:وایــی مــردم خــــدا...ایــــن پـــسرهـــ کــه پـــریــد روت کــی بـــود داداش
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_یـــه خــل و چــــل روانـــی
■■ نواعزیزی ■■
بهار:بچه ها بیاید بریم تو اون سفره خونه بشینیم پاهام درد گرفت سرمم داره گیج میره
نیما:حقته کی گفته سفینه سوار بشی جنبه نداری
بهار:بعدا نشونت میدم فعال منو یه جا بشونید تا تگری نزدم

بی توجه به بچه ها دستای سردم و مشت کردم و گفتم:من برم دست و صورتم و یه اب بزنم بعدشم میام همین سفره خونه
جای دیگه نرید گم میشما
شهرام:باشه برو..بچه ها پاشید بریم تو
نیما:میقاق برو دوتا قلیون بگیر نعنا و دوسیب
بهار به مانا تکیه کرد و همشون به سمت سفره خونه تو پارک اِرم راه افتادن سرم داشت گیج میرفت...ای خاک تو سرت نوا
مجبوری سوار بشی اخه دختر...با تالش فراوان و نادیده گرفتن سرگیجم و دست و پای یخ زدم از ترس صاف ایستادم و به
سمت دستشویی رفتم که....
(بدترین و بهترین اتفاق زندگی نوا توی مسیر همین دستشویی میوفته)
با شنیدن صدای شیطون جناب امیر آریا به عقب برگشتم:چرا تو همش جلوی راه من سبز میشی
ابرومو باال دادم و گفتم:چی من؟؟من یا تو؟؟جناب این تویی که همیشه مثل درخت وسط راه منی
امیر:اخه من فرشته عذاب شیطونای کوچولوم وسط راهشون سبز میشم و همشونو یه لقمه چپ میکنم خانم نوا
زیر لب ولی طوری که بشنوه گفتم:اره یه چشمه از شیرین کاری هاتونم اون شب تو مهمونیتون دیدم
امیر لب خندشو جمع کرد و گفت:من..ببین من واقعا
برای اینکه بیشتر ادامه نده به سمتش رفتم و با یه حرکت پشمک صورتی که تو دستش بودو بیرون کشیدم  :مرسی من عاشق
پشمکم
امیر:خواهش ولی واسه تو نبود
یه نگا به پشمک تو دستم کردم و یه چشم غره حسابی واسش اومدم جلبک منه بیوتیفولو ضایعه کرد با داد گفتم:البد واسه
اون میمون زشت خریدی؟؟
امیر:نه اون میمون زشت امشب باهام نیس
_هه پس حتما واسه اون پیشی ملوسیه که دیروز تو پاساژ بهت چسبیده بود
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امیر:ایول حافظه
_نوا هیچی و فراموش نمیکنه حتی این پشمک صورتیو تو با این هیکل که عمرا...اِهم اِهم میشه این برا من باشه
خندید و گفت:واسه خودت باشه
*****
امیر قهقهه بلندی زد و گفت :چــرا سرتو میبری جلو تا بخوری فقط کافیه اون و بیاری جلو...
_دلـــم میـــخـواد اینـجوری بخورم....چقدر امروز میخندی تو اه
نه به اون که ادم نمیشه نگاش کنه نه به اون که همش نیشش بازه زبون کوچیکشم معلومه
نیش امیر کم کم بسته شدو گفت:شما خانوادگی اینقدر ضدحال هستید یا فقط تو اینجوری

اومدم حرف بزنم که دستی روی شونم نشست و بعدش صدای پر حرص نیما بود که توی گوشم پیچید:خواهر عزیزم تو میدونی
قیمت سرانه یونجه تو کشور چنده؟؟
_هووم یونجه..نه مگه گاو داری دارم؟چطور؟
نیما:هیچی گله من به خودت فشار نیار از یه گاو دیگه میپرسم
همینجوری که به نیما نگا میکردم نیما به سمت امیر که کنار من رو نیمکت نشسته بود برگشت و گفت:الهی میقاق قربونه این
ادکلنت بره الهی فدای این تیشرت و این خالکوبی خفن رو بازوهات تو میدونی قیمت سرانه یونجه.....
امیر با یه حرکت از روی نیمکت بلند شد قدش از نیما خیلی بلندتر بود (نیما  1975بود) نیشم و باز کردم امیر دستاشو رو شونه
های نیما گذاشت و گفت:داداش نشسته بود سیگنال نداشتم االن سوالتو بپرس!چی بود سوالت قیمت سرانه یونجه دیگه؟؟
نیما :نگا کن یادم اومد نرخ قیمت هارو شما زحمت نکش فدای قد و باالت بشین ،بشین راحت باش
با این حرف نیما امیر لبخندی زد و دستاشو از روی شونه نیما برداشت منم داشتم دهنم باز کرده بودم داشتم بندری میزدم که
نیما رو کرد سمت امیرو گفت:اِهم اِهم میگم برادر خوشگل کجارو نگا میکنی؟؟
امیر که که فهمیدم داش به من نگا میکرد(هیز دختر ندیده)رو کرد سمت نیما و گفت:خوب برو نوا خودش میاد..
نیما:آها..یعنی من برم؟؟؟
امیر:آره یعنی برو
نیما:یعنی من برم شما تنها بشید؟؟
امیربا حرص گفت:بـــــرو دیــــگـه
نیما:آهـــــا الـــان میرم
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دوتاییمون به نیما خیره شدیم که نیما گفت:رفتم دیگه
وقتی که نیما دور شد دوباره روی همون نیمکت نشستیم نمیدونستم چرا ولی دلم نمیخواست این هم صحبتیمون تموم بشه
چوب پشمکی که تو دستم بودو به سمت امیر گرفتم و گفتم:میگم..اوم میشه...
امیر:میشه چی؟؟
نوا:هیچی وللش من دیگه برم پیش بچه ها...
بلند شدم بروم که امیر بند کیفمو گرفت و گفت:خوب بگو چی؟؟
نوا:ای بابا ببین من اومدم خجالت بکشم خودت نزاشتی االنم دلم یهو بستنی خواست
با اخم به امیر نگا کردم که قهقهه بلندی سر داد و گفت:نگاش تروخدا اونوقت داره واسه یه بستنی التماس میکنه پاشو بیا
دوتا برات میخرم
_وایی بخدا عاشقشم
امیر:عاشق من؟؟
چشم غره ایی به امیر رفتم و گفتم:نه بابا بستنی
دوتایی از روی نیمکت بلند شدیم و به سمت بستنی فروشی رفتیم من روی صندلی پالستیکی هایی که رو بروی بستنی فروشی
بود نشستم و امیر رفت و بعد چند دقیقه با یه بستنی شکالتی تو دستش که با دیدنش چشمام چلچراغ شد برگشت بستنی و
بهم داد و رو صندلی مقابلم نشست
■■ امیر آریا ■■
محو بستنی خوردنش شده بودم اونقدر با ذوق و اشتیاق به بستنی لیس میزد که چشمام برای خوردن اون بستنی دو دو میزد
تو حال خودم بودم که با شنیدن صدای فرهاد به هرچی خرمگسه مزاحمه لعنت فرستادم
فرهاد:میگم ابجی یه گاز از اون بستنی هم به این داداش ما بده همچین نگا میکنه انگار تو عمرش بستنی نخورده
کالفه از جام بلند شدم که صندلی پالستیکی که برای اندامم خیلی کوچیک بود با من بلند شد نوا ریز خندید و گفت:آخه
اوشگله تو چه به صندلی پالستیکی
فرهاد:همونو بگو واال...امیر چرا نگا میکنی بیا بریم دیگه اناهیتا از بس فوشت داد کلی فوش جدید یاد گرفتم
امیر:ای بابا صبر کن خوب
تو یه تصمیم ناگهانی دست توی جیبم کردم و کارتم بیرون اوردم و روی میز جلوی نوا گذاشتم و گفتم.....
_نوا امشب....
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قبل اینکه ادامه حرفمو بزنم نوا گفت:االن تو داری به من شماره میدی؟؟
بازم بدون اینکه به من اجازه حرف زدن بده شروع کرد به وراجی
خاک بر سرت پس اون میمونو چیکار میکنی اصال تو چه مرد حریصی هستی ..
پریروز میمون
دیروز دسته گل
امشبم حتما فرشته که من باشم،خجالت بکش اقای اریا!!
نوا از روی صندلی بلند شد بره که دستشو گرفتم و گفتم:میمون دیگه نیست دسته گلم خواهره فرهاده شوهر داره ولی
میخوام این فرشته برا خودم باشه
نوا:تو گلوت گیر نکنه این این فرشته
با جسارت بهش نزدیک تر شدم و گفتم:نمیخوام بخورمش که نگران باشم تو گلوم گیر کنه یا نه میخوام بزارمش رو سرم تاج
سرم شه
نوا:این فرشته خودش و ارزوهاش زیادی بزرگن جناب میترسم سرتون خم بشه
■■ نوا عزیزی ■■
کارت امیر و توی دستم فشار دادم و به سمت سفره خونه ایی که بچه ها توش بودن دویدم.
دمه در سفره خونه لبخندمو که از حرفای امیر روی لبم نشسته بود و جمع کردم و کارت و توی کیفم چپوندم.
سفره خونه کوچیک و خوشگلی بود بچه هام که طبق معمول بخاطره سرو صداهاشون همیشه مورد جلب توجه بودن.
نیما:بیا نوا جونم اومد ،خوبی عشق هرکول
شهرام:شنیدیم باال خواه خفن پیدا کردی
نوا:خاک تو سرت نیما خبرت چرا رو من غیرتی نمیشی،تروخدا راست بگید من سر راهیم؟
نیما:عزیزم غیرتی میشم ولی به موقعش،االن مگه چیکار کردی بخوام روت غیرتی بشم ها اگه کاری کردی بگو غیرتی شم
سرمو به نشون تاسف تکون دادم و گفتم:جلبک خشک شده فرق سرت برادر عزیزم
بی صدا کنار مانا نشستم اصال تو این دنیا نبودم غرق بودم تو خیاالت شیرنم با یاد اوری حرفای اخر امیر نیشم باز شد
ل*ب*ا*مو به دندون گرفتم که مانا اروم زیر گوشم گفت:مثل اینکه امیر رویاهات با فراریش جلوتو گرفته نه
نوا:هیس ساکت االن همه میشنون
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مانا:پس نیمای چلغوز راست میگفت اگه مکان عمومی نبود رفته بودن تو حلق هم
بازوی مانا رو نیشگون ریزی گرفتم و گفتم:خفه شو این پسره خره تو که خودت منو میشناسی
با ضربه ایی که به گردنم خورد گردنم  181درجه به عقب برگشت
آیدا:رفتی رل زدی میگی هیس کسی نشنوه گوسفند حیف من که خواستم بهت بگم خاله شکیبا(مامان شهرام)زنگ زد خونمون
منو از بابام خواستگاری کرد
منو مانا ابهت زده سرامون به سمت شهرام که داشت سعی میکرد دود قلیون و حلقه ایی بده بیرون برگشت
زیر لب غریدم ای شهرام جلبک خاطرخواه دوستم میشی بعد به من نمیگی قرار خواستگاری میزاری الهی اون مینی بوس قراضه
رو سرت خراب بشه.
مانا:تا حاال این پسره شهرام و از زاویه شوهر نگا نکردما
نوا:تو جلبک اسفنجی میخوری به شهرام به چشم شوهری نگا کنی،مثال خواهرشوهر آیندت ب*غ*لته ها
آیدا:خفه شو ببینم چرا بحث و عوض میکنی بگو ببینم امیر بهت چی گفت وایی سما چی میشه پس
اروم تر از قبل گفتم:بهم زده نامزدیشونو
بهار:اوه چه خجالتیم میکشه نکبتی سرتو بیار باال ببینم خوشگلی یا امیر با اون عظمت تباه شده
سرمو باال اوردم و تو چشمای بهار نگاه کردم و گفتم:ببین چه نازم الهی قربون چشم و ابروم برید شماها شبیه اروپایی ها
میمونم
■■ امیرآریا ■■
جهادی:آقای آریا اصال حواستون هست
_نه متاسفانه اصال امروز حواسم سرجاش نیست با مهندس بهرامی(فرهاد)جلسه رو ادامه بدید
بی توجه به چهره های گرفته شده ی مهندسای شرکت شمس پرونده هارو تو سامسونت چرم قهوه ایی رنگم گذاشتم و از پشت
میز بلند شدم و با یه وقت بخیر اتاق جلسه رو ترک کردم
کالفه برای صدمین بار توی این دو روز به صفحه گوشیم نگا کردم به امید دیدن یه شماره ناشناس ولی دریغ فقط به 68
میسکال سمانه پوزخند زدم و به سمت اسانسور رفتم
با صدای ضبط شده زن که گفت هم کف به خودم اومدم و از اسانسور خارج شدم یک راست به سمت ماشینم رفتم ریموت و
زدم ولی قبل سوار شدن صدای سمانه منو سرجام متوقف کرد
سمانه:به به اقا خوب هستید؟چه خبر پسرخاله جون؟
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امیر:تا االن خوب بودم ولی یه مگس مزاحم گند زد تو حالم،حاالهم ایستاده جلوم داره وز وز میکنه نمیتونم...

صدای زنگ گوشیم منو از گفتن ادامه حرفم منصرف کرد بدون نگاه کردن به اسم طرف تماس و برقرار کردم و گوشی کنار
گوشم گذاشتم
_بله؟؟
منتظر بودم صدای شخصی و که بهم زنگ زده بشنوم که سمانه با عصبانیت به گوشم چنگ زدو گوشی رو هوا از دستم قاپید
سمانه:وقتی من اومدم باهات حرف بزنم فقط باید به من توجه کنی پسر خاله فهمیدی یا نه؟؟
امیر:آره عزیزم چون من عاشق چشم و ابروتم وقتی میای پیشم کله وجودم و تسخیر میکنی و من فقط به تو توجه میکنم تو
واقعا چی فکر کردی خانوم؟؟؟
سمانه زد زیره گریه و با هق هق گفت:نکن امیر داد نزن سرم فقط بهم بگو کی زیره پات نشسته امیر تو ادمی نبودی که خیانت
کنی چرا اونشب اون کارو با من کردی؟؟ منی که عشقت بودم تیکه ایی از وجوت امیر من زنتم یادت رفته؟؟
_ببین سمانه رو مخ من نرو اعصاب ندارم درسته یه جورایی زنمی ولی نه کسی زیر پام نشسته نه دیگه عالقه ایی بهت دارم
البته حاال که عقلم سرجاش اومده میفهمم از اولشم بهت عالقه نداشتم.
سمانه:یعنی همین امیر؟؟فکر کردی من ولت میکنم؟تو سهم منی من دختره ازادی هستم ولی قلبم برای توعه من دوست پسر
دارم درست ولی تو از همه دوست پسرام برام عزیزتری
پوزخندی زدم و گفت:تروخدا راست میگی عزیزم چه لطف بزرگی میکنی که منو از همه دوست پسرات بیشتر دوست داری
با عصبانیت گوشیمو از دست سمانه سمانه بیرون کشیدم تنه محکمی بهش زدم و سواره ماشین شدم بی توجه به سمانه که
روی شیشه دودی ماشین میکوبید ماشین روشن کردم و با سرعت از پارکینگ خارج شدم
***
با سرعت از کوچه ها خیابون ها میگذشتم با حرف های سمانه حس بدی بهم دست داده بود و جمله اخرش مدام توی ذهنم اکو
میشد
من زنتم یادت رفته...
من زنتم یادت رفته......
با بلند شدن صدای گوشیم ،گوشی و از جیبم خارج کردم نگاهی به صفحه گوشی انداختم شماره ناشناس بود تماس و وصل
کردم و بی حوصله گفتم :بله؟
_اومم..امیر..من نوام
با شنیدن صدای کسی که دو روزه انتظارشو میکشم تو یک حرکت رو ترمز زدم
_اِهم ..مثل اینکه اشتباه گرفتم شرمنده
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اومد گوشی قطع کنه که....
■■ نواعزیزی ■■
قلیون و از روی کابینت برداشتم و بدون توجه به چشم غره های زی زی جون دره خونه رو باز کردم و وارد حیاط شدم
با دیدن نیما که گوشیمو کناره گوشش چسبونده سرعت و زیاد کردم و قبله اینکه به تخت برسم داد زدم:بــیـــشـــعـــور مـگه
نـــگـفـــتــم دســــت بــه وســایــــل مـــن نــــزن
نیما با جدیتی که تا حاال ازش ندیده بودم چشم غره خفنی رفت و اخم بین ابروهاش بیشتر شد با عصبانیت قلیونو وسط تخت
گذاشتم و گوشیم و از دستای نیما بیرون کشیدم
اومدم حرف بزنم که نگاهم به کارت مشکی امیر که تو دست مانا بود افتاد وقتی دید دارم نگاش میکنم کارت تو دستش پنهون
کرد
نوا:فکر کردید خیلی باحالید؟؟؟چرا بهش زنگ زدید مانا من دیشب دوساعت داشتم باهات درد و دل میکردم تو چرا گذاشتی
بهش
هنوز حرفم تموم نشده بود که نیما با سرعت از جاش بلند شد کتونیش و پاش کرد و گفت:دیگه به این پسره زنگ نزن نوا
خوشم نمیاد ازش اومدم حرف بزنم که نیما تویه حرکت کارت و از دست مانا بیرون کشید و از خونه رفت بیرون مانا شرمنده
نگام کردو گفت:بخدا..نوا میخواستم
نوا:ادامه نده مانا هیچی نگو
خیلی از دست مانا عصبی بودم نیماهم که معلوم نبود چه مرگشه پسره بیشور گوشی تو دستم فشردم و وارد خونه شدم به
سمت اتاقم رفتم که زی زی جون گفت:نوا این پسره چرا رفت؟؟آیدا و ماناهم رفتن تو لک که
نوا:هیچی عشقم من میرم بخوابم بیدارم نکن
بدون اینکه به زی زی جون اجازه بدم حرف بزنه وارد اتاقم شدم و درم بستم
روی لبه تخت نشستم و بی معطلی رفتم توی تاریخچه تماس هام اخرین تماس  5دقیقه پیش با تردید دستم و روی شماره فشار
دادم با پیچیده شدن صدای بوق دست پاچه شدم ولی قبله اینکه قطع کنم صدای اشنای امیر که انگار اصال منتظر تماس
شخصی نبوده توی گوشم پیچید:بله؟
دست پاچه گفتم:اومم..امیر..من نوام
وقتی دیدم جواب نمیده پشیمونی کله وجودم و گرفت و برای جلوگیری از بیشتر ضایعه شدن گفتم:اِهم..مثل اینکه اشتباه
گرفتم شرمنده..
گوشی از روی گوشم برداشتم اومدم گوشی و قطع کنم که صدای فریاد امیر باعث شد با چشمای گرد شده به صفحه گوشیم
خیره بشم
امیر:قـــطــــــع کـــردی،نـــکـــردیــــا
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خندمو جمع کردم و گفتم :شرمنده دفعه اول من نبودم دخترا و نیما داشتن اذیت میکردن بهت زنگ زدن
امیر:اونا رو بیخیال فدا سرت ،چه عجب سرکار افتخار دادن با ما تماس بگیرن
پاهامو توی شکمم جمع کردم و به تاج تخت تکیه دادم و اروم گفتم:این سرکاری که میگی بی کار نیست که هر کی بهش شماره
داد زنگ بزنه  ،توهم از زیر دستم در رفتی
صدای خنده امیر از او پشت تلفن نیشمو باز کرد و بعدم صدای پر خندش بود که توی گوشم پیچید:ای جان چه شانس بزرگی!!
اومدم جوابشو بدم که صدای بوق ماشین و اومد و بعدم صدای امیر بود که میگفت:چه خبرته خانم شما باید بری پشت ماشین
ظرف شویی بشینی تو رو چه به رانندگی اخه....
_هــی خــاک تــوسـرم پــشـت رُلـــی دیـــگـــه قــطــع مـیـــکـنـم
امیر:نــــه قــــطـــ
سریع بدون توجه به داد اخر امیر پایان تماس و زدم از لحنش صحبتاش جذبش خیلی خوشم میومد و وقتی با مهربونی باهام
حرف میزد دلم پـــر میشد از حس قشنگ یه عالمه ذوق دخترونه
همبنجوری گوشیمو ب*غ*ل کرده بودم که مانا وارد اتاق شد به جالت قهر رومو ازش برگردوندم و گفتم:چیکار داری مانا؟؟
مانا:اولش میخواستیم ببینیم وقتی بهش زنگ میزنی چی صدات میکنه اخه ما باور نکردیم تو با اون همه شوق اون شبت بهش
زنگ نزده باشی...وقتی...وقتی زنگ زدیم و امیر دیر جواب داد و با کمال تعجب ما سرد گفت بله فهمیدیم راست گفتی ولی تا
اومدیم قطع کنیم.....
نوا:مرسی که فکر کردید من ادمی هستم که دوستام و داداشم دروغ بگم واقعا شرمندم کردید
مانا به کمدم تکیه داده بود از روی تخت پایین اومدم و مداد مشکی تو چشمام کشیدم برگشتم سمت مانا و گفتم:برو اونور
میخوام لباس بپوشم
مانا کنار رفت و گفت:نوا لوس نشو دیگه کجا میخوای بری اخه تو االن
شلوار راحتیمو بدون توجه به حضور مانا کشیدم پایین و یه جین مشکی پوشیدم مانتو رو از کمد بیرون کشیدم و اروم
گفتم:میرم دانشگاه
مانا:نمیشه امروز نری؟؟فردا پسرا برمیگردن فردا نرو امروز و باهم خوش میگذروندیم
نوا:نه اگه نرم حذف میشم
مانا:تو که از اولش نمیخواستی بری خانم
نوا:ولی االن میخوام برم
کولم و از روی زمین برداشتم از اتاق خارج شدم
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زی زی جون:ااِ نوا کجا میری تو دختر؟؟بچه ها امشب میان اینجا تو میخوای بری
نوا:اه زینب جون اذیت نکنید دیگه کالسم مهمتره
سریع رفتم تو حیاط درو باز کردم و نیما رو کیلید به دست پشت در دیدم
نیما :کجا داری میری تو سرظهره
نوا:دانشگاه
نیما:یعنی بخاطر اینکه گوشیت و برداشتیم قهر کردی خیلی لوسی نوا
نوا:نخیرم برای گوشی نبود برای اینکه به من اعتماد نکردید من گفتم بهش زنگ نزدم ولی باور نکردید من خیلی از دستتون
ناراحت شدم
نیما:باشه ببخشید ولی دیگه به این پسره زنگ نزن....من نگرانتم نوا
نوا:من بچه ی دوساله نیستم تا این سنم که هستم نه دوست پسر داشتم نه خطایی ازم سرزده حاال که دارم حس میکنم از
امیر خوشم میاد سنگ ننداز جلوی پام
نیما:نوا من به تو بیشتر از خودم اعتماد دارم ولی این پسره زن داره بابا من تا قبلش مشکل نداشتم باهاش دوست بشی ولی
االن که بهش زنگ زدیم صدای یه دختره میومد که میگفت امیر من زنتم بگو کی زیر پاته تو اهل خیانت نیستی اسمشم سمیرا
بود فکر کنم
دوتا دستامو روی صورتم گذاشتم و گفتم:اوفــ ســـمــانـــــه نـیــمـــا موضوع اونـجـوری کــه فـــکر میکنی نیست بخدا
نیما:میشه بیای تو االن خانم من که میدونم تو دانشگاه برو نیستی اخه کپک بیا تو بهم بگو موضوع چیه !
■■ امیرآریا ■■
مامان:کوثر برای امیر بیشتر سوپ بریز
_نه مامان خیلی خوردم
مامان:حاال یه شبم که خونه ایی اومدی با ما سره یه میز ناز میکنی
_مادر من این عضله هارو که یه شبه بدست نیاوردم یه شبه از دست بدم خودت خوشت میاد میرم جایی شکمم زودتر از من
اونجا باشه
مامان:امیرعلی ببین من...
بابا:ااِ شهره چیکار داری حتما گرسنه نیست
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دستمال سفید و از کنار بشقاب برداشتم دور لبم و باهاش پاک کردم و گفتم:من فردا زود میرم شبم صد در صد نمیام نگران
نشید
مامان:بفرما جناب آریا مشاهده کردی
بی توجه به برو بیای خدمتکارا و ادامه صحبت های مامان به سمت اسانسور رفتم
آسانسور شیشه ایی که تا طبقه چهارم عمارت ادامه داشت سوار اسانسور شدم و چند ثانیه بعد با صدای نازک دختری که طبقه
دوم و اعالم میکرد از اسانسور خارج شدم
مثل همیشه از اتاق اناهیتا که رو بروی اتاق من بود صدای احسان خواجه امیری میومد
وارد اتاقم شدم و بی محابا گوشی و از جیبم خارج کردم لعنتی بجز سما و فرهاد هیچ کس بهم زنگ نزده بود حتی یه اس ام اس
خشک و خالی با مکث دستم روی شماره نوا لغزید ولی با فکر اینکه چی قراره بهش بگم کالفه گوشی توی دستم باال و پایین
کردم،رفتم توی تلگرام وارد پی وی نوا شدم و تایپ کردم :سالم خوبی؟؟
برای اینکه یه وقت پشیمون نشم سریع سند و زدم و به ثانیه نکشید جواب نوا روی صفحه گوشیم نمایان شد.....
نوا:مرسی خوبم..تو چطوری؟؟
سریع و بدون مکث تایپ کردم:هی میگذرونم..
نوا:چه افسرده
_ما که مثل بعضی ها همش عشق و حال و گشت و گذار نیستیم همش کار و شرکت و پرونده
نوا:چشم کردی بابا عامل خوشی هامون فردا برمیگرده سربازی و ماهم کارامون میشه دانشگاه و استاد و جزوه نویسی
نیشم خود به خود باز شد :من فردا ظهر به بعد بیکارم اگه توهم کاری نداری بریم بیرون
جوابی که نوا برام تایپ کرد به کل منو خفه کرد :چرا باید قبول کنم باهات بیام بیرون؟؟
تو اون لحظه نمیدونستم چی براش تایپ کنم واقعا چرا باید قبول میکرد باهام بیاد بیرون هنوز خجالت یا چمیدونم شرمی
بینمون بود که اجازه نمیداد مثل دختر پسرا وقتی باهم دوست میشن به راحتی گپ بزنیم تو برهوت بودم که دوباره متوجه پی
ام جدید نوا شدم
نوا :توهم نمیدونی نه؟؟منم نمیدونم حتی چرا االن دارم جواب پی ام هاتو میدم ،واقعا گیجم نمیدونم چی باید صدات کنم
راستش معذبم
امیر:منم سر درگمم هنوز نتونستم این رابطه یهویی بینمونو درک کنم ولی اینو با تمام وجودم میگم که دلم میخواد بهت نزدیک
بشم  ،دست خودم نیست وقتی باهات حرف میزنم ضربان قلبم و توی دهنم حس میکنم
نوا:واقعا نمیدونم چی بگم ولی دوست دارم پیشنهادت درباره بیرون رفتن مونو قبول کنم شاید رو در رو حرف بزنیم بهتر
رابطمونو درک کنیم و بفهمیم از هم چی میخوایم
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تنها جوابی که تو لحظه میتونستم تایپ کنم همین بود خوشحالی وصف نشدنی توی کله وجودم تزریق شده بودو دلیلش فقط سه
حرف بود...نـــ*و*ا
■■ نوا عزیزی ■■
پسرا صبح زود رفتن و خونه دوباره سوت و کور شد غم و دلتنگی رو تو چشمای زی زی میدیدم دخترا هم افسرده شده بودن
خونمون ساکت تر از همیشه بود و من از االن دلتنگ نیما بودم خوبیش این بود که میدونستم سه ماه دیگه میاد تا جشن
نامزدیش و بگیره و این کمی از ناراحتیم کم میکرد
طبق عادت همیشگیم پاهامو توی شکمم جمع کردم و مشغول نگا کردن به برنامه های چرت تلویزیون شدم زی زی جون با یه
ظرف پر از میوه اومد و کنارم روی مبل نشست با دیدن میوه ها جیغی از سر خوشحالی زدم و داد زدم :آخ جون پرتقال اومده
چرا نگفتی پس
زی زی جون :دختره شکمو ناراحتیش یادش رفت
_نه زینب جونم من از درون افسردم به جان خودم
زی زی جون:خیلی خوب بابا فهمیدم
نگاهی به ساعت که باالی  lcdروی دیوار خودنمایی میکرد انداختم و گفتم :زینب جونم این ساعت و درست نکردی هنوز
که..ساعت چنده
زی زی جون:امروز میرم باتری میخرم االنم ساعت  3331فکر کنم
با به یاد اوردم قرار امروزم تیکه بزرگی از پرتقالی که زی زی جون پوست کنده بودو توی دهنم چپوندم و با یه جهش از روی
مبل بلند شدم و به سمت اتاقم رفتم
زی زی جون:چیشد بچه کجا رفتی
نیشمو باز کردم و با توجه به حساسیت زی زی جون گفتم:عشقم با دوست پسرم قرار دارم ساعت 6دیر کنم زشته
زی زی جون چشم غره ایی رفت و گفت:حیا رو خوردی یه ابم روش دختر چشم سفید زشت اون عمته
_واژه زشت براش کمه فدات بشم اون شبیه...
قبله اینکه ادامه حرفم و بدم زی زی جون دمپایی روفرشی صورتی عزیز دلم پرت کرد سمتم قهقهه بلندی زدم و پریدم تو
اتاقم
بعد یک ساعت از حموم دلکندم اب از سرو روم میچکید بعد خشک کردن خودم و پوشیدن لباس های ضروریم با هزار سختی و
زحمت موهای بلندم و سشوار کشیدم
روی صندلی میز ارایشم نشستم به لوازم ارایش های روی میز نگاهی انداختم امروز میخواستم خیلی خیلی زیبا به نظر بیام
کرم پودر و از روی میز برداشتم و با مهارت شروع به ارایش کردم.
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خط چشم کوتاهی پشت چشمام خودنمایی میکرد و چشمامو کشیده تر و درشت تر به نمایش میذاشت رژگونه صورتی مالیمم و
رژ گلبهی که لبای قلوه اییمو برجسته تر از همیشه نشون میداد میتونستم با اطمینان بگم که خیره کننده شده بودم
آرایشم که تموم شد لباس هایی که از صبح روی تخت گذاشته بودم رو تنم کردم شلوارلی آبی روشن مانتوی پاییزه سرمه ایم
و شال بافت نازک ابیم هورمونی قشنگی با چشمام پیدا کرده بود نیم بوت های سورمه ایی جدیدمو از زیر تخت برداشتم و از
اتاق خارج شدم زی زی جون داشت پیاز خورد میکرد و از چشاش شُرشُر اشک میریخت
زی زی جون:کجا میری ذلیل نمیری اینقدر به خودت رسیدی
_عشقم گفتم که با دوست پسرم قرار دارم
زی زی جون چاقویی که باهاش پیاز خورد میکرد و باال اورد و گفت :یه باز دیگه بگو تا ایندفعه بجا دمپایی اینو بهت پرت کنم
_خوب بابا نکش منو با نیلوفر و سپیده(دوتا از دوستای دیگه نوا) میرم بیرون
زی زی جون:باشه تا قبل نه خونه باشا واگر نه خودم میدونم با تو و اون دوستای چپل چالغت اصال چرا ایدا اینارو...
درحالی که پاهام رو زوری توی بوت میکردم گفتم:وا زی زی جون مگه من فقط حق ارتباط با مانی و بهار و ایدا رو دارم خو اینام
دوستامم دیگه درضمن االن یه ربع به شیشه تا بریم یه جای درست و حسابی هشته چجوری تا نه برگردم
زی زی جون:نوا میام باهمین چاقو تیکه تیکت میکنما خیلی پرو شدی جدیدا
با موفقیت شدن تو پوشیدن اون بوتا صاف ایستادم و گفتم:خشن نشو فداتون برم قول میدم تا دوازده خونه باشم
زی زی:دیگه چی خوشم باشه میخوای اصال خونه هم نیا
_نه دیگه من خونه نیام خوب نیست
زی زی:چرا اونوقت.؟؟
_چون که یه خونه خالی و یه زنه تپلو و خوشگل خواستگار سمجتون آقا نصراهلل اوووف....
داشتم چرت و پرتا رو به هم میبافتم که با جیغی که زی زی جون سرم زد یه قدم عقب برداشتم ولی زی زی بیخیال نشد چاقو
به دست از جاش بلند شد و به سمتم پرید منم دوتا پا داشتم به روایتی ده بیستا دیگم قرض گرفتم و از خونه پریدم بیرون
■■ امیرآریا ■■
کالفه باضبط ماشین ور میرفتم و نگام به در اهنی سفید خونه نوا اینا بود
ساعت  5331و نشون میداد از ساعت  5جلو در خونشونم
نگاهی تو ایینه به خودم انداختم به قول فرهاد بد تیپ زده بودم نوا کش ایشاهلل
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اونقدر به درو دیوار نگاه کردم که بیست دقیقه گذشت و در اهنی باز شد و جثه ظریف نوا نمایان شد وقتی برگشت حتی از
دورم زیباییش نفسم و بند اورد معصومیت وشیطنت خصلت هایی که حتی از چهرشم قابل درک بود
ماشین و روشن کردم و از جایی که یکساعت کامل توش متوقف شده بودم خارج شدم و به سمت نوا رفتم با دیدن ماشین
چشاش گرد شدو محکم زد تو سرش ل*ب*ا*شو به دندون گرفت و لب زد:برو سره کوچه خبرت االن ابروم میره
با حرص خودرنش قهقهه بلندی زدم و پاهامو روی گاز فشار دادم به ثانیه نکشید سره کوچشون متوقف شدم و چند دقیقه بعد
در ماشین باز شد با نشستن نوا روی صندلی کنارم مخلوط شدن عطر شیرین و مالیمش با عطر گرم و تلخم نفس عمیقی کشیدم
و بدی عطر مالیم نوارو توی ریه هام فرستادم و خیره دو گوی ابی رنگی که با شرارت به من زل زده بود شدم
نوا:یکم عقل تو کلت نیست با این ماشین اومدی تو کوچمون که باالتر از سمند به خودش ماشین ندیده اخه چجوری تو فوق
گرفتی اومده جلو خونمونم پارک کرده وای به حالت همسایه ها دیده باشن و چیزی به زی زی بگن چراا وایسادی بروو دیگه این
ماشین تو کوچه ما حکم یه هندونه تو چرخ طالبی و داره تو چشم و تابلوعه
با این حرص خوردن حرف زدناش زدم زیره خنده که با احساس برخورد دستای نوا با پشت گردنم خنده رو ل*ب*ا*م خشکید و
با چشمای گرد شده و اخمای توهم رفته به طرف نوا برگشتم اومدم حرف بزنم که چشم غره ایی رفت و گفت:ببخشیدا از بس
نیما رو زدم دستام هرز شده هی میپره
مثل همیشه وقتی میخواستم واسه کسی خط و نشون بکشم ابرومو باال دادم و گفتم:زشته دستا دختر هرز بره تکرار نشه ها
نوا:باشه بابا راه بیوفت دیگه این ماشین حکم یه هویج تو گونی فلفل دلمه ایی و داره اینجا
ماشینو روشن کردم و پاهامو روی گاز گذاشتم بی توجه به جیغ های کر کننده نوا که اسم کله صدو بیست و چهارهزار پیامبرو
بلند فریاد میزد از محلشون دور میشدم تا دیگه چرت و پرت نگه و ماشین نازنینمو با هویج و فلفل دلمه ایی و طالبی و هندونه
مقایسه نکنه وقتی به اندازه کافی از محلشون دور شدیم پاشین و توی کوچه پارک کردم به طرف نوا که به صندلی چسبیده بود
برگشتم و گفتم:هی میگی برو خوب کجا برم من؟؟
نوا:الهی به حق ابوفاضل کچلی بگیری مردم خوب چرا یهو رم کردی یه اطالع قبلی میدادی
انگشتامو روی فرمون تکون دادمو گفتم:چیه نکنه از سرعت میترسی خانم شجاع؟؟
نوا:عزیزم اون موقعه ها که شما تو کوچتون فوتبال بازی میکردید منو داداشم تو خیابونا همین محل سوار فرقون سرعت و
تجربه میکردیم
سرعت فرقون نوا و داداشش
سرعت مازراتی من
■■ نواعزیزی ■■
امیر:مرسی واقعا لذت بردم از تشبیه فرقون به ماشینم
جلوی خندم و گرفتم و گفتم :خواهش میکنم قابل نداشت جناب آریا
امیر:حاال کجا برم من؟؟رستوران که زوده پارک یا..
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قبله اینکه حرفشو کامل کنه با ذوق گفتم :بولینگ بلدی تو امیر؟؟
امیر بهم نگاه طوالنی انداخت و با مکث گفت :کاری نداره که بابا نگو بلد نیستی؟؟
مثل خودش ابروهامو باال دادم و گفتم:بلدم اتفاقا خوبم بلدم برو یه سالن بولینگ خوب تا نشون بدم هنرامو
امیر:میگم دوست داری بریم یه جای دیگه  ،شهربازی  ،پارک ملت یا...
با تعحب به امیر نگا کردم و گفتم:بهت نمیاد زود باخت و قبول کنیا نترس عزیزم نمیبازی من اونقدرا هم ماهر نیستم یکم
قوپی اومدم
امیر:منو ترس نه گلِ من میترسم خودت سوسک بشی من تو سالن بولینگ به دنیا اومدم اصال
نوا:اوکی اقای ورزشکار اقای حرفه ایی چرا سرعتو کم کردی بتاز به سمت یه سالن خفن دیگه
امیر با مهارت رانندگی میکرد باسرعت و حرفه ایی بماند که تمام تالشش منصرف کردنم از بولینگ رفتن بود ولی مرغ نوا یه پا
داره
*****
ساعت  7331بود که ما تو سالن کنار توپ ها ایستاده بودیم تازه تونسته بودم تیپ و قیافه امیرو کنکاش کنم یه پیرهن مردونه
سورمه ایی که استیناش و تا ارنج تا زده بود و یه شلوار کتون مشکی یه کالج خوشگلم پوشیده بود کت تک مشکی شو که روی
ارنجش وصله های قهوه ایی بود رو در اورده بود و داده بود دست من گیج به توپا نگا میکرد و تمام موهاشم با دست داده بود
پایین ترسو خان رو کردم بهش و گفتم:چرا نگا میکنی شروع کن
امیر مردد به سمت توپ ها رفت و یه توپ سبز برداشت یکم به توپ نگا کرد و دوباره برگشت سمت من
کالفه گفتم:واا چرا نگا میکنی پس
با گفتن باشه بابا رفتم ،سرعتشو زیاد کرد و توپ و پرت کرد از حرکتش خندم گرفت و بلند زدم زیر خنده چون حتی دو تا هم
نزد خنگول سریع به سمتم برگشت دستاشو باال پایین کرد و گفت:نشد نشد یا بار دیگه ایندفعه میرم
_بله بله از ضربه اولتون معلوم بود استاد بولینگ هستید
بدون حرف یه توپ دیگه برداشت و مثل قبل سرعتشو زیاد کرد با دیدن کاراش دوباره زدم زیره خنده و گفتم:اقا امیر توپ و
باید پرت کنی نه خودت و ایندفعه هم نتونست امتیاز بگیره و من درحال غش کردن بودم به سمتم برگشت دوتا دستاشو رو
صورتش گذاشت وقتی نزدیکم شد گفت:بین خودمون بمونه ها
■■[یکسال بعد]■■
نگاهی به ماکت روی میز کردم و کالفه داد زدم:اه بابا من هیچی نمیفهمم
ایدا که داشت ناخون هاشو میگرفت گفت:بیخیال شو بعدا میگم آیدین مبحث و باز کنه برامون
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ابرومو باال لنداختم و گفتم:عشقممم اقای مهندسه از داداش تو کمک بگیرم
بهار:میدونستی یکساله مارا ساییدی
_یکسال و دو روزو پنج ساعت نگاهی به ساعتم کردم و ادامه همین االن وارد چهل ثانیه شد

مانا:خدا شفا بده شما خواهر برادرو که من بین شماها گیر کردم ،شما که درس نمیخونید جمع کنید این چرت و پرت هارو
بهار:اخه خواهره خر خون من داری زور میگی دیگه دو روز دیگه عیده تو نشستی میگی درس بخون به ما
_اینو خدایی با همه کم عقلیش راست میگه فکر کنم شب عروسی نیما بگه بسم اهلل بکش پایین این بگه درس دارم بیا باهم
تمرین کنیم
با این حرفم دخترا بلند زدن زیره خنده و مانا با حرص کتاب و از روی زمین برداشت کوبید وسط کلم همون موقع صدای زنگ
گوشیم بلند شد مانا رو کنار زدم و داد زدم:بزبچه جلبک اقامون زنگ زد االن میگم بیاد خشتکتو پرچم کنه ها
مانا:تو روح خودت و اقاتون
گوشی و از زیر جزوه های مانا بیرون کشیدم درست حدس زدم امیر بود عکسش روی صفحه خاموش روشن میشد و اسم
آقامون روی گوشی چشمک میزد سریع تماس و برقرار کردم صدای خسته امیر بود که توی گوشم پیچید:خانمم ؟
به بچه نگاهی کردم حواسشون نبود اروم توی گوشی زمزمه کردم:جونه دلم....
امیر:من به فدای اون دلت کجایی؟؟
_خونه مانی اینام تو چی خونه ایی یا شرکت
امیر:تو خیابونم دارم میرم خونه اگه کار نداری بیام دنبالت دلم برات تنگ شده توله
_نه نمیشه امیر مامان مانی خونس زشته برم بیرون باشه یه روز دیگه
امیر:نوااا من دلم برات تنگ شده االن بیا
_امیر دوروز پیش بیرون بودیم عزیزم اخه من...
هنوز حرفم کامل نشده بود بهار گوشی از دستم بیرون کشید و کنار گوشش گذاشت:اوال سالم آقای عاشق دوما تو چرا اینجوری
از وقتی رفیقمونو تور کردی ما نمیبینیمش
نیشم باز شد نمیدونم چی بش گفت که بهار دوباره گفت:اون که اره ما حرفی نداریم ولی اول دوست ما بوده بعد شده عشق
جنابالی....
آیدا:کوفت میمون چه نیششم باز کرده
_هیس خفه شو ببینم چی میگه..
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بهار:نه از وقتی تورش کردی همش بیرونید ما که دیگه نوا نمیبینیم حداقل بزاریه سه شنبه واسه ما باشه

ایدا گوشی و از بهار گرفت و گذاشت رو اسپ*ی*کر صدای امیر تو اتاق مانا پخش شد:نه دیگه نمیشه عشقم و بیست و چهار
ساعت نبینم ولی میتونم وجود سه تا خرمگس و تو خلوت سه شنبه های عاشقانمون قبول کنم
مانا:خرمگس خوردتی این پلش هم واسه خودت باشه نخواستیم ما
امیر:دلتونم بخواد چشم آبی منو داشته باشید
بهار:اه حالم بد شد
آیدا:بچه ها این امیر که این شکلی نبودا
_در هر حال من تا یک ساعت دیگه سر کوچتونم خواستید همتون بیاید نخواستینم چه بهتر منو عشقم خلوت میکنیم
بچه ها اومدن جوابشو بدن ولی صدای بوق که نشون از قطع کردن امیر میداد
سریع از جام بلند شدم حاضرشم که مانا گفت:یعنی یه زنگ زد ریدی تو دورهمی خودمون
_وایی مانی نمیدونی وقتی میریم بیرون با امیر چه خوش میگذره
آیدا:میمون میخوام صد سال خوش نگذره مارو فراموش کردی از وقتی با امیر...
با یه حرکت پریدم رو آیدا لپشو محکم بوس کردم و گفتم:قربونت برم من الهی جاسوییچی من
آیدا:برو گمشو یه ساله اصال نمیبینمت دیگه شنبه زنگ میزنی  ،نوا کجایی؟؟ من و امیر اومدیم فشم یکشنبه زنگ میزنی سفره
خونه دوشنبه سینما سه شنبه...
بهار:نوا تو گلوت گیر کنه عین خر داری حال میکنیا فرهاد جون زن نمیخواد
بلند خندیدم و گفتم:پاشید حاضرشید االن امیر میاد تابلوعه با ماشین سرکوچه باشه
مانا:اوسگل پرشیا نیست که هممون توش جا بشیم دو نفر زوری سوار اون ماشین میشن
_برو  216و از پارکینگ بکش بیرون دو ماشینه میریم این که مشکل نداره
دخترا بلند شدن حاضر بشن و من درحالی که حاضر میشدم دوباره غرق یک سال پیش شدم سالی که پر از خاطره های خوش
بود برام من عشقو با تمام وجودم درک کردم تمام دنیام تو امیر خالصه شده حتی با وجود اذیت آزار های سما تو اون ور دنیا
بازم لحظه های شیرینی با امیر دارم نامزدیه نیما و مانا و بهار و شهرامم خاطره انگیزترین خاطره سالی بود که تا یک هفته دیگه
به پایان میرسید با یاد اوردی نامزدی بچه ها و حسادت امیر که میگفت کاش نامزدیه ماهم بود ته لبخند بزرگی روی ل*ب*ا*م
نقش بست
مانا:آره بخند عزیزم خوب بخند بزار شوهرامون  5ماه دیگه بیان اونموقع خنده رو نشونت میدیم
_مانی خــــیــــلـــیـــــی دوســــش دارم
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آیدا:زنگ که میزنه دست و پات یخ میکنه
_اوهوم
بهار:قلبت میلرزه
_اوهوم
مانا:اوهوم و کوفت
_خو دوسش دارم بخدا خیلی خوبه خیلی مهربونه
بهار:ما که مهربونی تو وجود این خودخواه ندیدیم
_اگه دیده بودید که شماهم دلتون میلرزید
بهار از پشت ب*غ*لم کرد و گفت:الهی قربون اون دله لرزیدت برم چشم آبیش
*****
گارسون:آقای آریا همون همیشگی و بیارم
امیر:واسه منو خانم(به من اشاره کرد)همون همیشگی(رو کرد سمت دخترا)خانما هرچی دوست دارید سفارش بدید....
دخترا بهم دیگه نگاه کردن میدونستم خجالتین رو کردم سمت امیر و گفتم:آیدا و مانا جوجه میخوان بهارم برگ دوست داره
امیر برگشت سمت گارسون که با بشگون ریزی که بهار از پاهام گرفت به توجه ام به سمتش جلب شد:چیه مرض داری مگه؟؟
بهار:نوا من جیگر میخوام
_با کمی توجه بوی جیگر توی دماغم پیچید خندیدم و به مردی که جیگرهارو روی باد میزد نگاهی کردم از روی تخت پایین
اومدم به سمت امیر رفتم وقتی بهش نزدیک شدم متوجه من شد به سمتم برگشت:جانم چیزی میخوای؟
_آره جیگر میخوام
امیر:جووون جیگرم  ،جیگر میخواد
_دیوونه ی همین خل و چل بازیاتم دیگه
امیر:برو بشین چشم زیاده اینجا بعدا به حسابت میرسم نوا خانم
با خنده دوباره مسیر سنگ فرش شده رو تا تختی که بچه ها روش نشسته بودن طی کردم از صدای برخورد کتونی هام با سنگ
های درشت توی مسیر و بوی ذغال و کباب و شنیدن آهنگ سنتی که توی فضای باغ پخش میشد یاد شمال افتادم
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روی تخت نشستم و بی توجه به قهقهه های بچه ها به نوای موسیقی گوش دادم ده دقیقه بعدم امیر اومد و با بچه ها مشغول
بگو بخند شد ولی من غرق موسیقی بودم
مــن عــاشــقــم
مـن عــاشــقــم
درد و بــلـا مـیــــخــواهـــم
ای بـــی دلــان اهـــــل دلــی....
امیر:نـــوا کــجــایی تـــو دخـتـــر..؟؟
از بحر اهنگ بیرون اومدم که دیدم یه گارسون اومده داره دوتا قلیون و جمع میکنه و یه گارسون دیگه تویه سینی بزرگ
نوشابه و دلستر هارو آورده
_ببخشید متوجه نشدم خیلی قشنگه اهنگش
امیر جوری نگام کرد که توش هزاران معنی پیدا کردم و به این مهربونیه نگاهش فقط لبخند زدم به تخت که هر لحظه بیشتر از
قبل پر میشد نگاهی انداختم کمی خودمو جلو کشیدم تا سرم بی کاله نمونه
*****
یک سال بهترین لحظات رو داشتم بدون حتی اینکه خم به ابروهام بیاد ولی کی فکرشو میکرد خدا این یک سال خوشبختی و به
چشمام زیاد ببینه و تک به تک همه خوشبختی هامو ازم بگیره و جاش بهم بدبختی بده کی فکر میکرد خنده رو ل*ب*ا*م میشه
گریه چشام....من حتی به این فکرم نمیکردم که عامل بدبختی من توی راهه تا بیاد و خوشبختی و ازم بگیره من حتی به ذهنم
هم نمیرسید چه مصیبتی برای خانوادمو و عشقم در راهه؟؟
وقتی غذا رو خوردیم به سختی تونستیم از روی اون تخت کنار اون رودخونه باصفا دل بکنیم این رستوران تیکه ایی از بهشت
بود  ،من سوار ماشین امیر شدمو و دختراهم سوار  216مانا شدن و پشت سرما راه افتادن به محض وارد شدنمون تو ماشین
امیر بخاری و روشن کرد و رو به من گفت:نوا دست به بخاری نزن باتشکر
_امـیــر اینو و خـــامـوش کــن هــوا خـوبـــه اخه کی تو فصل بــهــار بــخــاری روشن میکنه
امیر:من روشن میکنم بنزین خودمه
_امیر فدای اون تب یخت بشم االن حالم بد میشه گرمم میشه میوفتم میمیرما
روی این حرفام حساس بود چون بخاری و سریع خاموش کردو بایه چشم غره شیشه هارو پایین کشید باد خنک بهاری توی فضای
ماشین پیچید بوی نم بارون که از شب قبل اومده بود توی دماغم پیچید چون اینجا با شهر فاصله داست و ماشین کمتر ازش
میگذشت هواش صافه صاف بودو به خاطره نزیکیش به کوه از تهران سردتر بود
آیینه مو از کیفم دراوردم و نگاهی به دماغ یخ زدم انداختم دستی به ابروهام کشیدم کال درگیر خودم بودم که صدای گوشی
امیر بلند شد نگام به سمت امیر که داشت رانندگی میکرد برگشت منتطر بودم گوشی و برداره که گفت:نوا گوشی و بردار ببین
کیه خانمم دارم رانندگی میکنم
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با کمال میل گوشیشو برداشتم و گفتم:امیر باباته چیکار کنم؟
امیر:بردار بزن رو اسپ*ی*کر جاده لیزه این ماشینم پاتو بزاری رو گاز رفته باید حواسم و جمع کنم
با اطاعت از فرمان اقامون اینا که مثل خودم بیوتیفوله تماس و برقرار کردم و گذاشتم روی اسپ*ی*کر
بابای امیر :کــجـــایـی امـیـــر؟؟
امیر :علیک سالم خــارج از تــهـــرانـم چـطــور؟؟
بابای امیر:هــواپـیــمای ســـمــانــه فـــردا  4صـــبــح مــیــشــیــنـه...
امیر:چــــی؟؟بــــابـــــا چــــی گـــفـــتــی؟؟
بابای امیر:مـگــه کــر شــدی امــیــــر فــردا سـمـــانـــه ایـرانــه
امیر:اخه برای چی اون که میخواست اونجا بمونه
بابای امیر:ماهم مثل توییم امیر همین االن بامن تماس گرفت و گفت میاد تا مارو با حقیقت روبرو کنه  ،کریمم(بابا سمانه)جواب
نمیده همشون غیب شدن انگارامیر برگشت به من نگاه کرد و ماشین و گوشه جاده کشید و گفت :اخه چه حقیقتی هست که
سما بخواد مارو باهاش روبرو کنه
بابای امیر:زود بیا دفترم امیر کارای مهم تری از گشت و گذار داری پسر اونجا حرف میزنیم
با پیچیدن صدای بوق تو فضای ماشین لبای خشک شدمو با اب دهنم تر کردم و رو به امیر گفتم:لحن بابات خیلی مسترب بود
اتفاق بدی افتاده فکر کنم
امیر ماشین و روشن کرد و با بیخیالی که تهش نگرانی دیده میشد گفت:نگران نباش نوا هیچی نیست حتما دوباره یه نقشه
دیگه کشیده مارو جدا کنه
_نمیدونم چرا امیر ولی ایندفعه میترسم
دخترا از همون ور رفتن خونه مانا اینا منم اعصابم خراب شده بود گفتم امیر منو بزاره خونه،منو مثل همیشه یه کوچه پایین تر
پیاده کرد و رفت با اعصاب داغون راه خونه رو پیش گرفتم به خونه رسیدم و کیلید و توی قفل انداختم و وارد خونه شدم
■■ امیر آریا ■■
بابا:فعال هیچی معلوم نیست  ،امیر دقیقا یک هفته اس نه کریم و دیدم نه شراره و سامو این مشکوک نیست که سمانه زنگ
بزنه و بگه من فردا ایرانم تا با حقیقت روبروتون کنم
امیر:اگه عجیب نبود که من االن اینقدر بهم ریخته نبودم پدر من
بابا:احتمال اینکه فهمیده باشه فرهاد پسره کریمه هست
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امیر:نه این موضوع به ما ربط نداره که سما بخواد به شما تلفن کنه

بابا:این دختر مثل خوده کریمه مرموز و موزی  ،بهتره فردا منو تو بریم فرودگاه امیر باید زودتر از همه بفهمیم موضوع از چه
قراره
امیر:خـیــلی خـــوب مـثــل ایــنـکـه راهـه دیـگــه ایــی نــداریــم
اب معدنی کوچیک و سر کشیدم و به بابا که حاال بهم نزدیک شده بود نگاهی انداختم و گفتم:چیشد؟
بابا:هواپیماش نشسته دارن بارهاشونو تحویل میگیرین باید صبر کنیم
_لعنتی....
نیم ساعتی که بابا با خیال راحت مشغول ورق زدن روزنامه بود من کالفه دوره فرودگاه رو متر میکردم با لرزیدن گوشیم تو
دستم نگاهی به صفحه انداختم نوا بود بدون معطلی رد تماس دادم و تویه اس ام اس براش زدم:تو جلسم خانمم بهت زنگ
میزنم
اعصابم از اینکه مجبور شدم به نوا دروغ بگم خورد شده بود ولی ناچار بودم گوشی تو جیب کت تک سورمه اییم پرت کردم
دستمو توی موهام فرو کردم
بابا:امیر  ،امیر اون سمانه نیست
با سرعت به سمتی که بابا میگفت برگشتم خودش بود موهای بلوند شدش و لخت کرده بود و از دو ور شالش بیرون انداخته
بود مانتو کوتاه جلوباز سفید با شلوار لی اب روشن مچ پاهای سالریوم شدش هم از دور چشمک میزد ولی نگه من..روی نی نی
الی الی صورتی رنگ تو دستاس سما متوقف شده بود
سما:هیی واییی لوییا ببین بابات اومده استقبالمون اووف این لطف و مدیون پدربزرگت هستی لویی کوچولو
سمانه حاال روبروی من ایستاده بود و با لبخند به من نگاه میکرد
با تعجبی که از شنیدن حرفاش به وجودم تزریق شده بود گفتم:این چرت و پرت ها چیه سرهم میکنی این بچه کیه با خودت
ورداشتی اوردی؟؟
سما:هیشش  ،اروم باش عزیزم داد نزن تو برخورد اول لوییا رو از خودت نرجون عشقم ازت میترسه ها
_چـــی لـــوبــیــــا؟؟
سما:لــــویـــیــــا عزیز دلم دخترمون لوییا
با انفجار به سمت سمانه رفتم و بی توجه به نگاه های خیره داد زدم:دوبــــاره چــــه نــقـــشـه شـومـی تـــو سـرت داری چـــرا
دســت از ســــرم بــر نـــمــیـداری ســـمــانـــه خـســـتـم کردی با دادی که زدم بچه زد زیره گیره سمانه بی توجه نی نی الی الی
بچه رو روی زمین گذاشت و مثل خودم با داد گفت:نقشه چیه اقای اریا من که رفتــــم ،دست از سرت برداشتم به من چه که
دوماه بعدش شکمم اومد باال امیر خــان هــان به من چه وقتی رفتم  5ماهه ازت حامله بودم و کار از سقط جنین گذشته بود
_فکر کردی این مزخرفاتتو باور میکنم سما من....
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هنوز حرف از دهنم خارج نشده بود که بابا منو به سمت خودش برگردوند  ،بابا زیره لب غرید:امیر یادت رفته من کیم تا کسی
منو نشناخته تموم کن این سیرک لعنتی و تو خونه حرف میزنیم تا ببینیم این البـــیــا گــند خودته یا نه
نگاهی به جمعیتی که دورمون جمع شده بودن انداختم و با تمام عصبانیتی که درونم فوران میکرد داد زدم:مـــگـــــه شـــــمــــا
بــیـــــکـــاریــــد دنـــــبــال چـــی مــیـــگــردیــد تــو زنـــدگـــی مــردم لــعــــنــتـــیــــا
******
صدای فریاد مامان توی سالن پخش شد  :بـــــس کـــن شــراره از کـجـا مــعـلــوم بــچــه امــیــر مـــنـه
خاله رو کرد سمت من و با بغض گفت:اینه رسم مردونگی تون اره سمانه صیغه اییه تو بود زنت محرمت گناه که نکرد حامله شد
بچم از کجا میدونست تو میخوای نامزدیتونو بهم بزنی هـــان اگه با سمای من تموم نمیکردی االن بجای اینکه بهش انگ هرزگی
بزنید داشتید دخترتونو بزرگ میکردید خواهرم سمانه رو تاجه سرش میکرد دخترمو و نومو میپرسید ولی..
سام:اوف تــموم کنید دیگه سمانه و امیر عقد میکنن به همه میگیم اصال جدا نشده بودن و تو امریکا ازدواج کردن
مامان :خفه شو سامان هی امــیـــر چــرا ســـــاکتـــی یـه چــــیـــزی بــگـو پــســـر بـــگــو بــچـــه تو نیست.....
حرفی نزده بودم که صدای محکم و جدی بابا توی فضای سالن اکو شد :تمومش کن شهره همه ما میدونیم که اون بچه نوه
خودمون و دختره امیره سما ه*ر*ز*ه نیست من بزرگش کردم شهره تو خودت بزرگ کردی سمارو
مامان:غیره ممکنه امیر نمیکنه همچین کاریه
سما :خاله جونومعم نیست باور میکنید یا نه مهم دخترم لوییاس که به اسم فامیل پدرش شناسنامه داشته باشه عمو لطفا
تکلیف منو لوییارو مشخص کنید و برای دخترم به فامیل آریا شناسنامه بگیرید
سرم تیر میکشید و صداها و جنجال ها برام گنگ بود صحنه شمال توی ذهنم تداعی میشد نوا تو اتاق مهمان و منو سما...
صدای بابا مدام توی ذهنم بود سما ه*ر*ز*ه نیست
راسته آره هـــــمـه ایــنـا راســــتــه ســـمــا هرکی بــاشـــه ه*ر*ز*ه نیست
بابا:زنگ میزنم حسینی پور بیاد باید تا فردا عقد کنید تا بتونم واسه این بچه شناسنامه بگیرم چند ماهشه سمانه
سما اب دماغشو باال کشید و گفت 4:ماهشه عمو
با درک حرف بابا اسم نوا توی ذهنم پر رنگ شد تو یه حرکت از روی مبل های سلطنتی بلند شدم و داد
زدم:چــــی؟؟عـــقــــد...شـنـاســنـامـه ایــــن مزخرفات....
با پیچیده شدن صدای سیلی که بابا توی گوشم زد ،سالن توی سکوت محض فرو رفت حتی صدای نفس کشیدنم نبود
ســما:عــمو چـیــــکـــار کـردی ؟؟ امـــیـ...
_هـــــیـــــس  ،خــــفـــه شــــــــو
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بابا:امــیــــر مــا تو رو اینجوری بــار اوردیم نامردی کردی ولی مردونگی کن پای کاریی که کردی وایسا باید سما رو عقد کنی
این اولین باری بود که بابا روم دست بلند میکرد
از شدت خشم میلرزید با جرقه ایی که تو ذهنم زد بلند داد زدم:
مـــن زن دارم مــــیــفـهــمــیــد زن بیـــام کیــو عقــد کنــم مـن متاهلم جواب نوارو چی بدم
چشمای همه گرد شده بود مامان اشک تو چشاش جمع شده و خاله خشک شده روی زمین فرود اومد سمانه شروع کرد به گریه
کردن و میونه هقهقش بریده بریده گفت :اون عوضی میمیره بابا که با تعجب نگام کرد میکرد و با ناباوری گفت :نه..امیر تو
اینکارو نکردی
همه منتطر عکس العمل بابا بودن نفس زنون دکمه اول پیرهنشو باز کرد نمیتونست نفس بکشه سرخ شده بود دستشو
گذاشت رو قلبش و زانوهاش خم شد اخمای توهمم باز شد و جاش و به ترس داد اره ترس....
مامان که سده اشکاش شکسته بود به سمت بابا دوید و فریاد زد:مــهـــلــقــــا قـــرص هــای زیـــر زبــــونــی آقــا رو
بــــیــار...حــــســـیــــن آروم بـاش نـفــــس عــمــیــق بـــکـــش امــیــــر دکـــتــر قـــاســمــی و خــبــر کـــن
*******
چشمای سرخ شده از بیخوابی مو به روزنامه ایی که توی دستم بود دوختم خبر سکته بابا توی روزنامه و از همه مهم تر بی
قراری نوا و سمج بازی دوسه تا خبرنگار سیاسی عذابم میداد
برای صدومین باز گوشیم شروع کرد به زنگ خوردن با تردید تماس و برقرار کردم:بله؟
با صدای گرفته و پر بغص نوا تا اعماق وجودم اتیش گرفت با مشت کردن دستام خودم و کنترل کردم که :امـیـ ــر چــ ـــرا جـ ــ
ــوابـ ـمـ ـو....
_نــوا من تو بیمارستانم دختر درک کن چجوری جواب بدم....
نوا :امــیـــر یه روز نیای بـــگــی قـیـــدمو زدیا من بدون تـو مـیــمـــیرم بخدا تـــرکم نکن....
_چی میگی نوا این چرندیات چیه داری سره هم میکنی عشقم،خانمم ،زندگیم،تاج سرم مگه میشه من بدون تو وجود داشته
باشم هان؟میشه نوا؟ممکنه من بدون تو طاقت بیارم؟
نوا:امـــیر بد اتیشی توی جونم افتاده حسه بدی دارم حس میکنم داره طوفان میشه...طوفانی که عشقمونو با خودش میبره....
_هیچ طوفانی نوا هیچ طوفانی تو رو از من نمیگیره به سرت قسم من تا پای جونمم عاشقتم
■■ نواعزیزی ■■
زی زی جون:نوا بیا بیرون از لونت دخترم مانا و مادرش اومدن مانیام هست
دماغمو اروم باال کشیدم و گفتم  :میام زی زی جون

121

https://telegram.me/romancity

RomanCity

رمان نوای شب

از زیر پتو بیرون اومدم با حجوم نور تو چشمامو بستم اشکامو پاک کردم و دستمال کاغذی مچاله شده تو دستامو توی سطل
پرت کردم از جام بلند شدم لباسام خوب بود صدای خوش و بش زی زی با خاله زهرا میومد از اتاق که خارج شدم صدای خاله
زهرا که منو مخاطبش قرار داده بود تو فضا پخش شد:سالم نوا حان خوبی؟؟
_سالم خاله جون مرسی خوبم شما خوبی؟؟
با خاله روبوسی کردم و و بعد احوال پرسی با مانیا و مانا روی مبل کنارشون نشستم زی زی میدونست حالم خرابه نگفت ماشم
کمک خودش داشت وسایل پذیرایی رو اماده میکرد
مانا:چیه کشتی هات غرق شده؟ گریه کردی؟
نوا:نه بابا چه کشتی امیر حالش بده واسه اون یکم گریه کردم باباشم سکته کرده حالش خوب نیست
مانا:وااا چرا نگفتی باباش سکته کرده؟؟
_چه نیازی به گفتن من بود از روزنامه گرفته تا کانال های تلگرام خبر سکته ناگهانی اقای اریا رو شنیدن فکر کردم میدونید
مانا اومد جوابم و بده که حواسم پرت صحبت های خاله زهرا شد:راستش زینب خانم جون بهتر نیست نیما جان مرخصی بگیره
بیاد
زی زی:وا چرا اتفاقی افتاده؟؟
خاله زهرا:نه بابا چه اتفاقی خدا نکنه فقط دیشب داشتیم حرف میزدیم مجید گفت بهتره پسرا بیان دخترارو عقد کنن بعد
دوباره برگردن و 5ماه بعد که اومدن عروسی بگیریم زینب جان از شما چه پنهون که از اولشن باید همین کارو میکردیم واال
خوبیت نداره دختر اینقدر نامزد بمونه نزدیک دوسال میشه نیما جان و مانا باهم نامزدن
زینب جونم با ارامش همیشگیش گفت:زهراجان ما که رو دروایسی نداریم اینو باید همون وقت که انگشتر اوردیم میگفتید
حاالهم مشکل نداره زنگ میزنم پسرا بیان یه عقد کنون کوچیک بگیریم بعدشم یه عروسی مفصل واسه عروس گلم میگیریم
خاله زهرا:ما بریدیمو دوختیم نظر نیما شرط اول اگه نخواد  5ماه دیگه صبر میکنیم
زی زی:نه بابا اون بجه که از خداشه من اشتباه کردم گفتم نامزد بشن از همون اول باید عقدشون میکردیم تا هم خیال ما
راحت باشه هم شما
خاله زهرا:پس مبارکه انشاهلل
زی زی:مبارکه زهرا خانم دهنتونو شیرین کنید
*****
عابدینی:خانم عزیزی با شمام...
سرمو از روی میز بلند کردم و گفتم:ببخشید استاد متوجه نشدم
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عابدینی:حواست کجاس فقط زبونتون برای کنفرانس گذاشتن اون عقب واسه دوستاتون درازهه مثل اینکه یادتون رفته
کنفرانس داشتید
با کالفگی گفتم:نه استاد من...
عابدینی:بفرمایید بیرون خانم عزیزی عذر و بهونه نیارید که قابل قبول نیست
نه حوصله کلکل داشتم نه التماس برعکس همیشه که استاد و میشستم میذاشتم رو بند خشک بشه بدون حرف کالسورمو تو
کولم گذاشتم و از جام بلند شدم هنوز از کالس خارج نشده بودم که صدای پچ پچ بچه ها بلند شد هه انگار هیچ کس انتظار
نداشت من اینقدر ساده برخورد کنم بی توجه به چشمای گرد شده بچه ها و خوده استاد درو و باز کردم و از کالس زدم بیرون
از دانشگاه که خارج شدم با دیدن ماشین امیر کمی انرژی به وجودم تزریق شد سرعتمو زیاد کردم و به سمت ماشین رفتم
امیر زودتر از من پیاده شدو مثل همیشه درو برام باز کرد تو ماشین نشستم و چندثانیه بعد با نشستن امیر کنارم بوی
اودکلنش توی مشامم پر رنگ شد
امیر:چه زود مگه تا  2کالس نداشتی...
_عابدینی انداختم بیرون
بدون حرف ماشین و روشن کرد و راه افتاد سکوت بینمون رو با جسارت شکستم و گفتم:چرا نگفتی میای دنبالم؟؟از ساعت چند
اینجایی؟؟
امیر:از صبح اینجام میخواستم ببینمت ولی موفق نشدم گفتم وایسم  2که میای بیرون ببینمت
_اگه زنگ میزدی منتظر نمیشدی...
امیر:منتطر موندن برای دیدن تو قشنگه
نمیدونم چرا حالم بد بود تغیراتی و حس میکردم تو زندگیم که هنوز خودشونو نشون نداده بودن حس بدی داشتم به ته
ریشی که رو صورت امیر از همیشه بلندتر شده بود میترسیدم از برگشت دوباره سما هرلحظه منتظر این بودم که امیر بگه من
و دیگه نمیخواد
امیر:چرا ساکتی نوا؟؟چیزی شده
_اتفاقا میخواستم همینو از خودت بپرسم
امیر چیشده؟بگو این نامرتبیت بهم ریختگیت..کم زنگ زدنات از کجا سر چشمه میخوره؟؟
امیر:نوا چرا همش تو ذهنت دنباله اتفاقات بدی ها...مگه حتما باید چیزی شده باشه بخاطره باباست که ناراحتم فقط همین
_نمیدونم امیر ولی استرس دارم حتی فهمیدن اینکه تا سه روز دیگه داداشم میاد و  7فروردین عقدشه منو به اوج نمیبره
امیر:خوشبحاله داداشت بی دغدغه زندگی میکنه  ،از اینا بگذریم ببینم چیزی الزم نداری واسه عید خریداتو کردی
_مرسی همه چی دارم...
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ماشین امیر سره کوچمون متوقف شد زیر لب خدافظی کردم اومدم از ماشین پیاده شم که امیر با گرفتن مچ دستم مانع شد:
این مدل خدافظی جدیده نوا خانم؟؟
_خیلی حالم گرفتس امیر بزار برم شوخی نکن...
امیر:به قیافه من میخوره شوخی کنم نوا
نه نمیخورد تو چشمای تیرش غم موج میزد چه غمی بود که چشمای دلبندم و براق کرده بود با بغض اشکار و صدای لرزونم
گفتم :نه...نمیاد
امیر با لحنی که تاحاال هیچ وقت ازش نشنیده بودم گفت:بیا ب*غ*لم نوا
کنترلم و از دست دادم وقتی سرم روی شونه هاش قرار گرفت وقتی دستای مردونش منو محکم به خودش میفشرد نتونستم
مانع بشم و قطره اشکم تیشرتشو نم دار کرد من چجوری بدون این دستا زندگی میکردم مگه بدون امیر میشه باشم
صدای امیر مثل همیشه محکم و مغرور نبود غم داشت لرزش داشت بغض داشت و این وجودمو میسوزوند  :نوا اتفاقای بدی
افتاده...ولی ...قول میدم....تو رابطمون ...تاثیر نزاره....نوا من اتیش...میزنم هرکسو ...که بخواد ...تو رو ازم بگیره...
میفهمی...حتی اگه اون شخص هم خونم باشه
_امیر بگو تروخدا بگو چیشده من دارم داغون میشم عادت ندارم تو دورم نباشی میفهمی عادت کردم به روزی  21بار زنگ
زدنات عادت کردم به خنده هات پشت تلفن....بگو تا درک کنم بگو بفهمم مشکلتو،خواهش میکنم
امیر :هر چیزی به موقع خودش نوا...هرچیزی یه وقتی داره بهش فکر نکن فردا میام دنبالت ببرمت پیش دوستم واسه عقد
نیما لباس بردا...
هنوز حرفش تموم نشده بود که اختیارم و از دست دادم خودمو از ب*غ*لش بیرون شیدم و جیغ کشیدم:لـــبـــاس بــــخــوره
تـو فــــرق ســـــرم نـــمـیــــخــوام
نذاشتم چیزی بگه یا دلیل دیگه ایی بیاره با عصبانیت و چشمای قرمز شدم از ماشین پیاده شدم و بی توجه به صدا کردن های
امیر به سمت خونمون دویدم ..من از غم میگم من از مشکلش میگم اونوقت بجای توضیح دادن میگه میام دنبالت بریم لباس
برداری
■■ امیرآریا ■■
دستم و روی بوق گذاشتم و اقا مسعود سریع از سرایداری بیرون اومد و در و باز کرد
آقا مسعود:سالم اقای مهندس
سرمو تکون دادم و پاهامو روی گاز فشار دادم بعد طی کردن مسیر سنگ فرش شده باغ تا عمارت با دیدن ماشین نوشین ،
سمانه و مونا با تعجب از ماشین پیاده شدم دره عمارت باز بود و خدمه ها تو هیاهو بودن
حالم تو قوطی بود توجه ایی به شلوغی خونه نکردم و به سمت پله ها پا تند کردم حوصله منتظر شدن واسه اسانسورم نداشتم
هنوز باال نرفته بودم که با صدای بلند نوشین سرجام متوقف شدم
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نوشین :به به آقا دوماد هم تشریف اوردن بالخره

دندونامو روی هم محکم فشار میدادم برگشتم سمتش اومدم بگم تو اینجا چه غلطی میکنی که هنوز حرف از دهنم خارج نشده
بود داد زد:هی امیر این چه سرو وضعیه امشب عقدته ها مثال دتمادی برو یه دست به....
با شنیدن این حرفا از زبون نوشین خون جلوی چشمام و گرفت و داغ کردم چند پله ایی که باال رفته بودم و برگشتم پایین و
داد زدم:چـــــی مـیـــــگــی زنــیـــکــه چـــــه عــقـدی هـــان  ،دامـــاد هـه کـــدوم دامــاد نــکــنــه داری مــنــو مـــیـــگــــی؟؟
انگشتم و به سمت نوشین دراز کردم ولی قبله اینکه بتونم سرجاش بشونمش شراره(مامان سما) از سالن بیرون اومد و
گفت:اینجا چه خبره ها؟؟چرا اینجارو گذاشتی رو سرت امیر؟؟بجای این رفتار های بچگانه به سالمتی بابات فکر کن تو که
نمیخوای از ترس از دست دادن ابروش حالش بدتر بشه داماده گلم؟؟
انگشت دراز شدم جلوی نوشین و کنار کشیدم و نفسم و بیرون دادم اونقدر حالمو خراب بود که میتونستم کاسه کوزشون
همین االن و رو سرشون خورد کنم ولی بخاطره بابا خفه شدم رو کردم سمت شراره و گفتم :دور من نباشید چون ممکنه به
قولم فکر نکنم و همه چی و بهم بزنم
داشتم دیونه میشدم احتیاج به آرامش داشتم سرمو تکون دادم تا از فکر بیرون بیام در اتاقمو باز کردم و یه راست به سمت
حموم رفتم به شدت نیاز به آب سرد داشتم تا خنکم کنه داشتم اتیش میگرفتم
***
حوله سفید کوچیک مو پیچیدم دورم و رفتم سمته کمدم آب سرد از سرو روم میچکید بی حوصله یه تی شرت از بین لباسام
بیرون کشیدم اومدم تیشرت و تنم کنم که با پیچیده شدن دست گرمی دور کمرم تیشرت از دستم افتاد به عصبانیت به عقب
برگشتم که با چهره سما برخورد کردم(زیاد غیر قابل پیش بینی نبود)با عصبانیت دستاشو از دورم جدا کردمو پرتش کردم
عقب...
_چــــه غـــلــطــی داری مــیــــکـنـی بــرو گــمــشــو بــیـــرون از اتـــاق....
سما:امیر تا یکی دوساعت دیگه رسما شرعا و قانونا زنتم پس بهتره اینقدر حرص نخوری عشقولم حاالهم بجای این تیشرت یه
پیرهن درست و حسابی بپوش نمیخوام عکسامون بد بیوفته پس فردا لویی بگه چه مامی بی سلیقه ایی دارم
دست خودم بود میکشتمش زیر لب غریدم گمشو بیرون سما دوساعتم کلیه حداقل بزار دوساعت ارامش داشته باشم
سما دهن باز کرد حرفای مفتشو ردیف کنه که دره اتاقم باز شدو مامان جدی و اخم کرده وارد اتاق شد با جدیدت به سما
گفت:تنهامون بزار و یه لباس درست و حسابی تن یکتا بکن...
سما:ای بابا خاله جان چقدر بگم لوییا نه یکتا نمیتونید یه اسم و درست بگید اونوقت اسم بی بی منو عوض میکنید ایش
مامان چشم غره خفنی رفت که سما هم با یه ایش چندش آور دیگه اتاق و ترک کرد
یه پیرهن و شلوار مشکی از کمد بیرون کشیدم رو کردم سمت مامان و گفتم:چی میخوای مامان قطعا اومدنت بی دلیل نیست؟؟
مامان:سمانه شوخی نداره امیر کافیه این خبر به گوش رقیب های پدرت برسه اونوقت که غوغا میشه جون پدرت و حتی
دخترت به خطر میوفته نگو که مهم نیست چون تمام دیشب تو اتاق یکتا بودی با چشمای خودم دیدم
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امیر:امم من نه؛ فقط رفته بودم بهش سر بزنم از بس گریه میکرد رفته بود رو اعصابم همین چرا میخواید مسئله رو بزرگ
کنید میدونید من هموز مطمن نیستم که بچه خودمه یا نه چون شما و بابا با ازمایش ژنتیک مخالفید
مامان:خفه شو امیر فقط دهنتو ببند چجوری انکار میکنی ها،اونقدر که مطمنم تو پسرمی همونقدرم مطمن هستم یکتا نوه مه
فهمیدی
_باشه حاال میشه تنهام بذارین حداقل برای دوساعت بزارید از زندگی لذت ببرم
مامان بدون حرف اتاق و ترک کرد نگاهی به حوله دورم کردم لعنتی اعصابم خورد بود عجب غلطیکردما ای کاش سماییوجود
نداشت ای کاش لوبیایی درکار نبود فقط نوا فقط منو نوا باهم بودیم خدایا چجوری به نوا بگم طاقته ناراحتیشو ندارم چجوری تو
روش نگاه کنم و بگم من قبال یه گندی زدم و حاال اون گند من شده یه لوبیای لعنتی که داره زندگیمو بهم میزنه
یه لوبیای بی هویت که برای هویت پیدا کردنش باید سره سفره عقد کناره کسی که حتی یه حس خوبم تو دلم نسبت بهش
نمونده بود میشستم
لباسامو سریع تنم کردم و در اتاق و باز کردم ولی قبل خارج شدنم از اتاق گوشیم زنگ خورد با دیدن عکس چشمای چپ شده
نوا رو صفحه گوشی استرس کله وجودمو گرفت من دارم چیکار میکنم خدا چیکار میکنم نگاهم به سمت دره اتاقی کشیده شد
که انگار واسه دخترم بود هه دختر من لوبیایی که گند زد به هرچی هست تو زندگیم ولی نه من نمیخوام نوا رو از دست بدم
مطمئنم ،رد تماس دادمو گوشی توی جیبم گذاشتم به سمت اسانسور رفتم که یکی با ظاهر وحشتناکش پرید جلوم متاسفانه
سما بود اونقدر به خودش از این لوازما مالیده بود که انگشت میزدی به صورتش دومتر میرفت تو شبیه جن شده بود البته
بیچاره جن
*****
دوشیزه مکرمه خانم سمانه کرمانی برای بار سوم میپرسم آیا به بنده وکالت میدهید شمارا به عقد دائم اقای امیرعلی آریا در
بیاورم آیا بنده وکیلم؟؟
سمانه :با اجازه مامی و ددی عزیزم بله..
هر لحطه که میگذشت صداها گنگ تر میشد و حاله من بدتر میشد برای اولیین بار احساس ضعیف بودن و بی عرضه بودن
میکردم توی این دنیا نبودم که با سلقمه ایی که شراره بهم زد از فکر بیرون اومدم
شراره:زود بله رو بده اقای عاقد جای دیگم کار دارن داماد گلم...
عاقد:جناب آریا وکیلم مثل اینکه ناز شما از عروس خانم بیشتره ها؟
دهن باز کردم بگم بله و سند بدبختی مو امضا کنم ولی با یاد اوری چشمای اشکی نوا امروز تو ماشین زبون بند اومد نه٬نه من
نمی تونم به عشقم خیانت کنم این امکان نداره
عاقد:وکیلم شازده؟؟
با یه حرکت از روی جایگاهی که روش نشسته بودم بلند شدم و داد زدم جمع کنید این بندو بساط و من نه احمقم نه بچه تا
ازمایش ژنتیک ندید عقد نمیکنم دیگه بجز خودم هیچ کس برام مهم نیست حتی ابروی بابا
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مامان با چهره ایی خونسرد روی پله ها ایستاده بود و به این نمایش مسخره ایی که خواهراش و پسرش راه انداخته بودن نگاه
میکرد شراره اومد حرفی بزنه که اتاق بزرگی که سفره عقد توش چیده بودن رو ترک کردم
*****
پاهامو تا اخر روی گاز فشار میدادم اونقدر از این احمق بودن خودم لجم گرفته بود که ولم میکردن هم خودم و هم اون
عفریته رو میکشتم من بخاطره این عوضیا از تمام هستیم دور شدم دل تنگم  ،دلتنگ نوا وشیطونیاش،نازکردناش
با فکر به افسردگی اخیر نوا شدت عصبانیتم بیشتر شد وقتی اسم نیما میومد با لبخندی که میزد تمام دندون های خوشگلش
رو به نمایش میذاشت ولی حاال بخاطر من به حدی حالش بده که نیما هم نمیتونه خوشحالش کنه لعنت به وجودم
■■ نواعزیزی ■■
_جلبکم الهی خواهرت فدات بشه چه ناز شدی قربونت برم داداش گلم الهی عروسی خواهر نازنینت
نیما:چی میخوای تو شپش دوباره منو دیدی افتادی به جونم بزنم شتکت کنم اخه تو رو نکبت چه واسه خودشم نوشابه باز
میکنه
قهقهه بلندی زدم و گفتم :بجای زر زر این ماهی و ببر بزار تو سفره االناست که مانی اینام بیان
نیما:ای به چشم من فدای خودت و دوستات بشم که یکی از یکی جیگر ترن
بابا شما که نمیدونید حموم رفتن من بدبخت چجوری بود اخه من بیچاره اولش می رفتم تو حمومی که نه آب سردش معلوم بود
نه آب گرمش  ،یهو آب میشد  ۶۰درجه زیر صفر و یه وقتا هم  ٠۰درجه باالی صفر ...
بعد همین مادر گرامی که االن مظلوم شده هی میخنده با شامپو پاوه تخم مرغی چنان میافتاد رو سرم که تموم سلولهای مغزم ۴
سانت جابجا میشد  ،هرچقدر هم جیغ و داد میکردم انگار نه انگار !!!!
بدترین مرحله وقتی بود که با کیسه کلفت و ضخیم با روشور میافتاد به جونم  ،خدا شاهده  ۶الیه از پوستم کنده میشد و تازه
زینب خانم گلمون فکر میکرد چرکه و بیشتر ادامه میداد ...
بماند اون وسط یه کتکی هم میخوردیم که چرا اینقدر وول می خوری ولی به جان خودم اصال وول نمی خوردم ،شدت فشار
کیسه کشی من و اینور اونور می کشوند
آخ آخ موقع سنگ پا زدن که دیگه هیچی  ،دقیقا بعد از هربار سنگ پا زدن  ۶سانت از قدم کوتاه میشد اگه اون سنگ پاها نبود
االن من دو متر قد داشتم بخدا ...
وقتی حموم تموم میشد کلی لباس تنم میکرد و یه یقه اسکی هم روش  ،بعدش از شدت خستگی و درد خوابممیبرد ...
همین مادر گلم میومد باالسرم میگفت :آخــی نـگـــاش کــن بــــچـم تــمـــیــز شــد چـه راحــت خــوابـیــد
نمیدونست من بیچاره بیهوش شدم تو کمام
همه از شدت خنده سرخ شده بودن اقا سیروس(پدر مانا)اشک گوشه چشمشو پاک کردو گفت:زینب خانم چه بالیی سره این
داماد من اوردید دلش خیلی پره ها
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زی زی جونم که در حال غش بود با خنده گفت:بخدا داره چرت و پرت میگه دوباره چندتا ادم دورش دیده معرکه گرفته
نیما:مــــن دروغ مـیــگـــم یـــادت رفـتــــه مـــنــو بــا دخــتـــرا مـیـــبــردی حـــمـوم تــیــکه پــارم مـیـــکردی
اونقدر تو همین نیم ساعتی که مهمونا اومده بودن خندیده بودم که دیگه حتی نمیتونستم رو پام وایستم
زی زی جون :حتما از بس کثیف و چرک بودی باهات اینکارو میکردم دیگه ،نوا پاشو بیا سره سفره االن سال نو میشه ها بیا
بشین پا سفره هفت سین
نیما:اره خواهر گلم برو بشین ارزوی شوهر کن ایشاهلل یکی هم خر میشه میاد تورو میگیره اصال سعدی میگه شوهر شوهره
شوهر بالشت به سره شوهر
از روی تخت زوری بلند شدم و به سمت سفره هفت سین که روی فرش دست بافت زی زی جون کنار حوض پهن شده بود رفتم
و بین نیما و زی زی جون نشستم
همه دور سفره نشسته بودیم و صدای بلند تلویزیون توی حیاط میومد زی زی جون مثل هرسال قبل سال نو قران و باز میکرد
و به نیت شوهرش قران میخوند غرق زی زی جون بودم زنی که بیست سال واسم مادری کرد و منو از نیما بچه خودشم بیشتر
دوست داشت خدایا من چجوری میتونستم محبت های زی زی مو جبران کنم هان؟؟کدوم زنی حاضره بچه هووشو بزرگ کنه
کدوم زن مثل زی زی من قلب پاکی داره؟
با یاد اوری شوهر زی زی جون یا همون بابای بنده و خیانتی که در حق زینبم کرد قطره اشکی از گوشه چشمم پایین چکید
بچه بودم ولی مگه میشه یادم بره من حاصل یه خیانت به قلب پاک یه زن مثل زی زی جونم هستم من حاصل عشق کثیف سینا
همسر زینب و پدر نیما به یه زن لهستانی به اسم کاترینا هستم
زی زی جون:ساله نو مبارک باشه دختر گلم
اونقدر غرق گذشته بودم که حتی متوجه به صدا در اومدن توپم نشدم لبخندی زدم و خودم تو اغوش زی زی انداختم همه
باهم روبوسی کردیم و بعد گرفتن عیدی هامون زی زی جون  ،خاله زهرا و منو مانا رفتیم تو اشپزخونه و بساط سبزی پلو با
ماهی مونو ردیف کردیم شب خوبی بود و همه از ته دل میخندیدن ولی هیچ کس فکرشم نمیکرد تا چند روز دیگه قراره چه
اتفاقی بیوفته
■■ امیرآریا ■■
کریم(بابا سما):ببین امیر هم من هم پدرت ابرومونو از سر راه نیاوردیم که تو بخوای با این کارات بزنی زیرش
بابا:اونروز بخاطره دروغی که گفتی من نزدیک بود بمیرم(گفت من زن دارم) امیر واقعا فکر کردی این کارا بچه بازیه پسر؟؟
از جام بلند شدم و با لحن سردی که این روزا همنشینم شده بود گفتم :من حاضر به عقد هیچ کس نیستم حتی به قیمت
ابروتونونم حاضر نیستم از زندگی و خوشبختیم بگذرم یه عمر بخاطره ابروی شما خفه بودم جوونی نکردم چشم باز کردم دیدم
سمارو به اسمم کردید نزدیکه  31سالمه شماها چجوری فکر کردید میتونید منو احمق فرض کنید هان؟؟ بابا  65سالته ولی مثل
بچه ها خودت و به سکته زدی واقعا معنی این کاراتون چیه؟؟
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کریم:هیس ساکت شو معرکه نگیر خودت که جواب ازمایشو دیدی مثبت بود...این یعنی لویی بچه خودته بخاطره دخترت باید
عقد کنی اون بچه حتی هوییتم نداره
به سمت در رفتم و با قاطعیت گفتم:بهتره از شرکت من برید بیرون چون من . . .
بابا:صیغه ،سما رو صیغه کن اینجوری حداقل یکتا بدون اسم و فامیل نمیمونه . . .
کریم:میفهمی چی داری میگی حسین؟؟من کریم کرمانی دختر دست گلم و . . .
گیج بودم اگر عقد میکردم به خودم و عشقم خیانت میشد و اگر عقد نمیکردم به اون طفل معصومی که از خونه خودم بود صیغه
بهترین راه میتونست باشه تا کمی از این منجالب بیرون بیام با ترید گفتم  :قبول میکنم  ،فقط بخاطره اون بچه سمارو صیغه
میکنم ولی به شرطی که...
کریم:ساکت..هر دوتون ساکت بشید صیغه کردنم شرط و شروط داره مگه؟؟ هه چه خوشخیال اقای آریا کوچک میدونی اگر
بخوام میتونم همین االن ازت شکایت کنم و بکشونمت دادگاه !
پوزخندی زدم و گفتم:به چه جرمی اقای کرمانی بزرگ؟؟همبستری با زن صیغه اییم؟؟
کریم از عصبانیت سرخ شده بود از روی صندلی بلند شد دستی تو موهاش کشید و گفت :باشه...باشه قبول ولی هیچ کس
نباید بفهمه صیغس همه باید فکر کنن عقده دائمه حتی خوده سما  ،فهمیدید حق ندارید احساسات دخترمو جریحه دار کنید
*****
ثبت احوال شلوغ بود خداروشکر صبح زود اومدم واگرنه باید دوساعت تمام شاهد خوشحالی این پدران مشتاق میبودم نگاهی
به شناسنامه توی دستم کردم یکتا آریا فرزند امیرعلی آریا جای هیچ حرفی نبود فقط ترس از دست دادن نوا رو داشتم و بس
به خودم قول دادم که بعد عقد نیما و مانا بهش بگم
نفسمو کالفه بیرون دادم و ماشین و روشن کردم و به سمت خونه سما رفتم روز دوم عید بود و همه جا شلوغ بود با یکساعت
معطلی تو خیابون های شریعتی بالخره رسیدم به آپارتمان خودم که حاال سما و یکتا توش زندگی میکردن
ماشینم و جلوی در پارک کردم و سریع وارد سوئیت دو طبقم شدم در طبقه اول باز بود و صدای قهقهه سمانه که با تلفن حرف
میزد تو فضا پخش میشد بی توجه به چرت و پرت هایی که راجب ارایشگر جدیدش میگفت وارد خونه شدم سمانه با دیدن من
گوشی و به گوشش چسبوند و گفت :آتوسا جون ددی بی بیم اومد بای عشقم
با اخم به سمانه نگاه کردم تلفنشو قطع کرد و گفت:خوش اومدی عشقم بیا بریم غذا بخوریم پیتزاپپرونی سفارش دادم از
همونا که دوست داری
چشم غره ایی رفتم و شناسنامه رو از جیبم بیرون اوردم و روی مبل گذاشتم رو کردم سمت سما و گفتم:شمارتو نبینم رو
گوشیم که بیچارت میکنم سمانه افتاد؟؟
سما:واا امیر یعنی چی اگه بی بی طوریش شد چی؟؟
درحالی که از در بیرون میرفتم گفتم :یه اس بدی خودمو رسوندم . . .
■■ نواعزیزی ■■
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زی زی جون:نــــوا کـــجـا مـــیـخـــوای بــری دخـــتــر نــصـفه کارا موندن
با دقت خط چشم و توی دستم جابه جا کردم و گفتم :زود میام زینب جونم  ،برگردم خودم میشینم همه این گال رو درست
میکنم کف کنی راستی نیما کجاست؟؟
زی زی جون که داشت طَبَق هارو اماده میکرد دست از کار کشید و گفت :رفته یه سر به سعید بزنه گفت میخواد سهمشو از
سعید بگیره یه کار دیگه با شهرام و میثاق راه بندازن  ،حاال چه کاریو خدا میدونه . . .
کیف مو برداشتم اخرین نگاهو تو ایینه به خودم انداختم همه چی عالی بود به سمت زی زی جون برگشتم و گفتم :نگران نباش
نیما کودن نیست خودش میدونه میخواد چیکار کنه منم تا یه ساعت دیگه برمیگردم
_باشه دخترم مراقب خودت باش
کفش های پاشنه بلندم و پام کردم و از خونه خارج شدم تیپم خانومانه بود خدایی امیر که میس انداخت سرعتمو بیشتر کردم
و از کوچه خارج شدم  ،چند ثانیه بعد تو ماشین کنارش نشسته بودم
امیر :چطوری خانوم خبری از ما نمیگیری دیگه؟
_خوبم حاال که تو خوبی مگه میشه من بد باشم
امیر:الهی قربون اون خوبیت برم زندگی من
محو لحن صداش بودم که به سمتم خم شد و از زیر پام یه جعبه کوچیک باال اورد و به سمتم گرفت :اینم یه هدیه کوچولو
واسه عشقم ببخشید دیر شدا
_امیر خیلی خوبی...
با ذوق رفتم تو ب*غ*لش امیر پیشونیمو ب*و*س*ی*د و گفت:قول میدی سال دیگه همین موقع بازم پیشم باشی نوا؟؟
_پس چی گل پسر فکر کردی ولت میکنم سال دیگه این موقع من دوقلو حاملـ...
با باز شدن نیش امیر فهمیدم چه زری زدم دستم رو دهنم گذاشتم هی بلندی کشیدم به خودم که اومدم ریلکس یکم جابه جا
شدم و گفتم :اِهم اِهم یعنی میدونی چیه سال دیگه این موقع مانا دو قلو..
امیر همین جور که میخندید گفت:باشه بابا من نشنیدم چی گفتی اصال حاال اینو باز کن ببین خوشت میاد
از خدا خواسته از بحث دو قلو این چیزا بیرون اومدم و با خوشحالی در جعبه رو باز کردم و با دیدن نیم ست برلیانی که توی
جعبه بود نفس تو سینم حبس شد سریع در جعبه رو بستم و گفتم:امیر من به هیچ عنوان نمیتونم اینو قبول کنم
امیر:مگه دست خودته بعدشم اینو گرفتم روز عقد نیما بندازی  ،هدیه اصلی اون پشت نوا
با عجله به عقب برگشتم و با دیدن جعبه سفید بزرگی که عقب ماشین بود و جیغ بلندی کشیدم
_ایـن چـیـه امـیـر وایــی چـــقــدر بـــزرگـه
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امیر:اینو اینجا نمیشه باز کنی میبرمت یه جای خلوت اونجا بازش کن  ،میخوام لحطه ایی که بازش میکنی فقط خودم و خودت
باشیم بدون مزاحم و الودگی های تهران
_امیر نمیشه به زی زی گفتم تا یه ساعت دیگه برمیگردم خونه
امیر نگاهی به ساعتش کرد و گفت :زنگ بزن بگو تا ساعت  3خونه ایی
امیر خل و چل نشو ساعت  11ها االن بگه کجا میخوای بری من چی بهش بگم
امیر:نمیدونم یه چیزی بگو دیگه نوا میدونی چند وقته باهم نرفتیم بیرون
ناچار نگاهی به امیر انداختم و گوشی و از تو کیفم بیرون اوردم سریع شماره خونه رو گرفتم و زدم رو اسپ*ی*کر بعد دوتا
بوق صدای مهربون زی زی توی گوشم پیچید :جانم نوا چی جا گذاشتی تو باز ؟
_اووم هیجی زی زی جون میخواستم بگم ک..ک من میخواستم بگم که تا ساعت  3خونم
با چی بلند که زی زی جون گفت چشمای امیر گرد شد و خودم گوشی و از گوشم دور کردم زی زی جونم واسه خودش جیغ
میکشید :نــــوا ذلــیـــل نــشـــی دخـتـر کــلـی کـــار رو ســرمـون ریـــخــتـه تــا سـه بـیـــرون مـــیــخوای چـه غـــلـطــی
کــنــی؟؟
_وایـــی چـــرا جـیـــغ مــیــکـشــی خـــوب بـا مـــارال اومــــدیـــم بـیـــرون دیـــگــه
زی زی جون یه جیغ خوشگل دیگه کشید و گفت:اون مــارال بـــمـیـــره مــن از دســـتــش راحـــت شـــم
گوشی قطع کردم که امیر گفت:ببخشیدا ولی این مارال منم دیگه نه...
_اوهوم
امیر:چه عالقه ایی داره زی زی جونت بهم عشق از هم کالمش میباریدا
خندمو مهار کردم و گفتم:اره عشقم زی زی به همه لطف داره مخصوصا مارال
****
بیشتر بجای اینکه کنجکاو باشم واسه هدیه ایی که توی اون جعبه بزرگ بود محو تماشای فضای اطرافم بود که امیر گفت:این
باغ و وقتی بچه بودم مامان بهم داد
_امیر اینجا یه تیکه از بهشته معرکس
امیر:همیشه وقتی خوشحالم یا ناراحتم میام اینجا
بدون اینکه چشمم رو از درخت های بزرگ باغ بگیرم زمزمه کردم:هی پسر بگو ببینم چرا امروز خوشحالی
امیر:بسه بابا بیا این جعبه رو از دست من بگیر به سمت امیر برگشتم و تازه متوجه اون جعبه سفید بزرگ شدم

131

https://telegram.me/romancity

RomanCity

رمان نوای شب

امیر جعبه رو روی زمین گذاشت و روی تخته سنگی که کنار درخت سیب بزرگی بود نشست
کنار امیر نشستم و با اشتیاق در جعبه رو باز کردم...با دیدن لباس پف دار سفیدی که توی جعبه بود ضربان قلبم تند شد و
روی پشتم عرق سرد نشست لباس عروس بود
از شدت تعجب دستامو جلو دهنم گرفته بودم قطره اشکی بی اختیار از گوشه چشمم پایین چکید با صدای لرزون گفتم:ای..این
مال منه امیر !؟!
بدون گفتم حرفی سری تکون داد
با دستای لرزون از جام بلند شدمو لباس سفید رو از جعبه بیرون کشیدم بلند بود خیلی بلند مثل همون لباسی که همیشه تو
ارزوهام بود دنباله بلند و دامن پف دار تنها چیزی که تونستم بگم یه کالم سه حرفی بود ..امیر دوست دارم
چشمام پر از اشک شده بود چشمام فقط زیبایی لباس عروس و میدید اونقدر خوشگل بود که الل شده بودم
امیر:بپوشش نوا میخوام فرشته زمینی مو توی این لباس ببینم . . .
_امیر مگه دیوونه...
امیر:خواهش میکنم لطفا حداقل برای یه بار
میخواستم بغض امیرو پای خوشحالیش بزارم ولی غم چشماش چیز دیگه ایی رو فریاد میزد لباس عروس رو توی ب*غ*لم
گرفتم و رو به امیر گفتم:کجا عوضش کنم
امیر:پشت اون درخت گردو...
مسیر انگشت امیرو دنبال کردم و به درختی که ظاهرش نشون از سالیان سال زندگی کردن توی این باغ میداد رسیدم دوال
شدم و اروم امیرو ب*و*س*ی*دم چشماش برق زد برق امیدواری ولی به بعدش دقت نکردم چون لباس عروس و بلند کردم و
کشون کشون به سمت درخت گردو بردم مگه میشد عشقم تمام هستیم چیزی بخواد و من نه بگم
■■ امیرآریا ■■
خیره به درخت گردو بودم تا نوام بیاد بیرون و بتونم توی اون لباس ببینمش این اخرین شانسم بود تا عشقمو برای یک بار هم
که شده تو لباس عروس ببینم اگه نوا ردم کنه اگه منو نبخشه دیگه حتی نمیتونم صداشو بشنوم چه برسه به دیدنش تو لباس
عروس
اونقدر به اون درخت خیره شدم که پریچهرم با لباس سفید از پشت اون درخت بیرون اومد تمام کائنات در برابر نوا توی اون
لباس باید به سجده در میومدن اونقدر زیبا و دلنشین شده بود که حتی نمیتونستم ثانیه ایی از نگاه کردن بهش دست بردارم
کمرش باریکتر از همیشه بود موهای مثل ابریشمش رو  ،روی بازوهای برهنش ریخته بو  ،سرش پایین بود به خودم که اومدم
دیدم روبروی نوا ایستادم بی اختیار چونش رو گرفتم و سرشو باال اوردم اسمون چشماش اروم نبود  ،بارونی بود چشمای
عشقم
_نبینم چشای بارونیتو عشقم
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نوا:امیر چرا امروز عجیب غریب شدی هان
بدون اینکه حتی بخوام به حرفش فکر کنم گفتم :شبیه فرشته ها شدی نوا
نخدی خندید و گفت:مطئنی؟راست میگی خدایی؟
_تو عمرم هیچ وقت به اندازه االن از زیبایی یه دختر مطمئن نبودم ولی خوب تو هر دختری نیستی تو یه فرشته ایی که خدا
برای من فرستاده
نوا نگاه عمیقی کرد بهم نزدیک تر شد و اروم زمزمه کرد :خدا مهربونی کرد تو رو سپرد دست خودم  ،دستتو گرفتمو فهمیدم
عاشقت شدم
_ها دیدی جناب بالخره خدای جذابیت رو پیدا کردی عجب خرشانسی هستن کسایی که منو دارن ها
_بله میدونم ولی باید بگم...
بلند شدن صدای زنگ گوشیش باعث نصفه موندن حرفش شد کمی از من فاصله گرفت بی توجه نگاهی به ایینه که تصویر
خودم تو لباس عروس رو نشون میداد انداختم و دوباره دلم پر از شادی و شعف شد ولی با دیدن اخم غلیظی که بین دو ابروی
امیر نشسته بود شادی جاشو به تعجب داد اروم گفتم :کیه امیر چرا جواب نمیدی؟؟
امیر :نوا همینجا وایسا االن میام عزیزم
_ اما..
حرفم نصفه موند چون امیر با عجله خونه درختی و ترک کرد
حدود ده دقیقه ایی گذشت کالفه به درو دیوار نگاه میکردم طاقتم تموم شد و از جام بلند شدم به سمت پنجره رفتم( پنجره
که نه خونه درختی با چوب درست شده یه تیکه از دیوار بریده شده و نقش پنجره رو اجرا میکنه)
سرمو بیرون بردم امیر پایین خونه درختی بود و کالفه از این طرف به طرف دیگه ایی میرفت
حدس اینکه اتفاقی افتاده و باید بریم به هیچ عنوان کار سختی نبود نگاهی به لباسام که روی تخته چوبی افتاده بود کردم و با
بی میلی زیپ لباس عروس و پایین کشیدم
امیر دستم و گرفت و به سمت خونه درختی خوشگلی که تو باغ بود برد لباس بلندم روی زمین کشیده میشد و باد خنک هوای
بهاری به صورتم میخورد
امیر  :چشماتو ببند نوا
بدون هیچ حرفی چشمامو بستم  ،دستم و گرفت منم دامن لباس مو و توی دستام جمع کردم و پاهامو روی اولین پله چوبی
گذاشتم
****
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بادیدن فضای داخل کلبه که ازگل رز قرمز بادکنک سفید و پرشده بود دهنم بازموند

دستامو روی دهنم گذاشتم تا جیغ نزنم از شدت خوشحالی نفسم باال نمیومد زوی و بریده بریده گفتم  :امیر امروز
تولدمه...ولنتاین
امیر  :نه تولده نه ولنتاین امروز سالگرد ازدواجمونه
با چشمای گرد شده نگاهی به امیر انداختم و گفتم :چی؟؟ سالگرد ازواج؟؟میشه بگی ما کی ازدواج کردیم که حاال سالگردشم
رسیده گله من؟
امیر لبخندی زد و گفت :میخوام امروز ببرمت تو رویاهامون زندگی کنیم  ،رویاهای منو تو که زندگی مونو از روش میسازیم ،
رویاهایی که باهم حقیقیشون میکنیم
_امیر
امیر:جانم خانومم
_خیلی عاشقتم جلبک  ،بد خاطرتو میخوام
امیر:پس ساکت باش  ،میخوام ببرمت تو رویاهام
نزاشت من حرفی بزنم از پشت منو تو آغوش گرفت و گفت :امروز ده سال از سالگرد ازدواجمون میگذره و ما هفت تا بچه
داریم
خنده بلندی سر دادم و گفتم :مگه من کارخونه جوجه کشیم بعدشم این زندگیه رویاییه منه بیچاره که کله این ده سالو حاملم
که خوب
امیر  :هیس بقیش و بگم
_بگو بقیشو  ،بگو ببینم چه بالهایی قراره سره منه بی نوا بیاری توی جلبک
امیر :سه تا دختر داریم چهارتا پسر یکی از یکی خوشگلتر همشون شبیه تو شدن چشماشون  ،ل*ب*ا*شون  ،مژه..
_نه نه پسرا شبیه تو شدن چشم ابرو مشکی و قد بلند جسور و بی پروا ،
به سمت امیر برگشتم تو چشماش زل زدم و گفتم  :صادق و وفادار درست مثل پدرشون
امیر لبخندی زد که من ادامه دادم  :دخترامم مثل مامانشون هستن خوشگل  ،شیطون  ،کله شق  ،از اونا که فرقون فرقون
براشون خواستگار میاد
امیر:فرقون فرقون چه صیغه ای عشقم!؟
_نمیدونم ولی باید فرقون فرقون واسه دخترام خواستگار بیاد منم همشونو بزنم له کنم تا دیگه جرعت نکنن دست رو پری
های من بزارن
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امیر :ارزوهاتم مثل خودتن اخه تو مگه دیوونه ایی ارزو میکنی واسه دخترا خواستگار بیاد بعد بزنیشون  ،من که ارزو میکنم
دخترا شبیه لک لک باشن تا براشون خواستگار نیاد
_یعنی من شبیه لک لکم جلبک من به این بیوتیفولی و نازی(اخی الهی بمیرم نوا چند وقت افسرده بود نمیگفت جلبک)
امیر:بر منرکرش لعنت کیه که بگه خانم من زشته
سریع لباسامو عوض کردم برام سخت بود ولی لباس عروس خوشگلمو توی جعبش گذاشتمو زیر تخت چوبی که تو خونه درختی
بود گذاشتمش،اومدم برگردم که در باز شد و امیر اومد تو با دیدن من چشماش گرد شدو گفت :نـ ــوا اتـ ـفـ ــاقـ ــی افـ ـتـ
ـاده چـــرا
_امـیـــر چـــرا رنـــگت پــریــده تــو ؟؟
امیر:چرا لباسو در اوردی؟؟
_چون هم من دیرم شده هم فهمیدم تو کاره مهمی داری لباسمو گذاشتم اینجا بهش دست نزنی کثیف بشه ها
امیر لیخند تلخی زد و گفت:تــا روز عروسیمون حتی نمیزارم خودت بهش دست بزنی خیالت راحت
_خل و چل من عاشقتم
■■ امیرآریا ■■
ماشین و با عجله پارک کردم و وارد خونه شدم صدای زر زر سما تو پله هاهم میومد خودمو با سرعت به خونه رسوندم به محض
رسیدنم و دیدن سما که ریمل هاش ریخته بود و صورتش از شدت گریه سرخ شده بود ترس کله وجودمو گرفت اولش فکر
کردم داره فیلم بازی میکنه ولی با دیدن قیافش نظرم به کلی عوض شده بود و با چشم دنبال اون بچه میگشتم
_یـکـتـــا کــجــاس ســـمـانـــه؟؟
سما:امـ ـــیـــ ـــر بــ ــــابـــ ـــام اومـ ــد بـچـمــو ازم گـرفـ ـت امـیــر بــرام بــیـارش
از زجه های سما دله سنگم اب میشد با عصبانیت داد زدم :بچه رو کجا برده اون عوضی؟؟
سما:نــمـیــــدونم اومـــد اینجا بعد خودش رفت قهوه درست کرد قهوه رو که خوردم سرم سنگین شد و بیهوش شدم و وقتیم
که بــیـــدار کـه شــدم دخـــتــرم نبود امیر پیشم نبود
حرفی الزم نبود اون عوضی میخواد تهدید کنه به سمت در رفتم که سما سریع از جاش بلند شد و رفت تو اتاق بی توجه به سما
با سرعت اپارتمان رو ترک کردم و به سمت ماشین رفتم نمیدونم هیچ کس حق اینکه منو با یکتا تهدید کنه نداره هیچ کس
ماشین و روشن کردم ولی قبله اینکه را بیوفتم در شاگرد باز شدو سما پرید تو ماشین باور نکردنی بود سما با ساده ترین
لباسش با همون ریمل های برگشته رو صورتش اومد پایین و بی وقفه گریه میکرد باعث تعجبم بود سمایی که از بچه ها متنفر
بود اینقدر به یکتا وابسته باشه
با به صدا در اومدن گوشیم سمانه مثل وحشیا روی گوشی پرید و بعد نگاه کردن به صفحه گوشی و تماس برقرار کرد :بـابــا
تـــروخـــدا بـــچـمو بیار اونو وارد بازی هاتون نکنید بچم گناهی نداره بابا
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نمیدونم به سما چی گفت ولی از بلند شدن گریه سما خون جلوی چشمامو گرفت برجسته شدن رگ گردنم رو حس میکردم سما
میونه گریه بریده بریده گفت :بهش اسیبی نرسون خواهش میکنم اون بال هارو سرش نیار اون فقط پنج ماهشه خیلی کوچیکه
بچم طاقت نداره میمیره بابا بچمو وارد دنیای کثیف خودتون نکنید
تلفن و از سما گرفتم و زدم رو اسپ*ی*کر دیوانه وار تو خیابون ها میروندم با شنیدن صدای نحس کریم سرعتم و بیشتر
کردم :سـمانه به شوهرت بــگو  ...نه نه دخترم الزم نیست تو بگی میدونم خودش داره میشنوه ...فقط تلفن و نزدیک گوشش
کن چون باید دونه به دونه حرفام یادش بمونه اقای اریا یا پسرمو بهم میدی یا دخترت برای من میمونه کدومشو دوست داری
هان رک و راست بگو روی فرمون کوبیدم و داد زدم  :عــــوضـــی اون بـــچـــه نــوه خودتـــــه مــیــــهـمـــی...
کریم :بیخودی نرو عمارت جوون اونجا نمیتونی دخترتو پیدا کنی به نظرم بهتره یه زنگ به پسرم بزنی و تو پارک ملت باهاش
قرار بزاری من اونجا با دخترت منتظر پسرمم حالیت که هست چی میگم
_تا اخر عمرت حسرت اینکه بفهمی پسر گم شدت کیه روی دلت میمونه کریم دخترمم تا شب ازت پس نگیرم امیر نیستم
کریم:لجبازی نکن امیر میدونم که با پسرم در ارتباطی باید بهم پسش بدی من پدرشم میفهمی پدرش پسرمو ازت میگیرم حتی
اگر شده با کشتن دخترت
سمانه چنان جیغ هایی میکشید که من به شخصه از کریم ترسیدم داد میزد و میگفت :نکن بابا اون فقط پنج ماهشه گناهی
نداره بهش اسیبی نزن
فقط یه فکر توی ذهنم بود سمانه از کدوم کار کریم اینقدر ترسیده قراره چه بالیی سره دخترم بیاد
کریم:رو بروی در پشتی پارک ملت منتظرتم امیر تنها بیای تنها برمیگردی ولی اگه پسرمو بیاری دخترتو بهت میدم
سما:امیر موضوع چیه...بابا داره چی میگه چه پسره گمشده اییه که جونه دخترم و به خطر انداخته
کریم:به زودی با برادرت اشنا میشی سما هم تو هم مادرت و سام به زودی با پسرم اشنا میشید
با بلند شدن صدای بوق لعنتی گفتم و با گازی که دادم ماشین کامال به پرواز دراومد
مردد بود اون یعنی اون بچه اونقدر برام مهم هست که بخوام خالف میل برادرم  ،دوستم  ،رفیق روزهای سختیم عمل کنم و به
اون شغال کثیف بگم فرهاد پسرشه
سما میونه گریه هاش با زجه گفت :امیر جون مامان لیال جون نوا که خودت میگی عاشقشی نزار بچم دست اون بمونه ازت
خواهش میکنم اون لعنتی کیه...
اونقدر فشار روم بود که نفهمیدم دارم چیکار میکنم بی اختیار فریاد زدم  :فـــرهــــــاد بــرادرتـــــه بــچـــه پـــدرت حـاصل
صـــیـــغــه مـــادرش بــا پــدر تـــو برای چند لحطه سکوت تو ماشین حکم فرما بود بعدش و هق هق خفه سما
سما :زنگ بزن به فرهاد امیر...
امیر :تو چی داری واسه خودت میگی سما میفهمی میخوای قیامت بشه اره
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سما :تو مادر نیستی امیر حتی پدر شدنم درست درک نکردی که حسم و بفهمی خیلی حالم بده امیر من با بچم خو گرفتم
نمیتونم نبودشو تحمل کنم نمیخوام درک کنی فقط ازت خواهش میکنم وانمود کن که توهم نگرانی میخوام...فقط برای چند
لحطه حس کنم بچم بجز خودم کسی و داره که نگرانشه
هیچ عکس العملی نشون ندادم واقعا نگران یکتا بودم ولی خودمم نمیخواستم باور کنم با نگرانی ماشین و به سمت پارک ملت
میروندم و شاهد زنگ زدن سما به فرهاد بودم
سما با صدای دو رگه که نشون از گریه زیاد میداد گفت  :سالم فرهاد کجایی؟؟
_......
سما:اره خــودمــــم پـس مــیـــخــواســتــی کــی بـــاشــه.
_......
سما :اگــه واقــعــا بـــرات مــهـمـــه کــه یـکـــتـا خـــوبـــه یــــا نـه تــا نـیــم سـاعــــت دیــگـه بـیــا،
نه نمیتونستم تحمل کنم با حقه داداشمو جایی ببرم به هیچ عنوان گوشی و از دست سما بیرون کشیدم و داد زدم  :فرهاد
کریم یکتا رو دزدیده در برابر یکتا پسره گمشدش و میخواد ،فهمیده من میدونم پسرش کیه.
فرهاد:چـــی امـــیــر داری چـــی مــــیــگــی؟
_دارم بهت میگم اون پدر عوضیت که همش نگران ابروش بودی یکتارو دزدیده در برابرش پسرشو میخواد باید چیکار...
هنوز حرفم و کامل نزده بودم که فریاد فرهاد باعث شد کمی گوشی و از گوشم دور کنم
فرهاد :تــو یه احـمـــقــــی امـیــــر تــازه مــیـگـی چـیـــکــار کــنـم مــــرتــیـکــه یـــکــتــا دخـــترته من تا یک ربع دیگه پارک
ملتم بهش بگو پسرشو بهش میدی بگو نباید هیچ اسیبی به یکتا برسونه فهمیدی چی گفتم
****
ساعت پنج بود ماشین و پارک کردم  ،بدون معطلی از ماشین پیاده شدیم سما مثل دیوونه ها دوره خودش میچرخید عید بود و
پارک شلوغ بود همه یه جوری به سما نگاه میکرد بی توجه به نگاه های فضول مردم دنبال کریم میگشتم که چشمم بهش خورد
کت و شلوار قهوه ایی پوشیده بود و یکتا با لباس صورتی تو ب*غ*لش بود به شونه سما زدم و به سما اونا اشاره کردم
سمانه مثل پرنده ایی که از قفس ازاد شده به سمت کریم و یکتا دوید ولی قبله رسیدن سما بادیگارد های کریم به سمتش
اومدن  ،کریم بچه رو داد دست اونا صدای فریاد سما باعث جلب توجه کل افرادی که توی پارک بودن شد  :بــــچـــمـــــو
نــــبـــریــــــد
■■ نواعزیزی■■
با غرغر پارچه چادری که زی زی واسه مانا خریده بود رو تزئین میکردم همش فکرم پیش امیر بود و نمیتونستم کارامو درست
انجام بدم نیما ریلکس داشت موهای تازه دراومدشو به سمت باال شونه میکرد غرق خودم بودم که نیما داد زد  :فـلـــج
چــیـــکــار مـیــکـنــی؟
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نگاهی به قواره چادر که قرار بود شبیه گل بشه انداختم به همه چیز شباهت داشت جز همون گل  ،چشم غره ایی به نیما رفتم
و گفتم  :فلج خودتی باقالی فکرم درگیره..
_نگران نباش خواهر این مهندسه خره میاد میگیرت خیالت نباشه
_خر عمته اقای داداش
_حیف اون موجود چهار پا که به عمه منیره نصبتش میدی عزیزم اون بیچاره چه گناهی کرده
نگاهی به کردم و گفتم  :خـــرو مــیـــگی ؟
_نه ابجی تو رو میگم
قیچی بزرگی که کنارم بودو برداشتم و به سمت نیما پرت کردم جاخالی داد و قیچی با دیوار برخورد کرد
_اااِ نوا چرا اینکارا رو میکنی خرم نمیاد تورو بگیره بابا
_چرا داداش عزیزم یکی عین همون خری که زن تو داره میشه میاد شوهره من میشه
نیما اومد حرف بزنه که صدای مانا تو خونه پیچید  :مرسی نوا حاال من شدم خر
_اوووو بابا چند نفر به یه نفر  ،کدوم گوری میخواید برین جینگول مصنوع کردید
نیما:میریم پارت ملت با شهرامو ایدا میای یا نمیای؟
خودمو روی مبل انداختم و بی حوصله گفتم برو بابا حوصلخ داری ساعت پنج بعدازظهر کی میره پارک اخه
نیما  :اخـــه فــلــج تــو از خــونــــه بـرو بـــیــرون بــعــد بــگــو خــبـری نـیــســت والــا تـــو پــارک هــا جـا نـیــست
بــشـــیــــنـی
دهن باز نکرده بودم که صدای زی زی جون بلند شد  :دیگه چـقــــدر بره بـیرون چشم سفید از دهه صبح بیرونه معلوم نیست
با اون مارال ذلیل شده کدوم قبرستوای رفته شما برید بیرون نوا باید کمک من کنه بابا دو روز دیگه تو این خونه عروسی
داریما
نیما :باش ما رفتیم فقط نوا قشنگ کار کنیا افرین عزیزم لکه نبینم رو دیوار ها اب حوصم بکش اگه..
با عصبانیت کوسن مبل و به سمت این پسره نفهم پرت کردم که بازم خبرش جاخالی داد و کوسن یک راست خورد تو فرق سر
زی زی جون
زی زی  :نـــــــوا
_غــــــلــــط کـــردم بــخـــدا
زی زی :برو گمشو از جلوب چشمام کلی کار دریم این داره واسه من جفتک میندازه ای خدا هنوز لباسامونو از اتوشویی نگرفتم
که

137

https://telegram.me/romancity

RomanCity

رمان نوای شب

_وایــــی جـــدی مـــن مــــیــرم مـــیـگــیر...
زی زی :لـــازم نــکــرده خــودم مـــیــرم  ،بعدشم حـاضر باش امشب شام خونه خان عموت دعوتیم
بین جرو بحث های منو زی زی نیما و مانا جیم شدن که من بی توجه به اونا رو به زی زی جون گفتم:
_خان عمو بره تو قسمت تحتهانی شتر که سالی یه بار یاد برادرزاده هاش میوفته
زی زی جون :ای وای خاک تو سرم نوا این چرت و پرت ها چیه داری میگی اخه تو پاشو پاشو خودت و جنع کن بخدا من از کمر
درد دارم میمیرم
اه اه خان عمو مرتیکه چاقال سالی یکبار مارو دعوت میکنه که بگه من هنوز هستم خوبه صد دفعه نیما قهوه ایش کرده واگرنه
شبا میومد اینجا میخوابید جلبک
خاک تو سرم که نه خانواده مادرم معلومه نه خانواده پدرم ادم حسابین وال بدبختم دیگه  ،خاک رس دریاچه ارومیه تو فرق
سرت نوا پس امیر چیه برگ مو یا چغندر
با به یاد اوردن امیر لبخندی زدم یاد دو ساعت پیش افتادم که با نگرانی و شرمندگی منو رسوند خونه اخی بیچاره فرهاد
خداکنه هرچه زودتر حالش خوب بشه
****
ساعت یازده و نیم شب بود و تقریبا همه کار ها واسه مراسم عقد انجام شده بود با رستورانم برای غذا هماهنگ کرده بودیم
مانا و نیماهم واسه خودشون عشق میکردن و ما خرحمالی کنان شاهد گشت و گذار این دوتا پشه افلیج بودیم
منم اصال به هیچ وجه حسودی نکردم  ،منو حسودی نه بابا به ما نمیخوره اخه
به سمت اتاقم رفتم تا کپه مرگمو بزارم که با شنیدن صدای گریه زی زی جون سرجام متوقف شد در اتاقش نیمه باز بود قاب
عکسی که خودش  ،شوهرش و نیما توش لبخند میزدن و دست گرفته بود و گریه میکر اشک تو جشمام پر شد درو کمی باز
کردم و وارد اتاقش شدم کنارش روی تخت نشستم ،دستم و رو موهاش گذاشتم تارهای سفیدشون اذیتم میکرد بی اختیاز
زیر لب زمزمه کردم :لطفن تنهام بذار،ببین من تو رو اذیت میکنم
زی زی جون :اذیت بکن
_دلتو میشکونم
زی زی جون :بشکون
_سرت داد میکشم
زی زی جون :بکش
_میشنوی حرفامو؟؟میگم ناراحتت میکنم دلتو میشکونم...
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زی زی جون :هر چی میخوای بگی بگو،چشمات یه چیز دیگه میگن دارن میگن قلبت بی قراره ولی نمیگن چرا دوست دارن
خودت بهم بگی درست مثل قبال ها
_هیچی نیست
زی زی جون :شاید مادر واقعیت نباشم ولی نمیتونی منو گول بزنی چون خودم بزرگت کردم میفهمی نوا من بیشتر از مادرت
نباشم کمترم نیستم  ،یه روز شادی و میخندی یه روز تو خودتی و بی بهانه گریه میکنی
قطره اشکی از گوشه چشمم چکید  ،لب باز کردم و با ترید گفتم  :زینب جون  ،من عاشق شدم
با گفتن این حرف خودم تو آغوش زینب رها کردم و شروع کردم به گفتن دردهام من شکایت میکردم و زینبم اشک میریخت
من مینالیدم و زینبم نوازشم میکرد اونقدر از خودم و حس جدیدم براش گفتم که خوابم برد
■■ امیرآریا ■■
کریم ریلکس توی ماشینش نشسته بود و سما روی نیمکت چوبی کنار جدول کز کرده بود بی قرار اینور و اونور میرفتم ساعت
 ۰شده بودو از فرهاد خبری نبود به سمت ماشین کریم رفتم با دیدنم شیشه رو پایین کشید و گفت  :چیشد پسرم اومد
_گوشیش خاموشه بچه رو بده سمانه هم دخترته ببین حالشو
کریم  :سمانه عاشق بچش نیست فقط بهش عادت کرده ولی من عاشق پسرمم
مشت دستام ار لحظه محکم تر میشد زیر لب غریدم اسمش و بگم بچرو میدی
کریم نگاهی کردو گفت  :از کجا بدونم دروغ نمیگی و دورم نمیزنی
_از اونجایی که توی شناسنامش اسم توی عوضی به عنوان پدر ثبت شده سهند کرمانی فرزند کریم کرمانی بسه یا بازم بگم
کریم از ماشین پیاده شد و گفت  :تو یه شیادی اسمشو از کجا میدونی عوضی
پوزخندی زدم و گفتم چون شناسنامه اصلیشو بهم نشون داده اگه میخوای ببینی االن با چه شناسنامه ایی بین ما زندگی میکنه
بچه رو بهم بده قسم به ناموسم فردا با مدرک میام دفترت و بهت میگم پسرت کیه
کریم با اخم به بادیگارداش اشاره ایی کرد برگشت سمتم و گفت  :خیلی راحت بچه رو از سما گرفتم پس دوباره گرفتنش برام
کار سختی نیست فردا صبح منتظرتم امیر وای به روزگارت اگر نیای
کریم از ماشین پیاده شد و با قدم های محکم به سمت سما رفت بادیگارداشم بچه رو از ون پیاده کردن دادن به من  ،اونقدر
زیبا بود این نقاشی خدا که ادم دلش میخواست سال ها به چشمای درشتش نگاه کنه
*****
سمانه  :مامان قربونت بره میخندی اره فدات بشم امیر ببین زبونشو اورده بیرون
یکتا دستای کوچولوشو باال اوردو محکم تو صورت سمانه کوبید با دیدن این صحنه کنترلم و از دست دادم و قهقهه بلندی زدم
که یکتام با من شروع کرد به خندیدن رو کردم سمتش و گفتم  :تو به چی میخندی اخه دو سانتی
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دستاشو به سمتم باال اورد که یعنی ب*غ*لم کن با تردید بهش نگاه کردم که سمانه بچه رو سریع پرت کرد تو ب*غ*لم و گفت :
یکمم تو ب*غ*لش کن بابایی
_سما بگیرش من نمیتونم
سما :نخیرم من خسته شدم از اون جا تو ب*غ*ل منه دو قدم مونده به ماشین ب*غ*لش کن دیگه
با ناچاری دوتا دستامو ناشیانه دور کمر بچه پیچیدم و به سمت ماشین قدم هامو تند کردم
سمانه بهم نزیک شدو دستشو دور بازوهام حلقه کرد زیر لب بدون اینکه جلب توجه بشه غریدم باز پرو شدی دستتو بکش
ببینم
سما :امیر بزار امشب حس کنم یه خوانواده خوشبختیم دلم یه خونه گرم میخواد یکتا دخترمون به این خانواده احتیاج داره حتی
اگر شده هفته ایی یه بار حقشه که با پدرش بره گشت و گذار
اومدم حرفی بزنم که با شنیدن صدای اشنای مانا تمام وجودم یخ بست
_به به اقای امیرآریا در نقش پدر خوب هستید شما
با ابهت به سمت صدا برگشتم با دیدن نیما و مانا عرق سرد رو پشتم نشست یکتارو به سما دادم اروم به سمتشون رفتم و با
صدای گرفته گفتم  :اونجوری که فکر میکنید نیست من
هنوز حرف از دهنم خارج نشده بود که شوری خون رو توی دهنم حس کردم و بعدش مشتای نیما بود که بدون لحظه ایی مکث
رو صورتم فرود میومد
نیما :عـــوضـــی  ،از نــوا خـجـالــت نـکـشـــیـدی از روی بــچـت خــجــالـت بــکـش چــیــــی اونـــجـــوری کــه مــــا فـــکـــر
مــیــکـــنــیــم نـــیـــسـت چــی و مـــیــخوای تـوضـــیـــح بــــدی چـــیـزی بـــرای گـفـــتــن داری
مشت نیما باال رفت ولی قبل پایین اومدن دستشو روی هوا متوقف کردم و فریاد زدم  :لــعـــنـتــی تــــو چـی از زنــدگـــی
مــــن مـیــدونــــی هــان فــکـــر کــردی زورم بــهــت نـــمــیـرســـه بــخـــاطــــره نـــوام دســـت روت بـــلـــند نـــکـــردم
نیما مهار نشدنی بود با تما قدرتش مشت میزد و من فقط ضربه هاشو دفع میکردم از شدت عصبانیت سرخ شده بود یکتا گریه
میکرد و سمانه ساکت گوشه ایی ایستاده بود و سعی داشت یکتا رو اروم کنه
مانا با گریه داد زد :نــیــمــــا بــــســـه ،نـکـــن
نیما ازحرکت افتاد و زد زیر گریه با هقهقه مردنش فریاد زد  :چــــرا نــوا چــــرا تــــصــمـیــم گـــرفـتــی احـســـاســـات اونـــو
لـــکــه دار کــنــی مـرتـیــکــــه تــو قـــســـمـتـــی از وجــود خـواهــــرم شــــدی اخــــه مـن بــــا چــــه رویــــی بــــرم بـهــش
بـــگــــم عــشــقــش پــــدر یــه بــچـــه شـــیـــرخـوارس
با شنیدن این حرف روانم بهم ریخت جنون داشتم اون لحظه به سمت نیما یورش بردم و یقشو گرفتم با چشمایی که به قرمز
بودنش شک نداشتم براش خط و نشون کشیدم و گفتم  :اگــــه قـبـــل ایـنــکـــه خـودم بـــــه نــوا بـــگـــم تـــو بـهــش
حــــرفـــی بــــزنــی زنـــدت نــمــــیــــزارم نــیــــمـا مـــیــفــهــمـی مـــیـــکـــشـمــــت
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نیما :چـی مـــرتــیـکــه هــا تــهـــدیـــدم مـــیـــکـنــی هـمـیــن امــشــــب هــمــه چـیـــو بــه نــــوا مـیـــگــم چـه غــلـــطـــی
مـیـــخـــوای بــکــنــی
دستامو دور یقه نیما محکم تر کردم و داد زدم  :قـــطــع مـیـــکـــنــم دســـتــی و کــه رو رابـــطــــه مـنــو نـوا بـــیــاد  ،کـور
مـــیــکــنــم چـــشــمـی و کــــه رو رابــطــمـــون بــاشـــه مــیــــفـــهـــمی حـتـــی اگـــه اون شـخـــــص تــو بــــاشـــی
نیما با چشمای به خون نشستش نگاهی بهم انداخت و غرید  :اگه فردا این موقع نوا از کثافط کاری های تو با خبر نشده باشه من
بهش میگم اونوقت این تهدید های تو خالیتم کاری و از پیش نمیبره
■■ نواعزیزی ■■[دو روز بعد]
اااِ نگا کن تروخدا عروس دوماد به این بد اخالقی نوبره نیمو ،لیمو منو نگا کن دارم عکس میگیرم
نیما از روی مبل بلند شد و گفت  :اه نوا بتمرگ سره جات دیگه هی میگم اعصاب ندارم بدتر میکنه
مثل خودش ابرومو باال دادم و گفتم  :چیه خان داداش اگه پشیمون شدی بگو هنوز عقد نکردیا
حرفی از جانب نیما به گوش نرسیده بود که بالش همیشگی مانا به سر مبارک من برخورد کرد
بلند خندیدمو گفتم  :زن و شوهر دوتایی باهم قاطی کردیدا چتونه شماها چرا پاچه میگیرین
نیما که از صبح اخماش توهم بود لب باز کردو گفت :نوا کارو بیخیال شو االن استراحت کن
نگاه مشکوکی به مانا که از صبح چشماشو ازم میدزدید کردم و اروم گفتم :طوری شده؟؟
مانا  :نه بابا چی مثال قراره بشه  ،نیما من برم پیش مامان سالن ناهید خانم رنگ کنم موهامو فردا زیاد تو ارایشگاه نباشم (پاچه
خوار از وقتی قراره زن نیما بشه به زی زی میگه مامان)
نیما  :منم کار دارم  ،میخوام برم پیش سعید صبر کن برسونمت
چشمامو گرد کردمو داد زدم  :یعنی من تنها باشم؟؟
نیما  :من زود برمیگردم میخوام ببرمت جایی
_اخ جون کجا میخوای منو ببری شیطون؟
نیما :جایی که قرار بود دیشب با اقای عشقت بری
****
نیما :مطمئنی میثاق؟؟
نمیدونم میثاق چی گفت که اخم های نیما بیشتر توهم رفت و گفت  :باشه حواست بهشون باشه من تا یکساعت دیگه اونجام
اروم و با تردید گفتم  :نیما چیکار میکنی؟،حالت خوبه تو پسر چتونه شماها
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نیما :یادته یه روز بهت گفتم امیر به درد تو نمیخوره زن داره
اخمامو توهم کشیدم و گفتم  :یادمه ،منظور؟
نیما پوزخندی زد و گفت :یادته چی گفتی؟ گفتی یه نامزدی ساده بوده و بهم زدن
اعصابم از رفتار های نیما خورد شده بود داد زدم  :آره  ،االنـم هـمــیـنــو مــیـگـم چـیـزی غـیـر از ایــن نـــبـوده
نیما عصبی خندید و بلند تر از من داد زد  :دخـــتـره کـــودن ایـــن اقـــای عـــشــقــت هــــم زن داره هــم یــه بـچــه شــــیــر
خواره
_خـــــفــــه شـــو نــیــمــــا بـــبــنــــد دهـــنـــتـو هــــرچــی هــیــــچــی نـمـــیـگـــم بــیــشـــتــــر ســـو اســـتـــفـــاده
مـــیـکـنـــی  ،لــــعـنـــتـــی مـگــــه بـــا احــســاســاتـــــم شــوخــــی مـــیـــکـــنـــن
نیما :نـــوا کــاش شوخی بــــود من اون عــــوضــی رو بــا چـــشـــمــای خـودم بــــچــه ب*غ*ل دیــــدم مـــن هـیــــچــی نـوا
مـــانــا هــم دیـــدش
_نـــیــــمـا خــــفــه شــــــــو اونقدر عصبی بودم که هیچی حالیم نبود با سوختن دستم و سرخی صورت نیما که نشون از سیلی
بود که ناروا به صورت داداشم زدم به خودم اومدم
قطره اشکی از گوشه چشماش فرو ریخت که بدون معطلی پاکش کرد با صدای بغض دار گفت  :به مرگ خودت که وجودمی نوا
من بدتو نمیخوام  ،بسه عشق کورکورانه باید با حقیقت روبرو شد نوا
از شدت گریه نمیتونستم حرف برنم نه برای حرف نیما برای سیلی که به داداشم زدم بود اشک میریختم من چم شده چرا تو
دو راهی امیر و نیما گیر افتادم بریده بریده میونه هقهقم گفتم  :نـ ـیــ ـمـ ـــا چــ ــجـ ــوری مـیــ ـخـ ــوای ایـنقدر راحــ ـــت قـ
ـبــ ـــول کـ ــــنـــم عـشـ ـــقـم مــتاهـ ـلــه نـگـــو داداش مـ ــن طـاقـ ـــت نـــ ـدارم
نیما :بـــــرا کــی هـقــهـــق مـــــیکــــنــی  ،بــــرا اون اشـــغـالــی کــه خــنـدش کــــلــه رســــتـــوران رو گــرفـــــتـــــه نـــوا
*****
نمیخواستم نه نمیخواستم باور کنم ولی بچه ایی که توسط مرد من روی هوا پرت میشد و باخنده دوباره تو آغوشش برمیگشت
قهقهه های شیرین رقیبم همه و همه حرف نیما رو اثبات میکرد  ،زانوهام سست شد  ،کمرم شکست  ،بچه ایی که تو آغوشش
بود روی شکسته های دلم لی لی بازی میکرد صد اشکام به همراه قلبم شکست  ،نیما فقط شاهد این قصیه بود اروم به
سمتشون رفتم  ،حالم خیلی خراب بود اونقدر خراب که میتونستم دنیارو اتیش بزنم به کجا رسیدی نواعریزی ؟؟
پشتش بودم  ،متوجه ام نبود مگه نمیگفت بوی عطرم همیشه تو ذهنشه پس چرا نفهمید من با دله خونم پشت سرش ایستادم
 .اشکام و پاک کردم و زمزمه وار نالیدم :یادت هسـت گفتی قســم به شرافتـم تا آخـرش کنارت میمونم  ،شـــرافتت پیش من
گـرو مونـد حاال با عشـق جدید چه میکنی بـی شـــرف؟
اونقدر حالم بد بود که نمیتونستم روی پاهام وایسم فقط تونستم همین جمله رو بگم توی این دنیا نبودم غرق خیانتی بودم که
تنها مرد واقعی زندگیم بعد نیما در حقم کرده بود کم کم چشمام سیاهی رفت و دیگه هیچی نفهمیدم
******
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چشمامو باز کردم درمانگاه بودم سرم توی دستم بود با صدای که زوری از ته گلوم بیرون در میومد گفتم  :نـ ـیــ مـ ـابه ثانیه
نگذشته میثاق پرده رو کنار زد و گفت  :جونم ابجی چیشده ؟
_مـــیـ ـثـ ـــاق مـ نــو مـیــبـری خـونـ ــه
میثاق :نه بشین تا نیما بیاد میریم تا یک ساعت دیگه
بدون حرف سرمو روی بالش سفید فشردم بغض داشت خفم میکرد نتونستم خودمو کنترل کنم و اروم شروع کردن به گریه
کردن همه چی دروغ بود اون باغ اون لباس عروس  ،اون حرفا و غیرت ها  ،اون حسادت ها همش دروغ بود امیر ؟
با احساس گرمی دست های میثاق رو شونه هام سرمو بلند کردم که میثاق گفت  :نمیخوام اینجوری ببینمت نوا  ،بشو مثل اون
اوال دوست ندارم خواهرمو اینجوری با بغض ببینم
اومدم چیزی بگم صدای خسته نیما مانعم شد :بخاطره اون عوضی داری خودتو داغون میکنی نوا بخاطر امیر؟؟
اشکام بدون خجالت روی گونه هام سر میخوردن اروم نالیدم :نیما چرا نمیتونی درک کنی دوسش دارم میفهمی بدون اون نمی
تونم زندگی کنم ،من میمیرم
نیما:نوا اصال دیگه نمیشناسمت تو همون نوایی هستی که دنیا به یه ورتم نبود  ،تو همون نوایی هستی که پسرارو ادم حساب
نمیکردی و فقط دستشون مینداختی ؟؟ نوا چت شده به خودت بیا  ،تو هیچ وقت دختره ضعیفی نبودی حتی تو سخت ترین
شرایطت پس با مشکالتت رو به رو شو با ماتم و گریه چیزی حل نمیشه  ،خوشبخت شو نوا باید بهش نشون بدی بدون اونم
میتونی
کنترلم و از دست دادم و گفتم  :مـــن نــمـــیـــتــونــم  ،مـــیـفــهـمـی بـــدون امـیــــر زنــــده نـیـــســـتم  ،نـــیـمــا امـیـــــر
قـــلـب مـن بــــود اروم تر زمزمه کردم  :با وجود این خیانت بازم برای اون زندم
نیما به دستم یورش اورد بازوهامو محکم گرفت و تکونم داد بدون توجه به محیط درمانگاه داد زد  :احــــمـق تــو از وقـــتــی بــا
امــیــــر دوســـت شــدی زنــدگــی نـمـیــکـنـــی یــــه مـرده مــتـــحـرکــی
_نــیـــمــا کـــمـکــم کـــن  ،مـن از ایـــــن نـــوای جــدیــــــد مـــتـــنـــفـــرم
******
دست مانا رو محکم تو دستم فشردم و گفتم  :تو خوشگلترین عروس دنیایی خواهری
مانا غمگین نگاهم کرد و گفت  :نوا تو چرا اینجوری ها؟ انگار اصال چیزی نشده  ،دارم میترسم
لبخند زدم و گفتم  :مانی  ،پایان یه رابطه می تونه  ،پایان خیلی چیزا باشه  ،مثله پایان یه احساس ،پایان یه اعتماد ،حتی پایان یه
آدم  ،منم تموم شدم مانی پایان نوا رسید دارم سعی میکنم یه نوای دیگه بشم فقط کمک میخوام
مانا  :کاش  ،کاش امروز توی این روز دستم و روی لبای سرخش گذاشتم و گفتم  :هیش امروز باید بهترین روز اکیپ ما باشه
مانا  ،خرابش نکن منم خوشحالم
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مانا از به سمتم اومد خودمو توی آغوشش پرت کردم  ،به تصویر خودم توی ایینه نگاهی انداختم سرخی چشمام مثل سرخی لب
های مانا بود زیر لب زمزمه کردم :خیلـی سَـخته
مانا :چـی سَخته ؟
_اینکهـ بغـضِت جلویه ،حرف زدنـتو بگیره
******
دستم تو دستای گرم نیما بود  ،استورم میخواست با گرفتن دستام حمایتم کنه اخ که چقدر تو کت و شلوار دامادی خوشگل
شده بود  ،کاش چشماشون غم نداشت  ،از اینکه باعث شدم تو روز عقدشون ناراحت باشن از خودم بدم اومد
عاقد  :آیای بنده وکیلم؟
نیما اروم زیر لب غرید  :په نه په ،دکتری
مانا هم زیر لب خفه شویی نثار نیما کرد و باصدای بلند گفت  :با اجازه مادرم  ،پدرم و بقیه بزرگ تر های مجلس بـلـــه
با بله ی مانا صدای دست زدن و کِل کشیدن فامیالی زی زی جون و مانا اینا بلند شد  ،دست نیما از دستام جدا شد همه به
سمت عروس و داماد حجوم اوردن برای تبریک  ،بخاطره دود اسفند چشم  ،چشمو نمیدید وقتی دیدم هیچ کس حواسش نیست
بدون جلب توجه از اتاق عقد خارج شدم
گوشی از جیبم خارج کردم  ،با دیدن اسمش که روی صفحه گوشی خاموش و روشن میشد  ،تماسو وصل کردم  :کجایی؟
_سر خیابون محضرم سریع بیا جریمه نشم
بدون هیچ حرفی گوشی و قطع کردم از محضر خارج شدم و قدم هامو تند کردم  ،یکم که جلوتر رفتم ماشینش رو دیدم ،
دستمو بردم باال منو که دید ماشین و روشن کرد و جلوی پاهام ترمز کرد بدون معطلی سوار اُپتیمای سفیدش شدم
عینک دودی و روی چشماش جا به جا کرد و گفت  :میدونستم باهاش به جایی نمیرسی وجود سما و عشق دیوانه وارش به امیر
این اجازه رو نمیداد
پوزخندی زدم و گفتم  :برو سر اصل مطلب  ،خیلی کار دارم که هنوز انجامش ندادم
_اینجا نمیشه  ،بریم همین پارک دور میدون
بدون حرف با ناخن هام ور میرفتم که ماشین و گوشه ایی پارک کرد به سمتم برگشت و گفت  :با من ازدواج کن "
جوری به سمتش چرخیدم که صدای جا به جا شدن مهره های گردنم باعث گرد شدن چشمای خودشم شد
_تعجب کردی نه؟
+چی داری میگی تو  ،شوخی میکنی دیگه مگه نه ؟؟
_نه توی عمرم اینقدر جدی نبودم نوا  ،با من ازدواج کن این تنها راه برای برانگیختن حسادته امیره
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با عصبانیت داد زدم  :مــیـفــهـمــی چــی داری مـــیــگـی فـکـر کــردی بـچــه ام نــــه ؟؟
_نه بچه نیستی  ،ولی برای اروم شدن خودت و ناارومی امیر تنها راه ازدواجه تو با دشمنشه یعنی من نوا  ،االن جواب نمیخوام
ولی باید روش فکر کنی  ،چیز زیادی نمیخوام خودتم میدونی که چقدر دوست دارم یکسال بیشتره دنبالتم حاال که دیگه امیر
نیست فکر کردی فرصت داشتنت رو از دست میدم نوا ؟؟
+چطوری میخوای با من ازدواج کنی هان؟؟ روی قلبم مشخصات امیر هک شده
_مشخصات توهم روی قلب من هک شده  ،قول میدم اگه قبولم کنی عاشقت کنم  ،میشی خوشبخت ترین دختر دنیا  ،امیر
همونجور که احساسات مارو نابود کرد  ،احساساتش نابود میشه
برای صدومین بار اشک ریختم با بغض همیشگی این دو روزم گفتم  :نمیخوام احساسات امیر جریحه دار بشه  ،مرده غرور داره
چطور به خودم جرعت همچین کاری و بدم  ،امیر من کله شقه اگه بالیی سر خودش...
حرف از دهنم خارج نشده بود که از شدت سیلی که به گوشم زد شوری خون و توی دهنم حس کردم
بابهت به گوشه لبم که خون میومد نگاه کردم داد زدم  :عـــوضـــی تـو فـکــــر کـردی کــی هـــسـتــی کـــه روم دسـت بـلـــند
میــکـنـــی  ،هـــنـوز بــــه اون درجـــه از ذلـــت نـرســیــــدم کـــه هــر خـــری رســـیــد بـــزنــــه تــو گــوشـــم
اومدم از ماشین پیاده بشم که دستمو گرفت و گفت  :نــــوا غــلـط کــردم  ،بــبـــخــشـــیـــــد  ،لــعــنــتــی دوســــت دارم
اونـوقـت تــــو جـــلـوی مـــن بــرای اون خـیـــانـت کـار نـگـــرانــی مـیــکنی
به دستمال توی دستش نگاهی کردم بدون اینکه چیزی بگه دستمالو نزدیک لبم کرد و گفت  :جون نیما به درخواستم فکر کن ،
چرا برای یک بار هم که شده به هم دیگه فرصت ندیم
+نمیتونم  ،درک کن فرشاد  ،االنم باید برم نمیخوام تو بهترین روز زندگیی داداشم نباشم
_فردا  ،نوا فردا میام پیشت و ازت جواب میخوام  ،میدونم بهترین تصمیمو میگیری
+اگه بگم نه چی ؟؟
_اونموقع هم بدون گفتن حرفی  ،وسایلمو جمع میکنم و میرم امریکا دیگه مزاحمت نمیشم
+باشه فکر میکنم
_میبرمت تاالر دیگه
+الزم نکرده
_لج بازی نکن حداقل بزار ببرمت دمه محضر با فامیالتون برو
+پس حرف نزن فقط منو بزار همونجایی که سوار کردی
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تا پنج دقیقه راهی که تا محضر بود حرفی نزدیم  ،ذهنم شدیدا مشغول بود اصال نفهمیدم کی از ماشین فرشاد پیاده شدم و با
بچه ها رفتیم تاالری که نیما اینا گرفته بودن
حتی با فکر ازدواج کردن با فرشاد  ،چندشم میشد تمام رویا های من با شخص دیگه ایی رقم خورده بود هر بار که چشمام بسته
میشد  ،چشمای مهربون امیر توی ذهنم نقش میبست و بغض تو گلوم
بزرگ تر از همیشه میشد دلم میخواست داد بزنم مهربونم با من نامهربونی کردی
دنیام سیاه شده بود به ظاهر میخندیدم ولی من اصال توی عقد برادرم حضور نداشتم نفهمیدم کی شروع شد و کی تموم شد ،
امیر این بود قوالیی که بهم دادی  ،این بود خوشبختی که به نامم کرده بودی
وقتی به خودم اومدم که دیدم تو خونه بهارم و دارم به سالمتی بدبختی هام میخورم
بهار  :نوا جان مادرت بس کن  ،فردا بچه ها میان گندش درمیاد  ،اسمم بد درمیره
+خــ ـــفــ ـــه شــ ــو بـ ـــهــ ــــار  ،دارم گــ ــرم مـیـ ـــشـ ــم پـ ــیــ ــک و بـ ــریــ ــز  ،مـ ـیـ ـخـ ـــوام بــه سـلــامـتــ ـی امــیـ ــر
بـــ ـــخـ ــــو رم سـالمتی دلےڪہ  ،تنگش ڪرد  ،شڪستش  ،لهش ڪرد  ،اما هنوزم به یاد خوده عوضیش میتپه...
سرمو رو پاهای بهار گذاشتم و با صدای کشیده گفتم  :بـــهـــار داغـــونـــم  ،بـــزار خــــالی بـــشـــم
دستش و بین موهام حس کردم و بعدم صدای نگرانش که میگفت  :نـوا  ،نــبــایـــد ایــن هـــمــه مـیــخـوردی
بی توجه به حرفش گفتم  :بهار بَـــعـــضــی وَقـــتــا بــایَــد ،بَــدجـــوری دَردِت بـــیــاد  ،تــا بِــفَــهــمــی دَرد چـــیــه ؟
اشکی از گوشه چشمم پایین ریخت به سقف قرمز خونه به جستجوی خدام نگاهی کردم و نالیدم  :خُــدایــا نــمــیــخـوام ،
دَردِش بــیــاد وزَجــر بِــکِــشــه  ،وَلـــی بِــهِــش بِــفَــهــمــون بــا دِلَـــم چــیــکار کَــــرد...
*****
با صدای بهار کم کم چشمامو باز کردم  ،سرم سنگین بود و حس میکردم معدم تو حلقمه
بهار :نوا پاشو دیگه  ،تا قبل اینکه پسرا بیان یه سرو سامونی به خودت بده دختر
_ساعت چنده مگه
بهار :یازده مانی و نیما احتماال االن تو جادن و پسرا هم که دارن میان اینجا
زوری از جام بلند شدم و به سمت حموم بهار راه افتادم  ،فرصت نبود یه دوش کوچیک گرفتم و زود اومدم بیرون لباسایی که
بهار برام گذاشته بود رو تنم کردم  ،شونه رو برداشتم و تو موهای خیسم که تقریبا تا زیر باسنم میومد کشیدم ناخواسته به
روزای خوش زندگیم سفر کردم
امیر :حق نداری هیچوقت موهاتو کوتاه کنی  ،میخوام موهات زمین خونمون رو جارو کنه
_برو بابا همینجوریم زیاد بلند شده حموم رفتن سختم شده  ،اگه موهام قد خودم بشه که من دیگه سالی یه بارم نمیرم حموم
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امیر دستی رو موهام کشید و شیطون گفت  :اشکال نداره خانمم خودم میبرمت حموم
کوله صورتی بنفشمو توی بازوش کوبیدم و گفتم  :اره خیلی عالی میشه نیمارو هم میارم
چهرش توهم رفت و گفت  :فکر کنم شب اول عروسیمونم نیما وسط ما بخوابه
بهار  :نـــــوا کــــجـــــایـــــی تــــــو ؟؟
_وایی چرا داد میکشی همین جام دیگه
بهار  :دوساعت دارم صدات میکنم احمق ؛ بیا این ادامس و کوفت کن دهنت بو الکل نده میثاق تیزه میفهمه

چشم غره ایی رفتم و ادامس و تو دهنم پرت کردم  ،این روزا بهارو میثاقم سرو گوششون میجونبید بهار که اومد از اتاق خارج
شه گفتم  :بهار ارایشگاه کجاس اینجاها؟؟
بهار :وا چرا؟
_موهام موخوره گرفته میخوام برم سرشو کوتاه کنم
بهار :همین پشت کوچه یه ارایشگاه بزرگ هست عصری باهم بریم
_خودم میرم تا قبل اینکه پسرا بیان برمیگردم  ،عصری میخوام برم بیرون کار دارم
بهار مشکوک نگام کرد و گفت  :کجا به سالمتی؟
_واسه بستن یه قرار داد میرم  ،یه قرارداد با دلم و شخصی که میخوام دلم و بهش امانت بدم
موهای بلندمو بدون توجه به چشماس گرد شده بهار بافتم و مانتوی چهارخونه مشکی سورمه ایی بهارو تنم کردم
******
طیبه خانم  :عزیزم بشین تا بیام موهاتو راست و ریس کنم
از جام بلند شدمو گفتم میشه از قیچی تون استفاده کنم
طیبه خانم درحالی که صورت یه خانم مسن رو بند مینداخت گفت  :البته عزیزم  ،روی میزه
نگاهی به قیچی بزرگ روی میز انداختم و بعد به موهای بافته شدم که رو شونه سمت راستم افتاده بود  ،بغض گلومو گرفته
بودو حرفای امیر توی ذهنم اِکو میشد
حـق نـــداری مــوهـــاتـو بـزنــی
مـــوهات بـــوی گــل مـــیــده نــــوا
یـــعـنـــی مـیــشـــه مــوهای دخـــتــرم مـثــل مـوهــای تــــو یــه آبشـار طـلــایــی بـــاشــــه
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حـق نـــداری مــوهـــاتـو بـزنــی
مـــوهات بـــوی گــل مـــیــده
حـق نـــداری حـق نـــداری حـق نـــداری
اونقدر این کلمات توی ذهنم چرخید که با صدای جیغ طیبه خانم  ،قیچی و تیکه بلند و بافته شده موهام از دستم افتاد
طیبه خانم  :وایــــی خــــدا مـــرگــــم بـــده دخـــتـــــر چــیــکــار کــردی
با گریه گفتم  :کاری که باید میکردم  ،برام دورشو خالی کن طیبه خانم
طیبه خانم به سمتم اومد و گفت :اخ اخ حیف این موها نبود دختر ؟؟ میدونی روزی چند نفر به حسرت موهای تو میان استیشن
میکنن
******
صدای هقهقم ارومم تو صدای غرغر طیبه خانم که دور موهامو خالی میکرد گم شده بود  ،دلم گرفته بود خدایا مگه من چند
سالمه که باید یه تنه این همه درد بکشم  ،مگه چند سالمه که بخوام برای داغون نشدن به پسری که دوسش ندارم بله بگم
طیبه خانم با صدای غمگین گفت :موهات خیلی خوشگل بود دخترم
زیر لب با صدای گرفته گفتم  :دختر غمگین و چه به بوی بلند طیبه خانم
طیبه خانم  :دختر میدونم غمت  ،غمه عشقه ایشاهلل خدا به مراد دلت میرسونتت  ،کارت تموم شد عزیزم
نگاه غمگینم و به آیینه دوختم دیگه موهام بلند نبود  ،دستامو به سمت موهام بردم  ،دیگه نمیشد ببافمش  ،دیگه دستای
مهربون امیر توش نمیرفت  ،خدایا کاش منم میدیدی
چقدر مشڪوڪ است!!
قطره اشڪی ڪه...
مـی چڪد و نمـی دانـی
به ڪدام بهانـه آمـد!
و چـه بـی بهانـه رفـت!!
از ارایشگاه که بیرون اومدم گوشیم زنگ خورد فرشاد بود تماس و برقرار کردم فرشاد اروم گفت  :نوا فکراتو کردی؟
_کجایی فرشاد؟
+خونه دوستم چطور ؟
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_بیا دنبالم میخوام شرطامو بگم
+یعنی..نوا یعنی قبول ...وایی خدا باورم...
_ادرس و میفرستم االن زود بیا فقط
ادرس و براش فرستادم و تا اومدن فرشاد دور خودم چرخیدم یه نگام به عکس امیر روی گوشیم بود و نگاه دیگم به موهای
کوتاه شدم اونقدر فکر کردم که اپتیمای فرشاد جلوی پاهام ترمز کرد
فرشاد در جلو رو باز کرد و گفت  :نوا بپر باال
سوار ماشین شدم و درو به هم کوبیدم به سمت فرشاد برگشتم اومد حرفی بزنه که شالم از سرم افتاد و چشمای فرشاد از
شدت تعجب گرد شد
_نــ ــوا مــ ـوهـ ــــات  ،چـــــرا کــوتــــاشون کـــردی؟
 +بــوی دســتـــاشــــو مـیــداد
با سکوت فرشاد سکوت طوالنی بینمون برقرار شد که اشکام دوباره راه خودشونو پیدا کردن ،فرشاد با ناراحتی گفت  :االن
دیگه چرا گریه میکنی؟واسه امیر؟؟
+نه ایندفعه برای خودم
_وا خل شدی ؟؟
+نه یه بار زندگیمو مرور کردم دلم واسه خودم سوخت
فرشاد با عصبانیت ماشین و گوشه ایی نگه داشت و گفت  :نوا داری با خودت چیکار میکنی لعنتی؟؟ بس کن تموم شد امیر مرد،
نوا داری روحتو میکشی میفهمی اینو
 +یه گـــوشــه ی دِنــــج  ،یهنقطــــه  ۰یه عــــالمـِہ بُغــــض،یه دُنیـــا حــَرف ،یه دلِ شکـــستــه و بــے نـَــهایت خــــاطره  ،کافیه
بَرایِ جـَـوان مـَـرگ شُدن
_هه خانم زده به سرش شاعر شده  ،به جای این چرندیات به انتقام فکر کن نوا حاال هم شرطات رو بگو میخوام مامانمو فردا
بفرستم خواستگاری هرچه زودترامسر داغون بشه  ،برا من بهتره
+کاش حداقل تویی که ادعا میکنی از امیر بیشتر دوسم داری درکم میکردی
[پنج ماه بعد]
_نــوا  ،بـــه نـــامـــوســـم قـــســم بــرمــیــدارم کـــســی و کـه بـــخــواد بــیــــن مــا فـــاصـــلـــه بـــنــدازه حـالــیـــــتــه
نیما که در حال انفجار بود داد زد  :مـــرتــیـکـــه گــمـــشـــو از جـــلـو خـــونــه خـــواهـــر مـــن نــامــــزد داره
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چشمای فضول همسایه ها که از پشت بوم داشتن کالغ سیاه مارو چوب میزدن حس میکردم  ،امیر ناگهانی به سمت نیما حمله
کرد و شروع کرد داد و بیداد کردن  :عـــــوضــــی هـــمـش تـــقــصـیــــر تـــو بــــود تـاوان مـوهـــای عـــروســکــــمـــو از تــک
تـک شــمــا ح*ر*م*ز*ا*د*ه ها مـیـــگــیرم
_چــــــی مــیــگـــــی ؟؟ ح*ر*م*ز*ا*د*ه...
سرم داشت سوت میکشید تحمل دعواهای تقریبا هر روزشون رو نداشتم با تمام توانم جیغ بلندی کشیدم و شروع کردم به
زار زدن  :بـ ــــس کـ ــنـــیـــ ـد خـــســ ــتـ ــم کـــردیـ ـــــد  ،امـ ـیــ ـر بــ ــرو پــی زنـــ ـدگـیـ ـت  ،لـــعـ ـنــتـی دیـ ـر اومــ ـدی
هـــفـــتـه دیــ ـگــه عــ ــروس مــیـــشـــم ،چــه دیــ ـــر فــهــــمـیــ ــدم بــرات یــه عـروسـ ــک بــ ــودم
امیر :فـــکــر کـــردی مــیــــزارم زن کـــســی غــیــــر از مــن بـــشـــــی نـوا لــبــــاس ســفــیـــد نــه تـــا یـــه هــــفــتــه
دیـــــگـــه بــــایــد لـــبـــاس مــشــــکــی بـــپـــوشــی داغــــت و بـــه دلــــه اون فـــــرشــــاد مـــیــــزارم نـــــوا
دقیقا  ۴ماه بود امیر جلوی خونه ما میشست و هر وقت کسی چیزی میگفت دعوای بزرگی تو کوچه راه مینداخت شده بود سایه
من هرجا میرفتم مثل سایه پشتم بود  ،حتی وقتی با فرشاد بیرون میرفتم امیر هم قدم با ما راه میومد عین الت ها شده بود ،
چشمای قرمز موهای چولیده و سیگار نازکی که توی این چهار ماه همیشه گوشه لبش بود و با ولع بهش پک میزد  ،وجودم از
نگاهای غم دارش میلرزید ولی زندگی من بازی نبود  ،نمیتونستم به این راحتی ها با این خیانت کنار بیام
نیما  :تـــــو کــــی و تــهــدیــــــد مــیـکـــنـــی هـــــان ؟؟ کــــی بــــهــت هـمــــچـیـــن جــرعــتــــی مـــیـده ؟؟
امیر  :گــردنـــم کــلــفــتـــــه تــــهـدیـــد مـیــکــنــــم هــیـــچ تـــهــدیـــدامم عــمـــلـــــی مـــیــــکــنــــم مــیــــخــوام
بـــبـــیــنــــم کـی بــــهــــم حــرف مـــیـــزنــه
نیما:امیر راه تو بکش برو تایه بالیی سرت نیاوردم
امیر با حرف نیما دوباره به طرفش حمله کردم و برای صدومین بار افتادن به جون هم و داد و بیدادشون کله کوچه رو برداشته
بود
بدون حرف لب جدول نشستم و شاهد جنگ بین برادرم و عشق سابقم شدم بین دعوا نگاه امیر تو نگاهم گره خورد  ،نیما از
فرصت استفاده کرد و مشت محکمی به دماغ امیر زد جاری شدن خون از دماغش قلبم و به درد اورد دلم میخواست بلند شم و
به طرفش برم ولی سر جام خشک شده بودم امیر اروم اروم به طرفم اومد ؛ هر چقدر نزدیک تر میشد خاطره هام پر رنگ تر
میشد بوی عطرش بیشتر مستم میکرد درست مثل قدیما
امیر با بعضی که دلمو اتیش زد گفت :نوا  ،عشقم بس کن مرگ امیر تو رو به عشقمون تموم کن جدایی و . . .
بعد شنیدن عشقم اونم از زبون امیر کسی یه روزی تمام محبتش برای من بود بهم جنون دست داد دیگه بقیه حرفاشو
نفهمیدم از جام بلند شدم  ،دقیقا رو بروش بودم دستم و بلند کردم و اولین سیلی که زدم تو صورتش اشکم با سره امیر
همزمان پایین اومد اومد ،دست خودم نبود انگار وقتی گفت عشقم حسادتی عمیق توی جونم ریشه کرد  ،بدون توجه به اینکه
توی کوچه خودمونم و همسایه ها فردا شروع میکنن به صفحه بافتن پشت سرم شروع کردم به داد زدن  :مــــن عـــشـقــتــــم
بـــه چــــه جــرعـتـــی ایــــن حــرفــو مــیــزنــی هــا ،بــه مـــن مـیــــگـــی عـشـــقم بـــعـد شـــبـا تـــو آغــوش یـکـــی دیـگـــه
مـــیـخـــوابی  ،بـــه مــــن مــــیـگــــی عـشــــقــم وقـــتــی یـــه دخــتـر بـــچــــه بـابــــا صـدات مــیـــکـنــــه
باهر حرفی که از دهنم خارج میشد سیلی محکمی به صورت امیر میزدم  ،خـیلی حرفا توی دلم بود درد داشتم  ،قلبم زخمی بود
دلم میخواست امیر توجیحم کنه ولی عقلم میگفت اون لچه کوچیک هیچ توجیحی بجز خیانت نداره
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امیر با همون صدای گرفتش گفت :نوا چرا نمیزاری برات توضیح بدم  ،بابا به هر مجرمی قبل اعدام یه فرصت کوچیک میدن که
از خودش دفاع کنه  ،نوا چرا نمیفهمی قبله اینکه تو بیایی تو زندگیم سما زنم بود  ،اینکه باهاش رابطه داشتم یه دچیز عادیه
درک کن ،اگه تو توزندگیم بودی و همیچین غلطی میکردم حق داشتی مجازاتم کنی  ،ولی االن این مجازاتی که برام درنظر گرفتی
برای من منصفانه نیست ،به سرت قسم من از هیچی خبر نداشتم سما واسم تموم شده بود تو شده بودی تمام هستی من  ،از
کجا میدونستم بعد یکسال سما بچه به ب*غ*ل برمیگرده و زندگیمو نابود میکنه
حق داشت ،نه نداشت  ،نمیدونم شایدم داشت ولی من  ،من نمیتونستم تحمل کنم  ،لبای خشک شدمو با زبون تر کردم و با
صدای گرفته گفتم :دیره ،دیگه خیلی دیره اقای اریا  ،هفته دیگه عروسیمه و داماد برادر خونده جنابالیه  ،به حرمت شیر مادر
فرشاد که تو رگته دیگه نیا در خونمون کله محل دارن از من و ماشین تو میگن
امیر :نوا  ،نکن اینکارو میدونی که بدون تو میمیرم
نوا :منم فکر میکردم بدون تو میمیرم ،ولی میبینی که زندم و هفته دیگم عروسیمه خستم کردی پاتو از زندگی من بکش
بیرون پوزخندی زدم و گفتم  :تولد دخترتم پیشاپیش مبارک
با گفتن این حرفم امیر سرخ شد و رگ گردنش بیرون زد زیر لب غرید :پس اون عوضی شده رابط اره  ،لیال رو به عزاش
میشونم
امیر جلو چشمای گرد شده همه افرادی که توی کوچه ایستاده بودن مثل وحشی ها سواره ماشینش شد و کوچه رو با سرعت
ترک کرد  ،با گازی که داد صدای وحشتناکی تولید شد که عرعر حشمتم باهاش بلند شد  :نگاشون تروخدا ارامش و چند ماهه
از ما گرفتن ؛ دختره معلوم نیست...
با صدای داد نیما همهمه ها و صدای نحس حشمت قطع شد  :بـــبـنــد دهــنـتــو  ،هــــر چــــی مـــیــخوام هــیـچـــی نـــگـــم
بــدتـــر مـیــکــنــی ؛ اخـــه بــــه تــــو چـــه ربــــطـی داره زنـــیــکـه  ،اگـــــه تــو ســرت تــو کـــار خــودت بــــود ارامـشــــت
بـــهـم نـــمــیـخـورد  ،جــمـــع کـــنـیــد بـــریـــن ســــر کـارو زنــــدگــیــتــون نـگــاه هـــای کـــثـــیــفــــتـــونـو از زنـدگــی مــا
بـــرداریــد
حرفاشون و دعواهاشون برام مهم نبود  ،ترسیده بودم اگر امیر بالیی سر فرشاد میاورد چی؟؟
سریع وارد خونه شدم و به سمت تلفن رفتم با دستای لرزون شماره فرشادو گرفتم ولی خاموش بود
ترسم بیشتر شد غرور اینجا ارزش نداشت  ،امیرو گرفتم
بـوق
بـــوق
بـــــــوق و...
مـشـتــرک مـــورد نـظر در دســتـــرس نمــی بـــاشــد ...
لــــعـــنـتــــی  ،بی سیم و روی زمین پرت کردم و به کیفم که روی زمین بود چنگ زدم با عجله از خونه خارج شدم  ،داشتم خدا
خدا میکردم اتفاقی نیوفته ،اون امیر لعنتی کار اشتباهی نکنه  ،کوچه خلوت شده بود نیما به ماشین تکیه کرده بود و مانا سعی
داشت ارومش کنه با دیدن من به طرفم اومد و گفت  :کجا؟؟چرا رنگ پریده ؟؟

151

https://telegram.me/romancity

RomanCity

رمان نوای شب

دستام از فکری که مدام توی سرم میچرخید یخ زده بود دهن باز کردن و بدون لحظه ایی فکر گفتم  :نــیـــمـــا امـــیر رفــــت
فــــرشــادو بـکــشــــه
*******
یک ساعت از رفتن امیر گذشته بود  ،ماشین نیما با سرعت دیوانه وار اتوبان رو طی میکرد و من بی محابا اشک میریختم و
شماره لیال خانومو میگرفتم  ،داشتم از جواب دادن اونم نا امید میشدم که صدای خستش توی گوشم پیچید  :جانم دخترم؟
_لیال خانم...اِم لیال خانم ..فرشا....امیر
هل شده بودم نمیدونستم چی بگم که نیما گوشی و از دستام بیرون کشید و گفت :لیالخانم شما کجایید ؟؟
لیال :من پیش شهره هستم اقا نیما چیشده؟؟ اتفاقی افتاده
نیما :لیال خانم فرشاد کجاس؟؟خواهشا نگید شرکته
لیال :وا اخه چرا نگم؟ فرشاد از دیشب شرکته چیشده نیما دارم نگران میشم
نیما :لیال خانم جون فرشاد در خطره  ،امیر دیوونه شده باید یکیشونو پیدا کنیم و اگر نه معلوم نیست قراره چه اتفاقی بیوفته
لیال که معلوم بود شکه شده بلند باصدای ترسیده گفت :یـــاابــولـــفـضــل
نیما :منو نوا داریم میریم شرکت فرشاد دعا کنید امیر قبل ما اونجا نرفته باشه لیال خانم
حتی فکرشم دیوونم میکرد  ،مگه میشد امیر من ادم بکشه  ،نــــــه نــــه این امکان نداره تمام بدنم یخ زده بود  ،برای فرشادم
نگران بودم
_نـــ ــیــمـ ـــا تــ ـنــ ـد بـ ــرو  ،عـ ــــجــــلــ ــــه کـــن لــــعــنـ ــتـــی نــمـیــ ـخـ ـــوام امــ ـیـرو پـشـــت مـیــــله هـــای زنــدان
بـــبــیــنــ ــم  ،فــرشــاد نـــبـــایــ ـد طــــوریـش بــــشـ ـــه
نیما :خــــفـــه شـــو نــــوا دهـــنـــتــــو بـــــبــنـــــــد دخــتـــر ،هـــــیــــچــی نــــمــیشه
نیما اونقدر تند میرفت که جای چهارتا الستیکای ماشین روی زمین میموند  ،صدای بدی بعد هر ترمز نیما ایجاد میشد  ،قلبم
توی سینم بی قراری میکرد میدونستم قراره اتفاق بدی بیوفته از صبح این حس نحس همرام بود
هر فکری میکردم بیوفته جز اون  ،حساب هرچیزی و کرده بودم ولی  ،ولی اتفاقی که افتاد منو برای همیشه نابود کرد  ،زندگیمو
تباه کرد جوونیمو برای همیشه از من گرفت  ،درد داشت اون اتفاق به قدری بهم ضربه زد که جاش سالهای سال توی قلبم موند
■■ امیرآریا ■■
سرم سنگین بود و چشمامو به زور باز نگه داشته بودم صدای سمانه برام گنگ بود زوری  ،روی پاهام ایستاده بودم
سما :قهوتو بخور بعد با خیال راحت بخواب عزیزم  ،بعدا به حساب فرشاد میرسی بعدشم خودم میرم خواستگاری نوا
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جرعه ایی دیگه از قهوه ایی که سمانه درست کرده بود رو خوردم و گفتم  :مرسی سمانه توی این روزا خیلی هوامو داری و
کمکم میکنی
سما دستشو روی پاهام گذاشت و با لحن پر نازی گفت :عزیزم وظیفمو انجام دادم  ،حاال بخواب میدونم سرت درد میکنه
با غیض نگاهش کردم و گفتم :چرا اسرار داری بخوابم؟؟
سما :نه...نه..عز..یزم..مم..ن..که...
چشمامو ازش گرفتم  ،تا اخرین قطره قهوه رو سر کشیدم و بهش گفتم  :حیف خستم واگرنه میفهمیدم چی تو سرته  ،حواست
باشه یکتا بیدار شد نیاریش باالسره من
سما :نه جونم مگه احمقم برو بخواب غمتم نباشه بهترین کارو کردی امیر  ،کشتن فرشاد چیزی و درست نمیکرد
با قدم های سست به سمت اتاقم رفتم  ،انگار با خوردن اون قهوه کله انرژی مو از دست دادم  ،امیری که نیم ساعت پیش به
قصد کشت یه ادم عوضی داشت میرفت نبودم
به خودم که اومدم دیدم  ،روی تختم و پلکام داره روی هم میوفته
[[ سمانه کرمانی ]]
در اتاق که بسته شد لبخندی زدم و شماره بابا رو گرفتم به ثانیه نکشید صداش توی گوشم پیچید :جانم دختر بابا
_بابا وقتش رسیده
بابا :وقت چی رسیده سما؟؟
_بیرون انداختن نوا عزیزی از زندگی دخترت
بابا :پس بالخره همه چی اونجوری شد که ما میخوایم مگه نه؟؟
_اره بابا همه چی ردیفه  ،قناری خانمم داره میره شرکت فرشاد
بابا :چی از این بهتر  ،عالیه سما افتخار میکنم به داشتن دختر زرنگی مثل تو ،اگه تو نبودی بزرگ ترین حقیقت زندگیم
نمیفهمیدم
_بابا بعدا هم میتونی بهم افتخار کنی االن بهتره شاهرخ و بفرستی بیاد اینجا وقتشه منم به مراد دلم برسم
بدون هیچ حرف دیگه ایی گوشی رو قطع کردم و به سمت اتاق امیر رفتم  ،در باز بود و هیکل گنده امیر با چهره یه پسر بچه
دوست داشتنی روی تخت افتاده بود
درو بستم و از اتاق خارج شدم  ،باید لیوان قهوه رو میشستم واگرنه میفهمید بهش دارو دادم
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حدود نیم ساعت بعد زنگ اپارتمان رو زدن نتونستم مانع کش اومدن لبخندم بشم سوئیچ ماشین امیرو  ،از روی میز وسط
برداشتم سریع از خونه خارج شدم  ،خوشحال بودم اونقدر خوشحال که دلم میخواست ساعت ها برقصم  ،دیدن با شاهرخ و
اون قیافه خالفش گل از گلم شکفت و بهش نزدیک شدم با صدای زمختی بدون سالم گفت:سوئیچ و بده تا دیر نشده
سوئیچ و به سمتش پرت کردم و گفتم  :کارت و درست انجام بده تا شیرینی خوبی بگیری
شاهرخ :چرا از همین االن شروع نمیکنی به حلوا درست کردن  ،فردا خونتون شلوغ میشه
قهقهه ایی زدم و با خنده گفتم  :حلوارو که درست میکنم اونم با دستای خودم  ،ولی اونجا که شلوغ میشه خونه ما نیست
شاهرخ :سمانه خانم لباس مشکیتو کنار بزار ،چون تا یک ساعت دیگه فرشاد مقدم به دست من توی آشیونه ی مخفیش کشته
میشه ولی...
به خودم توی آیینه ایی که توی پارکینگ بود نگاهی انداختم و تو ادامه حرف شاهرخ گفتم  :نوا فکر میکنه امیر اون کارو کرده و
برای همیشه از زندگی من فاصله میگیره
شاهرخ  :اگه اینجوری میخوای  ،پس همین میشه ولی بهم بگو چرا از اون دختر متنفری؟؟  ۴ماهه که...
نزاشتم حرفش تموم بشه  ،با نفرتی که وجودمو پر کرده بود نگاهی به شاهرخ انداختم و گفتم  :اون دختر حق منو برای همیشه
از من گرفت  ،حتی حاال هم که تو زندگیم نیست سایه نحسشو حس میکنم  ،نوارو باید ریشه کن کنی شاهرخ باید نابود بشه
■■ نوا عزیزی ■■
_یــعـنـــی چـی نــیـــسـت نـیــــــمـا ؟؟ مــگــــه مـیــــشـــه خـدایـــا خــودت بــخــیـــر بــگـذرون
نیما :به جای ابغوره گرفتن شماره اون دوتا عوضی و بگیر تا ببینیم چه خاکی باید بریزیم تو سرمون
نیما کالفه جلوی در کمپانی راه میرفت  ،اشکام خشک شده بود و با ترس افتاده بودم به ناخون هام که دهن باز کردم و حرفی
که به گفتن و نگفتنش شک داشتم رو به زبون اوردم که ای کاش الل میشدم و دهن باز نمیکردم  :نیما....فرشادو
امیر...وقتی...وقتی..نوجوون بودن..یه پاتوق داشتن...بریم اونجا شاید اونجا پیداشون کنیم زود باش نیما دلم گواه بد میده
نیما نگاهی بهم کرد و گفت :االن باید بهم بگی  ،زود سوار شو بریم تا اتفاقی نیوفتاده
سوار ماشین شدیم و من زود ادرس اون سالن ورزشی خالی تو جاده کرج رو به نیما دادم ۰۰ ،درصد اوقات فراقت فرشاد توی
اون سالن میگذشت نیما با سرعت میروند و من با چشمایی خالی از هر حسی به جاده خاکی نگاه میکردم
نیما :نوا از کدوم طرف برم
به سمت چپ اشاره کردم و گفتم  :انتهای این اتوبان یه سالن ورزشی بزرگ و فراموش شدس ،فرشاد میگه وقتی ۲٠ ، ۲۲
سالش بوده با امیر میومدن اینجا والیبال بازی میکردن  ،بعد که امیرینا میان تهران صاحب اینجادمیمیره ولی فرشاد هیچ وقت
اینجا و فراموش نکرده
نیما به سمت چپ پیچید و ماشین و گوشه ایی پارک کرد  ،دوتایی پیاده شدیم و به سمت اون مجتمع بزرگ راه افتادیم  ،ساعت
 ۵بود و هوا رو به تاریکی میرفت
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نیما :نوا پس ماشین فرشاد کو؟
با دیدن ماشین فرشاد زیر دیوار بلندی که اسم مجتمع ورزشی روش بود لبخند کم جونی زدم و گفتم اونجاس

لحظه ها به کندی میگذشت دستای سردمو تو دستای گرم نیما جا دادم  ،انگشتای نیما دور مچ دستم محکم شد به چشماش نگاه
کردم کردم اطمینان ،عشق ،ترس،نگرانی همه ی اینهارو توش میدیدم چقدر خوب بود که نگرانمه
نگاهی به اطراف کردم ،زمین های منطقه هنوز اسفالت نشده بود و دیوار های مجتمع همه پوسته پوسته شده بود تابلو بزرگی
که اسم مجتمع روش بود هم کم کم داشت پوسیده میشد
تعجب برانگیز بود ولی اون منطقه خالی از هرنوع پوشش گیاهی بود به قول زی زی جون انگار خاک مرده پاچیده بودن
همینجوری محو فضای اطراف بودم که در سالن باز شد  ،با دیدن فرشاد که سالم بود نفس راحتی کشیدم و نگرانیم جاشو به
عصبانیت از این همه بی مسئولیتیش داد ،با وجود فاصله ایی که داشتیمم میتونستم تعجب و توی نگاهش ببینم
فرشاد با نگرانی گفت  :شما اینجا چیکار میکنید با گفتن این حرف دست پاچه کتشو روی دستش انداخت
اومدم حرفی بزنم که نیما از من پیش دستی کرد و گفت  :مرتیکه نفهم چرا گوشیتو برنمیداری نیما دستمو ول کرده و به سمت
فرشاد راه افتاد ،سوز سردی اومد و چراغ ماشینی فضای نیمه تاریک اونجا رو روشن کرد  ،به سمت نور برگشتم قبله اینکه
بتونم منبع نورو ببینم  ،صدای گاز وحشتناکی بلند شد چراغ ماشین تو چشمام خورد و دستامو جلوی چشمم گرفتم
ماشین با سرعت به سمت پسرا میرفت با نزدیک شدنش جیغ بلندی زدم و ثانیه ایی بعد نیمای من بود که توی هوا پرتاب شدو
با شتاب روی زمین افتاد
با دیدن این صحنه فشارم افت شدیدی کرد و تمام جونم رو از هنجرم خارج کردم:نـــــیـــــــمـــــــــا
فرشاد روی زمین افتاده بود با دستای زخمیش شک زده به نیما نگاه میکرد  ،صدای ضربان قلبمو میشنیدم چشمام روی جسم
غرق خون نیما بود که کنار تخته سنگی بزرگ افتاده بود با درک موقعیت نفهمیدم چجوری به سمتش پرواز کردم
سرش خون میومد و چشماش بسته بود اشکام بی اختیار جاری شد کنارش روی زمین نشستم و سرشو توی دستام گرفتم،
انگار هنوز باور نداشتم چه بالیی سرش اومده ،با دیدن دستام که از خون نیما سرخ شده بود صدای خفه شده توی گلوم با
هقهق ازاد شد
نیما داداشم چشاتو باز کن  ،بلندشو قربونت برم یه وقت منو تنها نزاری ،داداش من یتیمم نری یه وقت تنها تر میشم  ،تو
نباشی کی مراقب من باشه فدای چشات بشم نری که نوات بی نوا میشه ,تو بری من چجوری زندگی کنم ،نیما بخدا شوخی نیست
لعنتی قلبم داره از جا در میاد  ،زندگیم پاشو بابا شدنتو جشن بگیر ،نـــیـــمــــا شــوخــی بـــســـه چــشــمــاتـــو بــاز کــن تـــو
نـبــایـــد بـری نـبــایــــد مارو تنها بزاری
فرشاد :بلند شو نوا داری چیکار میکنی
_هـمـه ایــنـا تــقـــصــیـر تـــو عــوضــــی زنـــگ بـزن انـبـلـانــس تــــا جــوونــمـــون پــرپـــر نـشــده داداشم داره میمیره
از بس جیغ کشیده بودم صدام دو رگه شده بود خدایا به مانا چی بگم ،خدایا به زینب جون که پسرشو سپرده دست من رفته
سفر چی بگم
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خـــســتـه شـــدم دیــــگـه بــــســمـــه سرمو گذاشتم رو سینه نیما دلم قبال هارو خواست چقدر خوشبخت بودیم  ،خدا لعنتت
کنه امیر  ،داداشی انتقامتو از اون عوضی میگیرم انتقام قلب شکستمم ازش میگیرم باید تقاص پس بده نمیزارم قصر در بره
اصال حواسم به فرشاد نبود فقط به اون ضربان قلبی که هنوز میتپید گوش میکردم و با خدا و داداشم درد و دل میکردم حس
خیلی بدی بود خدا کنه هیچ خواهری توی این وضع داداششو نبینه
اهلل اکبر اهلل و اکبر
اشهد ان ال اله الّا اهلل
اشهد ان محمداً رسول اهلل
با بلند شدن صدای اذان صدای گریم بلندتر شد  ،از تمام عالم شاکی بودم خدایا مگه من چه بدی درحقت کردم که اینقدر بال
سرم نازل میکنی خدایا به خودت قسم من مثل تو بزرگ نیستم فقط بیست و چهارسالمه
سرمو به سمت اسمون بردم و باهمون صدای گرفتم داد زدم :خـدایـــا تــورو بـــه هـــمـیــن وقــت اذان  ،پـــشــت و پـنـاه
مــونو نــگــیـــر  ،خـداجــونم نــزار فـــنــدوق کـوچـولـــوشـو نــبــیـنــــه و بـــره
*****
مانا :تقصیره تو بود نیمای من بخاطره تو زیره خاکه نوا ازت متنفرم اول جوونی بخاطره تو بیوه شدم ،این بچه بخاطره تو هیچ
وقت نمیتونه پدرشو لمس کنه عوضی
_مانا تروخدا نگو این حرفو بزار...
با سیلی که زی زی جون توی گوشم زد همهمه خوابید و زی زی جون با صدای بلند گفت :دهنتو ببند  ،اشتباه کردم توی چشم
سفیدو بزرگ کردم  ،باید میزاشتم پیش اون مادر عوضیت جون بدی پسرم و جوون مرگ کردی الهی داغ بچه ببینی نوا خدا
ازت نمیگذره الهی داغت رو جیگرم بمونه کاش تو میمردی
_مامان ..مامان نگو تروخدا نگو من هیچ کاری نکردم من نمیدونستم ...
به سمت میثاق که چشماش از شدت گریه سرخ شده بود رفتم و گفتم  :میثاق تــو یـه چـیـــزی بــگو  ،بگو من بی گناهم من به
شماها احتیاج دارم من تنهایی میمیرم
زی زی جون در خونه رو باز کرد و گفت :گمشو از زندگیم بیرون ،تو بچمو کشتی تو یه حرومزا...
نـــوا ...نــــوا چـــشـــمـاتــو بـــاز کــن خــواب بــــود تـــمـوم شـــــد بــیــــدارشــــو
کله بدنم عرق کرده بود با ترس به اطراف نگاهی انداختم  ،نفس نفس میزدم ل*ب*ا*مو با زبونم تر کردم و گفتم :نیما چطوره؟؟
فرشاد :نوا...
_دارم بــهـــت مـیــگـــم نــیــمــــا چـــطـــوره؟
فرشاد :بـــد ،حــالش بده نوا به کسی نگفتم تا تو بهوش بیای مانا هزار دفعه زنگ زده
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گوشی فرشاد شروع کرد به زنگ زدن که فرشا نگاه نگرانی بهم انداخت و گفت  :خودشه نوا بیا جواب بده بهش بگو..
_نـــه نــــه بـــهـش نـــگـو فـرشـاد به زی زی جـــونم نــگـو الـان نـیما بهوش میاد میریم خونه کسی نمیفهمه
فرشاد :چرنــد نــگو نــوا  ،اگه اتفاقی بیوفته چی؟ شاید بخوان برای اخرین بار قبله اینکه حرفشو کامل کنه با سیلی محکمی که
بهش زدم دهنش بسته شد اومد چیزی بگه که چشمامو درشت کردم و انگشت اشارمو تهدید وار جلوی صورتش گرفتم و
گفتم :اگــــه یـک بــار دیـگــــه بـه زبـون بــیــاری بـا دسـتـــای خــــودم اویزونت میکنم فرشاد
فرشاد :نوا اروم باش داری خودت و داغون میکنی هیچ اتفاقی نمیوفته
_حالم بده فرشاد ،دارم میمیرم بخدا اگه نیما طوریش بشه هرکس توی این بازی کثیف نقش داشته رو اتیش میزنم حتی خودم
خودمو تو ب*غ*ل فرشاد انداختم  ،جوری گریه میکردم که صدای گریم تو فضای بیمارستان اکو میشد نمیدونم چقدر گذشت
که با دیدن دکتر سریع از فرشاد فاصله کردم و به سمتش رفتم
_آقــ ـای دکـ ـــتــ ـر حــالـــش خـوبــه
دکتر :امیـدت به خدا باشه دخترم  ،باید ببینیم بعد عمل چی پیش میاد  ،فقط هرچه زودتر باید خانواده بیمار بیان چندتا برگه
رو امضا کنن تا بتونیم کار های عمل و شروع کنیم
_من..من خواهرشم من امضا میکنم
*****
(دو روز بعد)
اونقدر تند میرفتم که از کنار هرکس رد میشدم فوش میداد  ،چشمام از بی خوابی و گریه سرخ شده بود
با دیدن خونه ماشین و پارک کردم و مثل دیوونه ها قفل فرمون و برداشتم از ماشین پریدم بیرون چشمام کور شده بود فقط
میخواستم عقده هامو سر کسی خالی کنم که باعث و بانی تمام این ماجرای بدون توجه به نگاهبان که داشت چرت میزد وارد
ساختمون شدم  ،بی اختیار قفل فرمون رو  ،روی میز شیشه ایی که وسط محوطه بود کوبیدم  ،اون لحظه به چیزی جز نیما که
داشت جون میداد و چشمای پرغم مانا فکر نمیکردم حتی قلبی که توی سینم بی قراری میکرد و چشمام که به دنبال یه بچه
کوچیک تو ب*غ*ل اون عوضی میگشت
امـــیــــر ،بـــیــا بــیـــرون قـــــاتـــل
قفل فرمون و بردم باال و محل فرود بعدیش روی در اسانسور بود
بــــیــا اســرائـــیـلـــت اومـــده ،مــیــــخوام زمــــیــن رو از وجــــود نـــجــســت پـــاک کــنــــم
حالم دست خودم نبود بدون توجه به اون نگهبان بی عرضه که داشت سعی میکرد با اون عوصی تماس بگیره داد میزدم و با
قفل فرمون به درو دیوار ساختمون میکوبیدم
قــــاتــــــل خــــــودم مــیــکــــشـــمـــت نـــمــــیـــزارم قـصـــر در بــــری
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قفل فرمون و باال بردم و با دیدنش که پله هارو دوتا یکی طی میکرو و پایین میومد محکم تر از قبل روی دیوار کوبیدم که با
تعجب داد زد :ایــنــجــا چـــه خـــبـــره؟؟نــــوا ایـــن چــه وضـعــیه ایـــن کـارا..
با شنیدن اسمم از زبونش رم کردم قفل فرمونو روی زمبن انداختم و به سمت امیر یورش بردم با تمام قدرتم میزدمش و اون
با چشمای گرد شده سعی داشت مهارم کنه  :اســـم مــنـــو بــه دهـــن کـــثــیـــفـــت نــیـــار ،خــودم بـــا دســـتـــای خــودم
مــیـــکـــشـــمـــت
امیر :تــمـــومـش کـــن ،بـــگو ایـنــجـــا چـــه خــــبره...
_اگـــــر بــلـایـی ســرش بـــیـاد زنــــدتـون...
با کله داغم داشتم هرچی از دهنم در میومد میگفتم ولی قبل تموم شدن حرفم سیلی که امیر توی گوشم زد برق و از چشمام
پروند :گــــفــتــــم خـــفــــه شــو عــــیـــن آدم بــگـــو چــه مــــرگـــتـــه
دهن باز کردم حرف بزنم که گوشیم زنگ خورد مانا بود سریع تماس و برقرار کردم و گوشی و به گوشم چسبوندم صدای قلبمو
میشنیدم که صدای هق هق مانا بلند شد  ،برای یه لحظه پاهام سست شد ولی قبل اینکه روی زمین بیوفتم امیر دور بازو هامو
گرفت با بغض و صدای گرفته نالیدم :حالش خوبه مگه نه؟
مانا :نوا داره میره ،داره تنهامون میزاره دکتر گفت اگه تا امشب بهوش نیاد برای همیشه تنها میشم نوا میخواد قبله اینکه
پسرشو ببینه میره
صدای هق هق مون باهم قاطی شده بود دستی تو موهای کوتاهم کشیدم که مانا گفت :نوا بیا ،بهت احتیاج داریم
انگار یکی داشت تو دلم چنگ میزد :مانی نمیتونم بیام و تو اون وضع ببینمش دیگه نمیتونم تو چشمای زینب نگاه کنم از روی
تو و بچه تو شکمت خجالت میشکم
مانا :دهنتو ببند ،بیا واگرنه یه بالیی سره خودم میارما ،تا یه ساعت دیگه نباشی قیدتو میزنم
با بلند شدن صدای بوق گریم اوج گرفت با عصبانیت خودمو از اغوش امیر که هاج و واج بهم نگا میکرد بیرون کشیدم و داد
زدم :به چی نگا میکنی ها ،به بدبختی خانوادم ،دعا کن امیر دعا کن نیما بهوش بیا واگرنه به خاک سیاه میندازمت
شالمو روی سرم انداختم و به سمت در پا تند کردم که با صدای امیر سرجام متوقف شدم :نوا به مرگ خودت من روحمم از این
ماجرا...
خودمو برای شنیدن این حرفا اماده کرده بودم ولی نتونستم خودم و کنترل کنم و داد زدم  :ببند دهن کثیفتو ،نمیتونی انکار
کنی ،با همین چشام دیدمت
قطره اشکی که از چشمام سر خورد و پایین اومد رو پاک کردم و سریع از ساختمون دو طبقه امیر خارج شدم
■■ امیرآریا ■■
با عجله وارد خونه شدم ،کت و سوئیچ ماشینم رو از روی میز برداشتم و از خونه زدم بیرون کامال گیج بودم ،میدونستم باید
برم بیمارستانی که نیما توش بستریه ولی نمیدونستم چرا حرفای نوا همش توی ذهنم تکرار میشد
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میدونستم اتفاق بدی افتاده ،حتی بدتر از اتفاقی که پنج ماه پیش برای رابطه عاشقانمون افتاد
****

ماشین و تو پارکینگ پارک کردم و وارد حیاط بیمارستان شدم اومدم برم داخل که با شنیدن صدای زینب خانم سرجام متوقف
شدم
_تـو ایـنــجـا چــیـکـار مـیـکــنــی ؟اومــدی نــتـیـجـه کــارت جـون دادن بـــچــه هــامـو بـبـــیـنی؟ نــوامـــو بـدبـخـت کــردی
انــتقـام کـار نــکــرده رو هـــم از نـیــمـــام گــرفـتـی دیـگـه چـی مـــیـخوای از جـون مـــا
دیگه به اوج عصبانیت رسیده بودم برای کار نکرده هرچی از دهنشون در میومد داشتن بارم میکردن هنوز اونقدر بدبخت
نشده بودم اخمامو توهم کشیدم و با صدای نسبتا بلند گفتم :چــی مـیـــگــیــد شــمــاهــا مـــن چــه بــلــایــی ســـر نـــیـمــا
اوردم کــه خــودم هـــنـوز خـــبــر نـدارم؟
فرشاد که از دور داشت نزدیک میشد قدم هاشو بلند تر برداشت ،به ما که نزدیک شد جلوی زینب خانم ایستاد و غرید :امـیـر
گـمــشــو بــرو ،الـان مـوقـع شـاخ شـدن نـیـســـت بخاطره تو نیما دوبار ایست قلبی کرد ،میدونی امشب چقدر برای ما مهمه
عوضی اره؟؟ میدونی اگه امشب چشمای نیما باز نشه برای همیشه از دستش میدیدم؟
زینب خانم صدای گریش بلند تر شد و روی زانو هاش خم شد هاج و واج به فرشاد نگا میکردم باورم نمیشد برای نیما اتفاقی
افتاده باشه
فرشاد :باور نمیکنی نه ،منم جای تو بودم باورم نمیشد ولی بخاطره انتقامه توی عوضی نیما که داره پدر میشه داره با مرگ
دست و پنجه نرم میکنه
به سمت فرشاد حمله کردم و یقه کت شو گرفتم و داد زدم :ایـن بـه مــن چــه ربـــطــی داره هـــا؟؟ تـو چــرا داری از
فــرصـــت اســـتــفـــاده مـیــکـنـــی مـیـــخــوای جای مــنــو تو قلب نوا بـگـــیـــری؟ هـــه مــعـلــومه ولــــی هیچ وقــت
موفـــق...
+مگه تو قلب من جا داری که فرشاد بخواد جاتو بگیره؟؟
دستم شل شد و از یقه فرشاد و رها کردم به سمت نوا که چشماش قرمز بود و زیرچشماش گود رفته بود برگشتم حالم بد بود
حس بدی داشتم اروم گفتم :نوا من..
+هیس فقط بـرو ،دیگه هیچ جایی تـو قــلــبـم نـداری ،اون حرمت بینمون هم با کار اخرت از بین رفت ،کمر شکوندی
امیر....کمرم شکست
انگار یکی قلبم و توی مشتش فشار میداد ،نتو نستم خودمو کنترل کنم و مانع اون قطره اشک سمج که با لجاجت از روی گونم
سر میخورد بشم
بدون معطلی اشکمو پاک کردم و سرمو پایین انداختم ،بدون توجه به شدت زیاد شدن اشک های نوا به سمت ماشین راه
افتادم از هرجهت داغون بودم و حرفای نوا حالمو بدتر کرده بود
اونقدر درگیر بودم که نفهمیدم کی سوار ماشین شدم و کی رسیدم خونه ،حالم داشت از روزای تکراری زندگیم بهم میخورد
دلم یکسال گذشتم لحظه هایی که با نوا بودم رو میخواست ولی دسترسی به گذشته غیر ممکن بود
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گوشی مو از جیبم خارج کردم و سریع شماره نوید رو گرفتم شاید اون میتونست کمکی به من کنه ،مثل همیشه به بوق دوم
نرسیده صدای نوید توی گوشم پیچید :به به امیر جان...
دلم نمیخواست به وراجی بیشتر از این ادامه بده از دست دادن هر لحظه به ضرر من بود ،بدون مقدمه چینی گفتم :نوید به
کمکت احتیاج دارم ،باید کمکم کنی پسر.
نوید :طوری شده امیر نگران شدم؟بعد این همه مدت تماس گرفتی و میگی به کمک من احتیاج داری؟من چه کمکی میتونم
بکنم؟
_اره نوید اره به کمکت سخت احتیاج دارم ،شاید تو تنها کسی باشی که بتونی منو از یه بدبختی بزرگ نجات بدی
نوید :گفته بودم کارایی که برام کردی و جبران میکنم خیلی خوشحالم از اینکه وقت حبران رسیده ،هرکاری از دستم بربیاد
واست انجام میدم رفیق.
*****
حوصله منتظر موندن برای اسانسور و نداشتم بی حوصله به سمت پله ها رفتم ،حرفای نوا خیلی برام سنگین بود ،تمام غرورم
جلوی فرشاد شکست و این منو سخت آزار میداد
با رسیدن به در ورودی کلید رو از جیبم خارج کردم ولی قبل پیجوندن کلید داخل قفل صدای سمانه و کریم منو سرجام
میخکوب کرد
سمانه :معلومه که نه بابا ،از اونی که میخواستیم بهتر پیشرفته حتی اگه داداش دختره نمیره ،امیر برای همیشه از قلب و ذهن
اون نوای لعنتی خارج میشه
کریم :من نگرانم ،امیدوارم امیر قربانی نشه چون اونموقع همه ما بدبخت میشیم
سمانه باصدای بلند خندید و گفت:امیر من هرگز قربانی نمیشه چون هیچ کاری نکرده و هیچ مدرکی بر علیه ش نیست پس
نباید نگران باشیم
کریم :درسته ،هیچ مدرکی برعلیه امیر نیست نباید زیاد به خودم فشار بیارم درگیر فرهاد و کله شق بازیاشم هستم ،دیگه
باید برم سمانه ممکنه امیر هر لحظه پیداش بشه
سمانه :نه حاال حاالها نمیاد گفتم که بهت با چه وضعیتی از خونه بیرون رفت ،بابا موضوع مهم دیگه اییم هست که داشت یادم
میرفت بگم ،ارسام دوباره زنگ زد ،لعنتی تهدید میکنه به امیر میگه یکتا بچه اونه باید از سر راه برش داریم ،داره از
حدوحدودش میگذره ،نمیخوام اون عوضی هم یه مانع برای رسیدن به عشقم بشه
بدنم سست شد ،با افتادن کیلید روی زمین و صدایی که تولید کرد برای یک لحظه ساختمون توی سکوت مطلق فرو رفت و بعد
صدای باز شدن در خونه و چشمای ترسیده سما بود به اتیش عصبانیت من اضافه میکرد
سمانه :ا..میر...ت..تو..اینجا..
کنترلم به هیچ عنوان دست خودم نبود ،تو یه حرکت یقشو گرفتم و توی خونه پرتش کردم با دادی که از درد زد ،بهش نزدیک
تر شدم و بدون توجه به زن بودنش مشت محکمی به صورتش زدم
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سمانه :امــیــر تــروخدا نــزن صـــبر کــن تــوضــیـح مـــیــدم

موهاشو از ته گرفتم و سرشو به دیوار چسبوندم ،داد زدم :عــــوضـیا تـــمــام ایـن مــدت مـــنـو بـازیـچــه کـثــافـــت کـاری
هـاتـــون کــرده بـــودید
موهاشو ول کردم و دستامو روی گردنش گذاشتم ،قرمز بودن چشمام و بلند شدن رگ گردنم رو حس میکردم چون چشماش از
ترس گشاد شده بود و از دماغش خون میومد ،با داد هایی که میزدم حنجره خودم درد گرفته بود
_مــــیـــدونــی تــاوان شـــمـــارو ،مــــوهـــای نــوا داد آره؟؟ بــخــاطــره دروغ هـــای شــمـــاست کــه الـان مــوهــای عــشــقـــم
از مـــنــم کـــوتـاه تـــره
هر لحظه فشار دستم روی گردنش بیشتر میشد ،ولی یک درصدم از عصبانیتم کم نشده بود مطمئن بودم که میخوام قاتل این
زنیکه ه*ر*ز*ه بشم
سرم تیر میکشید ،یکتا ،یعنی اون بچه من نبود ،بابا اینو میدونست ولی چرا با زندگیم اینکارو کرد ،چرا کاخ ارزوهامو روی سرم
خراب کرد
سمانه داشت خِر خِر میکرد ،سرخ شده بود ولی من بی رحمانه گلوش رو محکم تر از قبل فشار میدادم برام سخت بود درک این
همه دروغ و این همه خیانت ،با احساس برخورد یه چیز سفت به پشت سرم چشمام سیاهی رفت و دستام از دور گردن سمانه
رها شد
■■ نواعزیزی ■■
سرمو ،رو سینه زینب جون گذاشته بودم ،مانا و بقیه بچه ها هم هر کدوم یه جا نشسته بودن و به نیمام که داشت زیر خروار
ها سیم و لوله و دستگاه جون میداد نگاه میکردن ،به ساعتی که روی دیوار بود نگاهی انداختم ،ثانیه ها اروم تر از همیشه
حرکت میکرد  ،بی اختیار نگاهم به سمت دکترِنیما و مرد نسبتا خوشپوشی که به سمت ما میومد کشیده شد ،کمی از زینب جون
فاصله گرفتم سریع و از جام بلند شدم
دکتر  :سالم ،خانم عزیزی
بچه ها به ما نزدیک شدن مانا با ترس و دلهره نالید :اتفاقی افتاده؟
دکتر:انشاهلل که خیره دخترم نگران نباش
مردی که با دکتر بود با خوشرویی جلو اومد و گفت :سالم ،من نوید ربیعی هستم متخصص مغز و اعصاب به سمت شیشه بزرگی
که نیما از پشتی معلوم بود برگشت و گفت :همچنین دکترجدید اقا نیما
دکتر :اقای دکتر ربیعی یکی از بهترین جراحان مغز و اعصاب در نیویورک هستن ،به تازگی اومدن ایران ازشون خواهش کردیم
به اقا نیما سر بزنن و نظر پزشکیشون رو بدن ،با اینکه ما هرکاری الزم بوده رو انجام دادیم ،ولی معاینه دوباره توسط دکتر
ربیعی هیچ ضرری نداره
نویدربیعی :من تمام ازمایش هاشون رو و نتایج عمل هایی که روشون انجام شده رو چک کردم ،دعا کنید اگر خدا بخواد ،قول
میدم برش گردونم
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ساعت  3بود که از بیمارستان خارج شدم ،زمین از قطره های بارون خیس شده بود ،دلم یکم ارامش میخواست ،چیز زیادی
نبود ،دلم میخواست داد بزنم خداجون اخه نوکرتم مگه جون برادرم شوخیه که میخوای منو با اون امتحان کنی
کاله سوییشرتم و روی سرم انداختم ،گونه هام خیس بود ولی خودمم نمیتونستم تشخیص بدم که اشکه ،یا بارون ،ناخداگاه
فکرم به سمت روزایی که غم برام معنی نداشت برگشتم ،روز هایی که تنها مشکل بزرگم لواشک دزدی های نیما از زیر تختم
بود ،چقدر شیرین بود دوران کودکی ،مادر ببین فاصله گرفتم از دنیای پاکی و معصومی ،مادر ببین رها شده ام بین خرواری از
مشکالت ،میبینی چگونه دارند کمر دخترت را میشکنند اونقدری راه رفتم که سپیدی هوا جاشو به سیاهی داد و نم نم بارون به
یه طوفان بزرگ تبدیل شد ،باهر قدم پاهام توی آب فرو میرفت ،پاهام درد گرفته بود ولی من بیخیال به راه رفتنم ادامه
میدادم که با ترمز یه ماشین جلوی پام سرجام متوقف شدم ،با ترس سرمو باال اوردم تا راننده رو ببینم که در ماشین باز شد
با دیدن امیرچشمام گرد شد و ترسم جاشو به گردن کلفتی داد با جرعت داد زدم :تـو ایــنـجـا چـی مـیـخـوای؟ بــرو امــیــر چــرا
مـیـای جـلـوم ،مـــیـخــوای آتـیـش بـــگـیـرم از نـداشــتـنـت لـعـنـتــی ،میخوای بیشتر از این له بشم
امیر :سوارع ماشین شو کله شق بازی بسه نوا باید حقیقت هارو بفهمی
_برو نمیخوام ببینمت ،نمیخوام هیچ حقیقتی رو بفهمم ،خستم کردی ،چرا گورت و گم نمیکنی و بری ،لعنت به روزی که تو رو
دیدم امیرعلی لعنت به اون روز کذایی که تو اومدی تو زندگیم
_جــدایی تــمــوم شـــده نـــوا ،بــیـا دوبــاره خـانـــمــم شـــو ،بـه مـــوهات قـســم هـــمــه جـدایی مـــا نــقــشـه
دشــمــنــامـــون بــوده
بعد هر حرفی که میزد ،یاد اشکی که صبح ریخت میوفتادم و شدت گریم بیشتر میشد ،هیچ وقت اشک امیرو ندیده بودم برام
سخت بود جلوی من غرورش بشکنه ،نمیتونستم حرفی بزنم فقط سکوت کرده بودم ،دلم میگفت بسه نوا خسته شدم از غم و
غصه گور بابای سمانه و دخترش ولی عقلم میگفت این همه بدبختی کشیدی داداشه دسته گلتم داره پر پر میشه بخاطره این
مرد اونوقت تو میخوای راحت ببخشیش این بی انصافیه ،باید بیشتر از این حرفا تاوان بده ،با این فکر حالم بدتر شد و بلندتر
از قبل داد زدم :به همین راحتی؟؟فکر کردی میبخشمت؟؟فکر کردی اشکای شبانه مانا و زینب جون و یادم میره ،فکر کردی
قلب شکستم دوباره مثل روز اول میشه
_فرصت بده ،همه چی و توضیح میدم ،خودت همه چی و میفهمی دوباره مثل قبل میشیم
مثل صبح وحشی شدم و بهش حمله کردم یقه پیرهنشو گرفتم و گفتم :نـــیـــمــا چـــی اونــــم مـــثـــل قــبــل مــیــشـــــه
امیر بهم نزدیک تر شد ،دستشو روی چونم گذاشت و سرمو باال اورد با تردید گفت :نـیـــمـا تــو رو صـــدا مــیـکــنـه نــوا،
بـهــوش کــه اومد گــفـت مانــا بزقاله من کجــاســت
■■ امیرآریا ■■
با گفتن این حرفم چشمای برق زد ،دستشو روی دهنش گذشت ،پالتو کوتاه مشکی که تنم بود رو در اوردم و رو شونه نوا که
مثل موش اب کشیده شده بود انداختم و گفتم :سوار ماشین شو بریم بیمارستان
_د..دُ..دروغ..میگ..میگی
بی قرارش بودم و از هر فرصتی برای لمس کردنش استفاده میکردم ،دست روی شونه هاش گذاشتم و گفتم :به این قیافه
داغونم شوخی کردن میاد ،بیا سواره ماشین شو االن سرما میخوری
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نوا چشم غره ایی رفت و دستامو کنار زد ،بی توجه به من به در ماشین باز کرد و نشست داخل ،نفسمو پرصدا بیرون دادم و
سوار شدم ،سریع ماشینو روشن کردم و به سمت بیمارستان راه افتادم
نوا کالفه با انگشتاش بازی میکرد و من به خیابون های شلوغ تهران نگاه میکردم ،بارون شدید شده بود و برف پاک کن روشن
بود ،شهر زیر چراغ قرمز و زرد ماشین ها خیلی زیبا به نظر میرسید ،دستامو پشت سرم بردم ،از برخورد دستم با گردنم چهرم
توهم رفت که نوا گفت :چته؟
_قبال مالیم تر بودی.
نوا :من دیگه نوای قبل نیستم
_شلوغه به این زودی ها نمیرسیم بیمارستان ،پنبه هایی که توی گوشت فرو کردی در بیار میخوام اتفاقایی که باعث جدایی
مون شده رو واست تعریف کنم
نوا........ :
_اون روز که بردمت خونه باغ و اون لباس عروس و بهت دادم ،میخواستم ازت خواستگاری کنم ،ولی بابا زنگ زد ،با خبری که
داد دنیا روی سرم خراب شد...
☆☆☆☆☆
بعد از اینکه کریم با چراغ خواب کوبید تو سرم با سما و یکتا از خونه رفتن ،ولی همون موقع فرشاد که داشته میومده خونه من
فرار اونا رو میبینه و وقتی که میاد باال منو پخش زمین میبینه ،بهوش که اومدم سرم درد میکرد انگار رفته بودم به پونزده
سال پیش زمانی که فرشاد دشمنم نه ،رفیقم بود وقتی گفت چیشده همه چی و تعریف کردم حالم دست خودم نبود ،بین
حرفامون بود که مانا زنگ زد به فرشاد و گفت نوید نیما رو برده عمل کنه و علت بیهوش بودنش رو ،وجوده یه لخته خون تو
جمجمش دیده ،خیلی اتفاقی بود این عمل انتظارشو نداشتم ،رفتیم بیمارستان نیما تو اتاق عمل بود ،میثاق  ،شهرام  ،مانا  ،آیدا
 ،بهارو زی زی جون با گریه پشت در اتاق عمل نشسته بودن ،حالشون بد بود نتونستن به وجود من اعتراضی بکنن ،چشمم
همش دنبال تو بود داشتم میمردم بفهمم کدوم گوری رفتی ساعت  ۲::۰بود که نوید از اتاق عمل اومد بیرون  ،خودت باید
درک کنی حاله بچه هارو داغون بودن ولی با حرفی که نوید زد انگار از یه جو سنگینی رها شدن :تبریک میگم ،عمل موفقیت
آمیز بود  ۰۰درصد تا شب بهوش میاد
تا  ۲۰شب همه پشت اتاقش نشسته بودیم که پرستار اومد و گفت بیمارتون توله سگشو میخواد
به اینجا که رسیدم نتونستم مانع کش اومدن لبخندم بشم ،سرخ شدن مانا و حرفی که زد واقعا خنده دار بود :توله سگ منم،
میشه برم تو
به سمت نوا برگشتم ،چشماش بخاطره گریه متورم شده بود ،با دیدن بیمارستان ماشین و وارد پارکینگ کردم بی قراری نوا رو
خیلی خوب درک میکردم ،ماشین که متوقف شد نوا مثل پرنده ایی که سال هاست توی قفس زندانیه و حاال ازاد شده بدون
توجه به من از ماشین بیرون پرید ،دلم از بی توجهیش گرفت ،حاال که فهمیده من واقعا بی تقصیرم چرا بازم بی توجهی میکنه،
نکنه جدی عاشق فرشاد شده و منو فراموش کرده نفسمو پر صدا بیرون دادم و از ماشین پیاده شدم
■■ نواعزیزی ■■
برام مهم نبود کی سره راهمه تا اینجاشم کلی دیر رسیده بودم ،به هرکس سر راهم بود تنه میزدم ،به راه رویی که  icuتوش
بود رسیدم ،مثل چند روز گذشته شلوغ نبود فقط فرشاد بود که روی یکی از صندلی ها نشسته بود ،با قدم های محکم بهش
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نزدیک شدم ،چشماش بسته بود فکر کردم خوابه اومدم برگردم تا از پرستار بپرسم نیما رو کجا بردن که صداش منو وادار به
ایستادن کرد :به به ،نوا خانم چه عجب تشریف فرما شدید ،اصال میدونی امروز چه روزیه؟
با تعجب به سمتش برگشتم و گفتم :به جای این حرفا منو ببر پیشه داداشم
فرشاد:هه خانم نگران نشو ،نیما خوابه بیا اینجا بشین حرف بزنیم
قیافه داغونشو که دیدم از لجبازی دست کشیدم و کنارش روی صندلی نشستم ،پالتو امیرو بیشتر به خودم فشار دادم و با
تمام وجود بوی عطرش رو به ریه هام فرستادم که فرشاد سیگاری از جیبش دراورد و گفت :امروز عروسیمون بود ،جشنی که
من داماد و تو عروسش بودی
ناراحت به فرشاد که به سیگارش پک میزد نگاه کردم و گفتم :فرشاد ،این روزا داغونم بدترش نکن
فرشاد :تکلیف من چیه نوا ؟ حاال که حقیقت روشن شده ،باید از زندگیت برم.
دلم برای فرشاد سوخت ،اون هیچ گناهی نداشت با بغضی که نمیزاشت صدام صاف به نظر بیاد گفتم :تو الیق بهترینایی فرشاد،
از اولم میدونستی که دیوانه وار دوسش دارم ،بی انصافیه حاال که فهمیدم تمام این مدت اونم مثل من عذاب میکشیده
رهاش کنم
فرشاد :میدونی برای چی میخواستم از امیر ،کسی که از داداشام بهم نزدیکتر بود انتقام بگیرم نوا
هیچی نگفتم که ادامه داد :بابام که مرد ،مامان لیال موند با دوتا پسر  ٠ساله و یه پسر شیش ماهه ،بدون هیچ پول و پله ایی،
در به در دنبال کار بود که حسین آریا ،شخصی که پدرم تو شرکتشون کار میکرده میاد و به مامان لیال پیشنهاد میده ،دایه پسره
تازه متولد شدش امیر بشه ،از وقتی مامانم پیشنهاد آریای بزرگ و قبول میکنه ،صاحب یه پسر دیگه هم میشه ،منو امیر باهم
بزرگ شدیم بخاطره عالقه بی اندازه امیر به من عموحسین منم مثل پسره دور دونش ،وارث خاندان آریا ساپورت میکرد
به اینجا که رسید چشمای اشکیشو برای چند لحظه بست و گفت :نوا بزرگتر که شدم فهمیدم مامانم حاضره سه تا بچه های
خودش بمیرن ولی خار به پای امیر نره ،از اونموقع حسادتی که توی قلبم بود بزرگ و بزرگ تر شد
واقعا تحملش برام سخت بود پسر حسودی بودم ،این حسادت من وقتی اوج گرفت که ،امیر و مادرش برای تعطیالت
تابستونیشون رفتن لندن و مامان لیالی من از فراغ و دوری پسرخوندش تب کرد و عمو حسین مجبور شد مامانمو بفرسته لندن
پیش پسر و همسرش تا وقتی که  ۲:سالم شد و امیر و خانوادش رفتن تهران مشکلی نبود.
مشکالت من از وقتی که دانشگاه تهران قبول شدم شروع شد.
مامانم رو پاهاش بند نبود چون میخواست دوباره بره پیش امیر جونش این دیگه برام مهم نبود.
ولی وقتی فهمیدم دختری که تمام بچگیم باعشق به اون گذشت حاال شده نامزده کسی که با تمام حسادتام داداش صداش
میکردم ،اتیش گرفتم
به اینجا که رسید چشمام گرد شده بود ،یعنی ،یعنی فرشاد تمام این مدت عاشق سما بوده ،منتظر بقیه داستان بودم
که با صدای گرفته ادامه داد :میدونستم امیر عاشق سمانه نیست.
امیر ادم دختر بازی بود و کله زندگیش توی دختر و ماشین های رنگاوارنگ خالصه شده بود.
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بهش گفتم دوسش دارم دست از سرش بردار ،گفت داداشمی نوکرتم ولی هیچ وقت به ناموسم نگاه نکن چون ممکنه بالیی به
سرت بیارم که یه عمر شرمنده مامان لیال بشم.
نوا کشیدم کنار ،من ادم ح*ر*م*ز*ا*د*ه ایی نبودم ،امیر شد مردزندگی پرنسس کوچولوم
میخواستم عشقم خوشبخت بشه ،ولی من توی اون مهمونی که خونه امیر اینا برگزار شد با دیدنت مجذوب چشمای شیطونت
شدم ،نه از عشق و عالقه ها تو منو یاد بچگی های سمانه انداختی
زمانی که پرنسسم هنوز وارد دنیای کثیف خودش نشده بود.
از بدبختی و اقبال بدم ،فهمیدم که امیرم دلش پیش تو گیر کرده و برای خودش میخوادت ،قسم خوردم ،نوا قسم خوردم
نزارم بهت برسه دیگه تورو واسه خودم میخواستم.
با جداییتون فکر کردم دارم به هدفم نزدیک میشم ولی سخت اشتباه میکردم چون دله هر دوی ما مطعلق به شخص دیگه ایی
بود.
_هنوزم باورم نمیشه تو بایه قلب پاک عاشق اون سمانه ی پلید شدی
فرشاد :رسیدن به تو غیرممکن تر از رسیدن به سمانه بود ،با تمام سختی هاش گذشت میخوام ازدواج کنم نوا ،دیگه با عشق
جلو نمیرم چون تهش برای من یه شکسته بزرگه،انتخاب و گذاشتم به عهده مامان لیال و اونم از خداخواسته قبول کرد تا من یه
مانع برای دوردونش نباشم
با این حرف سیگارش رو روی صندلی که روش نشسته بودیم خاموش کرد و توی سطل زباله کنارش انداخت.
از جاش بلند شد و گرفته گفت :ارزو میکنم با امیر خوشبخت بشی و نیما هرچه زودتر به سالمت کامل برسه ،مواظب خودت
باش
_فرشاد....
فرشاد :خدافظ نوا
مات و مبهوت به فرشاد که کم کم از من دور میشد نگاه میکردم درک حقیقت هایی که توی چند ساعت اخیر فهمیده بودم برام
سخت بود.
با دیدن ایدا که به سمتم میومد ،بهش نزدیک شدم و قبل اینکه حرفی بزنه گفتم :چیشده؟
آید با اشتیاقی وصف نشدنی و صدای نسبتا بلند گفت :نوا داره بهوش میاد
****(سه روز بعد)
نوید ربیعی :شاید مسخره به نظر بیاد ولی هنوز باورم نمیشه که نیما برگشته این واقعا یه معجزه بود,که حتی باورش برای منم
سخت بود فقط  11درصد امکان بازگشت وجود داشت
نیما ..:باد...بادمجو..بادمجون..بم..آ..فت..آفت...ندا..ره..دکت..دکتر..من..حا..ال..حاال..ها..نمی..نمیمیرم
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زی زی جون :دردت بجونم که دلم برای چرت و پرت گفتناتم تنگ شده بود
زی زی جون داشت دوباره اشکش در میومد که نیما باهمون صدای گرفتش گفت:بزار..ید..سرپا..بشم..کارخو..نه..آبغوره
سازی..میزنم..شما..سه...تا..هم میزارم مسئو..ل..تولید..شید..خفن..درامد..داره
مانا کالفه نگاهی به نیما انداخت و گفت :همش چرت و پرت بگو خوب؟
نیما..:م..م..من..ک..که..
نوید ربیعی :بسه دیگه ،داره به نیما فشار میاد ،اتاق و خالی کنید برای امشبم فقط یه نفر میمونه
ربیعی هنوز حرفشو کامل نکرده بود که منو زی زی جون ،مانا ،شهرام و میثاق همزمان باهم گفتیم :من میمونم شماها برین
مرد بیچاره خندش گرفته بود ،به زور خودشو نگه داشت و باهمون صدایی که سعی داشت جدی نگهش داره رو به زینب جون
گفت :مادر شما برید استراحت کنید دیشبم تا صبح بیدار بودید
مانا :اره مامان برو خونه دیشب کلی خسته شدی ،من میمونم
به سمت مانا براق شدم و با اشاره به شکمش غریدم :شما همتون تشریف میبرید خونه ،اگه تو زی زی جون بمونید که از
خستگی بیهوش میشید و نیما بدبخت تنها میشه ،رو به پسرا کردم و گفتم :شماهم که امکان نداره بمونید واگرنه بیمارستان
منفجر میشه ،من امشب میمونم دیشب به اندازه کافی استراحت کردم ،دکتر بندازشون بیرون
بالخره همشونو راضی کردیم برن ،نیماهم بخاطره داروهایی که مصرف میکرد خوابیده بود ،بدون سرو صدا روی صندلی که کنار
تخت نیما بود نشستم و به پنجره بزرگی که توی اتاق بود خیره شدم ،با هوایی شدن دله سرکشم هنذفریمو از کیفم بیرون
کشیدم و به گوشیم وصل کردم ،با پلی کردن اهنگ مورد عالقم قلبم بی قرارتر از ثانیه های پیش شد
یه حسه جدیده
یکی دوباره از راه رسیده
مثل اون چشمم ندیده
انگاری اونو خدا واسه من افریده
خواسته یا ناخواسته دستم به سمت گوشیم رفت بعد ماها به خودم جرعت دادم وارد بالک لیستام بشم ،هنوزم اکسیژن سیو
بود
نگاهی به نیما انداختم و دوباره به صفحه گوشیم خیره شدم ،دیگه وقت آن بالک شدنش رسیده بود ،دیگه غم بسه به کوری
چشم هرکس مانع جدایی من و امیرم شده ،وقتی نیما سرپاشد عشقمو پس میگیرم ،دلم میخواد نوای بیوتیفوله سابق بشم ،از
افسردگی خستم شدم
نیما.:ن..نو..نوا..خ..خوبی...؟
نگاهی به نیما کردم و زمزمه وار گفتم :وقتی تو خوبی مگه میشه من بد باشم.
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نیما..:ال..الغر..شدی
لبخند تلخی زدم و دستام رو دستای نیما گذاشتم و گفتم :رژیم گرفتم
نیما..:آر..ه..ماهم..عر..عر
_نیما از ماها نخوا خوب باشیم ،یکم درک کن بابا داشتی از پیشمون میرفتی ،زینب جون خطر سکته قلبی و رد کرد ما
همه داغونیم ،حتی االنم که خداروشکر حالت خوبه توی شوک اون تصاوف نابه هنگام هستیم لعنتی
دستای نیما رو صورتم نشست  ،با دستش مانع پایین اومدن اشکم شد و با همون صدای گرفته بریده بریده گفت:
گریه..نکن..توله سگ..مگه..من..مردم
_دیکه گریه نمیکنم نیما ،تموم شد دیگه میخوام مثل قبل باشیم ،مثل قدیما الکی خوش و خندون باشیم ،این شادی خیلی
واجبه مخصوصا حاال که داره یه نی نی کوچولوام به جمع خونوادمون اضافه میشه
نیما چشماش گرد شد و زیر لب گفت :نه
نیشم باز شد ،ابرومو باال انداختم و گفتم :آره
نیما :با..باور..م...نمیشه..مگه..میشه...؟
_چرا نشه بزقاله
نیما :بابا..مگه..تو..این..سن..میشه..حامله..شد ۵۰..سالشه..ها..حاال..بابامون کیه؟
با شنیدن این حرف از نیما و فهمیدن حدس مسخره ایی که زده بعد ماها از ته دل با صدای بلند خندیدم ،اصال به اینکه
بیمارستانیم توجه نداشتم دستم و رو دلم گذاشته بودم و قهقهه میزدم ،نیمام با تعجب داشت نگام میکرد زوری خندمو جمع
کردم و گفتم :جلبک..برو..ذهنتو..لیف بکش..اون..که حاملس مانا زن توی جلبکه نه زی زی جون بیچاره
■■ امیرآریا ■■
نوید :چته پسر چرا باز کشتی هات غرق شدن؟
امیر :سردرگمم نوید واقعا نمیدونم باید چیکار کنم و باید کجا برم! گیج گیجم
نوید :به نظر من بجای پنهان کردن خودت و خاموش کردن گوشیت برو عین ادم با خانوادت حرف بزن شاید دلیل منطقی داشتن!
_چه دلیلی نوید ،چه دلیلی برای این کار اونا وحود داره ،رسما منو االغ فرض کردن ،میدونی چقدر به اون بچه وابسته شده
بودم ،احمقم ولی حتی فکر کردم سمانه آدم شده
نوید :ازش خبری نداری؟
امیر :فعال بجز حاله نوا و خانوادش از چیزی خبر ندارم ،به موقعش به حساب اونا میرسم اول باید نوا رو پس بگیرم
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نوید :امیدوارم توقع نداشته باشی تا دیدت بپره ب*غ*لتو بگه امیر بیا منو بگیر
_نوید من همچین توقعی ندارم ولی خوب اگه سگ محلم کنه خیلی ضربه میخورم ،فکر نکنم اونقدرا هم بی انصاف باشه
نوید :نمیدونم امیر واقعا سردرگمم
کالفه دستی تو موهام کشیدم ،نوید با برداشتن کتش از جاش بلند شد و گفت :دیگه باید برم مطب ،امیر مراقب باش حواست
و جمع کن دوباره گند نزنی
_باشه ،حواسم هست
به محض خارج شدن نوید از اتاق گوشی مو از روی میز برداشتم و زدم به شارژ ،برای بدست اوردن نوا باید افعی های دور و
برم رو نابود کنم
از جام بلند شدم و به سمت گاوصندوق رفتم تا سند خونه رو بیرون بیارم که در اتاق باز شد و خانوم اکبری وارد اتاق شد و
گفت :آقای مهندس ،جناب قادری اومدن خیلی عصبانی هستن و اسرار دارن همین حاال شمارو ببینن
با به یاد اوردن اون عوضی اخمام توهم رفت و گفتم :وقت ندارم ،باید برم بگو یه وقت دیگه بیاد
اکبری :اما آقای مهندس...
_سریع برو و کاری که گفتم و انجام بده به خانم سماواتم بگو بیاد اتاقم
اکبری با بی میلی زیر لب گفت :چشم
با خارج شدنش از اتاق ،درب گاوصندوق و باز کردم و سند هارو بیرون کشیدم ،بعد مطمئن شدن از بسته بودن در گاوصندوق،
سامسونت ،چرم قهوه ایی رنگم رو باز کردم و سند هارو داخلش گذاشتم
که در اتاق به شدت باز شد ،فوری به سمت در برگشتم با دیدن اکبری چشم غره ایی بهش رفتم تقریبا داد زدم :خانم اکبری
یه چیزی به اسم تلفن گذاشتیم روی میزتون که مزاحم کار من نشید ،اونوقت شما دو دقیقه یک بار بدون در زدن دره اتاق و
باز میکنید و میپرید داخل؟ اینجا رو با خونه خالتون اشتباه گرفتید؟
اکبری :آقا..آقای مهندس...بخدا..من...خانم..سماوات
بیچاره ترسیده بود ،زیاده روی کرده بودم ،اعصابم خورد بود و این اخالق بدم دامن این اکبری بیچاره رو گرفته بود صدامو
پایین اوردم ،با حفظ ظاهر خشنم گفتم :بگو سماوات بیاد
اکبری.:چ..چشم..
****
سماوات رو بروم نشسته بود و کالفه به لیوان قهوه مقابلش نگاه میکرد
چشمامو ریز کردم و گفتم :وقتت تموم شد ،کمکم میکنی یا نه؟
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سماوات :اقای آریا ،میتونم کمکتون کنم ولی اگر قول بدید برای من مشکلی پیش نمیاد میدونید که نامزدم فوق العاده تعصبیه.
اخمامو تو هم کشیدم و با پوزخند گفتم :مگه از نامزدت جدا نشدی؟!
با تعجب به من نگا کرد و با مِن مِن گفت :شـ..شما ازکجا میدونید از امیر جدا شدم!!!!؟
_ترکت کرده اینم میدونم  /:ولی بگذریم اینا به من مربوط نیست کمک میکنی؟!
چهره ی متفکری بخودش گرفت و بعد از چند ثانیه گفت  :باشه ولی اگه مشکی برای من پیش بیاد چی؟!
_مطمئن باش کار به اونجاها نمیکشه
سماوات :باشه ،هرکاری از دستم بربیاد انجام میدم ،امیدوارم گره از مشکالتون باز بشه
_خوب این عالیه ،خانم سماوات این موضوع باید بین خودمون بمونه حتی فرهادم نباید از این قضیه بویی ببره
سماوات :خیالتون راحت ،به کارتون برسید سعی میکنم در کوتاه ترین زمانه ممکن انجامش بدم ،با تموم شدن قهوش از جاش
بلند شد و با گفتن با اجازه از اتاقم خارج شد
گوشیم روشن شده بود و اس ام اس حمید روی صفحه نمایان بود :امیر آقا کارهای خونه رو تموم شد ،
وسایل مورد نیازتونم از ویال منتقل کردم بماند که خانم جان حسابی در تالش بود ادرس خونه جدیدتون رو از من بگیره،
خیالتون راحت آقا ادرس ندادم بهشون گفتم نمیدونم ،کار دیگه ایی ندارید انجام بدم؟
بعد جواب دادن اس ام اسش و یه تشکر بلند باال ،قهوم که حاال سرد شده بود رو سرکشیدم ،با اینکه روز خسته کننده ایی
بود ولی خیلی جلو افتادم ،اونقدر که برای رسیدن به خوشبختی فقط چند پله فاصله دارم
■■ نواعزیزی ■■
زی زی جون با ابرِ خیس صورت نیما رو میشست ،من رو پنجره لم داده بودم و مانام داشت کمپوت هایی که خانواده خودش
اورده بودن و میخورد که نیما گفت :من مریضم یا تو؟؟
مانا چشم غره ایی بهش رفت و گفت :من حاملم یا تو؟؟
نیما چپ چپ نگاش کرد و گفت :من زحمت کشیدم یا تو؟
زی زی جون که از خنده شونه هاش میلرزید گفت :نیما ببند دهنو ،نوا بیا برو یکم خرت و پرت بخر بشینید بخورید ،دو کیلو
موزم بخر  ،شیرینی ام بگیر کسی اومد مالقات یه چیز واسه پذیرایی داشته باشیم
از جام بلند شدم و بند مانتوی جلو بازم رو محکم کردم ،رو به نیما گفتم :پول بده میخوام برم موز بخرم.
نیما که از دست زی زی جون را حت شده بود گفت :من پول ندارم واسه بچم پوشک بگیرم ،قراره لباسا تورو بپیچیم دورش بعد
پول بدم تو بری موز بخری کوفت کنی؟!
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به سمت زی زی جون برگشتم که دیدم کارت نیما تو دستشه زدم زیر خنده که زی زی جون گفت  :بیا مادر برو بخر سریع بیا
کارتو بین انگشتام چرخوندمو گفتم :مرسی فدات بشم من
نیما:رمزشو نمیدونی هر هر
_ بزار فکر کنم آها 4 3 2 1
نیما:تو رمز کارت منو از کجا میدونی؟!
_مگه بجز این رمز دیگم میزاری تو
با گفتن این حرف واسه مانا که داشت با نیش باز نگام میکرد بوس فرستادم و از اتاق رفتم بیرون
****
از بیمارستان خارج شدم و دستم و برای اولین تاکسی بلند کردم ،امروز قرار بود فامیل های زینب جون بیان مالقات ،از ته دلم
خداروشکر میکردم خانوادمون عزادار نیما نشد ولی ته قلبم هنوز جای فردی که هر لحظه منتظر اومدنش بودم خالی بود.
در طول مسیر همش فکرم درگیر مسائل های اخیر بود که تاکسی جلوی شیرینی فروشی بزرگی متوقف شد و گفت :خانوم اینجا
نزدیک ترین جا به بیمارستان بود ،شیرینی هاش عالیه
_باشه ،ممنون فقط لطفا همینجا بمونید من چند دقیقه دیگه میام
راننده :واستادم خانوم فقط زود بیا
سریع از ماشین پیاده شدم و رفتم دوکیلو از شیرینی مورد عالقه نیما رو خریدم از میوه فروشی کنارشم به گفته زی زی جون
موز خریدم البته ناگفته نمونه که همه این خریدا از کارت زی زی جون بیچارم پرداخت میشد نه اون نیمای حیف نون ،دلم نیومد
زیاد ولخرجی کنم عجله هم داشتم دلم نمیخواست وقتی فامیال زی زی جون میان من و اونجا نبینن و حرص نخورن
دوباره که سوار ماشین شدم ،راننده سرش رو از روی فرمون برداشت و گفت :کجا برم خانوم؟
_همون بیمارستان
رانندگیش عالی بود ،از کوچه و پس کوچه ها میرفت بدون اینکه حتی لحطه ایی از وقتمون پشت ترافیک بگذره.
وقتی ماشین جلوی در بیمارستان متوقف شد در کیف پولمو باز کردم و گفتم :چقدر شد؟
_بیست و پنج هزارتومن خانوم
با شنیدن مبلغ چشمام از سوراخ دماغام زد بیرون ،با صدای بلند گفتم :چقدر؟؟
_خانوم دوساعته جلو شیرینی فروشی معطل شدما ،توی راهم مسافر سوار نکردم حکم دربس داشت واسه شما
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حوصله کلکل نداشتم سریع دوتا دهی و یه پنجی از کیفم بیرون کشیدم و روی دستش که به سمتم دراز شده بود گذاشتم
از ماشین پیاده شدم و با حرص درو کوبیدم ،همین جور که داشتم غرغر میکردم وارد محوطه بیمارستان شدم و با دیدن ،
شراره خانوم و آقا حسین که وارد بیمارستان میشدن برای یک لحظه راه تنفسم بسته شد.
شراره خانوم و از نردیک دیده بودم ولی هیچ وقت فرصت نشده بود با اقا حسین رو در رو مالقات کنم.
نگران بودم ،توصیفات زیبایی از حسین آریا نشنیده بودم ،با فکر به اینکه اومدن تا زی زی جون یا من رو تحقیر کنن به سرعت
قدم هام اضافه کردم.
اونا سواره اسانسور شدن با عحله به سمت پله ها دویدم.
نباید اونا زودتر از من برسن نمیخوام دوباره خانوادم و غمگین کنن ،پله هارو چندتا یکی طی میکردم به طبقه دوم که رسیدم
نفس نفس میزدم ،سرعتم کم شده بود.
نگاهم به اسانسور افتادم ،وای خدا چه زود رسیدن طبقه سوم  ،دوباره مثل احمق ها شروع کردم به دویدن ،ولی متاسفانه دیر
رسیدم ،وارد راهرو طبقه سوم که شدم شاهد ورود شراره و حسین آریا به اتاق نیما بودم.
شیرینی و موزی که قطعا تا االن له و لورده شده بود رو ،روی زمین گذاشتم ،ناچار روی پله ایی که کنارم بود نشستم و ماتم زده
به در اتاق خیره شدم اخه مامان و بابای امیر برای چی باید بیان مالقات نیما؟
یکم که نفسم جا اومد از جام بلند شدم و به سمت اتاق رفتم ،پشت در کمی مکث کردم انتظار داشتم صدای مشاجرشون رو
بشنوم ولی در کمال تعجب صدای گیرای اقا حسین رو شنیدم که با لحن محترمی زی زی جون رو مخاطب قرار داده بود :انشاهلل
اقا نیما به زودی سالمتی کامل رو بدست بیاره و دوباره وارد اجتماع بشه
با تردید دست گیره رو پایین کشیدم و بعد گفت با اجازه وارد اتاق شدم.
خواهر زینب جون به همراه شوهر و دخترش لیال هم داخل اتاق بودن بعد یه سالم و احوال پرسی سرد ولی با احترام به سمت
شراره خانوم که با ورود من از جاش بلند شده بود رفتم.
_شراره خانوم
شراره :چه عجب چشممون به جمالت روشن شد ،بانوی زیبا ،عروس نازم
با شنیدن کلمه عروس نارم از زبون شراره خانوم حرارت بدنم باال رفت سرمو با خجالت پایین انداختم و گفتم :شرمندم تروخدا
خودتون در جریان اتفاقات اخیر هستید
شراره :اره عزیزم درکت میکنم ،بعدا باید حسابی جبران کنی ها کم دلتنگت نبودم خانوم
بعد یه خوشامد گویی درست و حسابی به مهمونا بی قرار به گوشه دیوار تکیه زدم ،میدونستم شراره خانوم و آقا حسین فقط
برای مالقات نیما نیومدن ،ولی نمیدونستم برای چه چیزی این همه راه تا اینجا اومدن
نمیتونستم انکار کنم بیشتر نگرانیم برای موجود کله شقی مثل امیره...
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با خودم درگیر بودم که با صدای زینت(خواهر زی زی جون) به خودم اومدم :ندا جان کشتیات غرق شدن؟ چقدر ساکتی؟
با حرص ل*ب*ا*مو جوییدم چشم غره ایی بهش رفتم زیر لب غریدم :خاله زینت اسم من ندا نیست من نوا هستم
زینت :اوه اوه زینب جان دختر هووت باز داره پاچه میگیره قالدشو که بستی؟
با خارج شدن این حرف از زبون زینت پشت سرم تیرکشید و عرق سرد روی ستون فقراتم نشست
جمع تو سکوت بری فرو رفته بود که زینت دوباره گفت :ای وای چرا ساکت شدید ،بهتون برخورد؟
نیما اخماش توهم بود با خشن ترین و محترمانه ترین حالت ممکن گفت :خاله زینت یک بار ،فقط یک بار دیگه بشنوم این حرفو
از زبونت حرمت هارو کنار میزارم و...
زینت :کنار میزاری و چی نیما؟؟
نیما...... :
زینت :بیا اینم از بچه خواهرمون ،شانس نداریم که ما
زیر نگاه شراره خانوم و اقا حسین داشتم آب میشدم کمی از دیوار فاصله گرفتم ،بعض داشت خفم میکرد جلوی پدر و مادر
امیر تا حد امکان تحقیر شدم
بدون حرف درو باز کردم و از اتاق خارج شدم ،فضای بیمارستان برام خفقان اور شده بود.
فضای ازاد میخواستم ،به هرکس سر راهم بود تنه میزدم به در اصلی که رسیدم مثل روانی ها خودمو از بیمارستان بیرون
انداختم.
با وارد شدنم به حیاط بیمارستان نفس حبس شدم رو ازاد کردم و خودمو رو اولین نیمکتی که سر راهم بو رها کردم.
هنوز ده دقیقه از نشستنم نگذشته بود که دستمال سفید رنگی جلوی چشمام قرار گرفت.
شراره :اشکاتو پاک کن خانوم لوس
دستمالو از دست شراره خانم گرفتم و تشکر کوتاهی کردم که گفت :میتونم کنارت بشینم
کمی به سمت راست رفتم ،دماغمو باال کشیدم و گفتم :البته بفرمایید
شراره خانوم با گفتن متشکرم کنارم نشست و بعد یک مکث طوالنی گفت :اولین باری که با امیر اومدی عمارت رو یادته؟
سرمو تکون دادم و با به یاد اوردن اونروز گفتم :خیلی بداخالق بودید
منتظر بودم کلفت بارم کنه ولی با صدای بلند خندید و گفت :اولین نفری بودی که جلوم بهم گفت بد اخالق
سرمو با خجالت پایین انداختم که ادامه داد :میدونی نوا ،امیر پسر دوردونمه ،تک فرزنده دلم میخواست مثل همه تک فرزندا
لوس مامان بارش بیارم ولی امیر ،از همون بچگیم تخس و یه دنده بود.
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هیچ وقت حاضر نمیشد جلوی یه جمع بیاد ب*غ*لم و لوس بازی دربیاره ،وقتی که بزرگتر شد چهارچشمی مواظبش بودم که یه
وقت نکنه به راه بد کشیده بشه ،امیرم شیطنت های خودشو داشت و برای مقابله با اون پسر کله شق خنده رو بودن جواب
نمیداد ،بخاطره همین جدی شدم.
از کارمم راضیم ،خداروشکر پسرمو مرد بار اوردم مثل جوونای این دوره زمونه نشده ،با وجوده این همه امکانات بازم حدو
حدودش رو رعایت میکنه.
نمیگم یه قدیسه اس ،امیر اشتباهاتی داشته ولی هیچ وقت ادم بدی نبوده ،وفتی تو رو با خودش اورد خونه تو چشماش یه
حسه تازه دیدم ،مثل دخترای دیگه به تو نگاه نمیکرد.
شراره خانوم کامل به سمتم برگشت و با لبخند عمیقی گفت :حتی اونروز سعی داشت لوس مامانش بشه
لبخنده شراره خانوم زیاد طوالنی نشد چون با به زبون اوردن اسم سما لبخندش کال محو شد.
شراره :سما با امیر بزرگ شد نمیدونم چرا ولی هیچ وقت نتونستم از یه خواهرزاده بیشتر نگاش کنم ،دلم نمیخواست عروسم
بشه اخه کم و بیش از کاراش خبر داشتم ،شاید یه روزی مادر بشی بفهمی ولی هر مادری ارزوشه دختری که عروسش میشه
بکر و دست نخورده باشه ،سما باب میل منو حسین نبود.
امیرم از سما خوشش نمیومد ولی به محض اینکه به از کرج اومدیم تهران امیر کامال متحول شد و تویه جملش هفتا سمانه
میشنیدی ،با تمام نارضایتی ما امیر و سمانه نامزد کردن ،اونموقع با خودم گفتم شاید عاشقش شده ولی حاال میفهمم امیر جز تو
به هیچ کس دل نبسته
هیچ وقت برقی که تو چشمای امیرم با نگاه کردن به تو روشن میشه رو فراموش نمیکنم
گرمم شده بود ،گر گرفته بودم برای فرار از این بحث گفتم :شراره خانوم...
شراره :میدونم ،میخوای بگی اینا چه ربطی به من داره درسته؟ میخوای بگی امیره پاکت وقتی حقیقت هارو از من پنهون میکرد
باید به اینجاها فکر میکرد
_خوب..نه..ولی..
شراره :نوا به جون خودش که میخوام دنیا نباشه وقتی اون نیست امیر داغونه ،بچم از عمارت رفته ،دخترم غرورش به اندازه
کافی شکسته شده ،میدونم توهم کم سختی نکشیدی ولی تروخدا امیرم درک کن ،بیشتر از پنج ماه از غرورش برای اشتی مایه
گذاشت ،حاال که همه حق
یقت ها روشن شده و نیما سالمته ،امروز که بی گناهی و پاکی امیرم ثابت شده توقع داره تو برای اشتی پا پیش بزاری ،دلش
میخواد غرور از دست دادشو برگردونه ،دوست داره دوست داشتنت بهش ثابت بشه
_شما از من چی میخواید شراره خانوم؟ اینکه برم پیش امیر و ازش عذر بخوام؟
شراره :نه نوا ،بخدا که خواسته من از تو این نیست ،میخوام شخصی که به این دوری خاتمه میده خود کسی باشه که باعث
دوری بوده
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لبخند تلخی روی لبم نشست ل*ب*ا*مو به زور از هم باز کردم و گفتم؛ شراره خانم ،نه من باعث دوری بودم نه امیر این شماها
بودید که باعث دوری ما شدید
اشک گونه های شراره خانوم و تر کرد صداش که از اول غمگین تر شده بود گفت :دو قطب همنام اهن ربا هیچ وقت بهم دیگه
نمیرسن نوا ،تو امیر دوتاتون مغرورید و دوست دارید طرف مقابل برای اشتی پیش قدم بشه ،هر کدومتون اون یکی و مقصر
میدونید ،امیرو میشناسم تا بهش فشار نیاد پیش قدم نمیشه ،تو کوتاه بیا دختر
بغضی که توی گلوم بود اذیتم میکرد ،منم خسته شده بودم دیگه دلم حمایت های مردونه امیرو میخواست
_شما بگید چیکار کنم شراره خانوم
شراره :دلبری
■■ امیرآریا ■■
گوشی روی گوشم جا به جا کردم و باصدای نسبتا بلندی داد زدم :سماوات شوخی که نمیکنی؟
_نه اقای آریا چه شوخی ،اقا کریم و سمانه تویه خونه ویالیی تو فشم مستقر هستن ،سام خودش منو برد اونجا گفت میخوام
عشق جدیدمو به بابام معرفی کنم
+حیف که بیچاره نمیدونه این عشق جدیدشو دشمنه قدیمش فرستاده
خنده سماوات توی گوشم پیچید و بعد گفت :سام خیلی سادس ،از اون چیزی که فکر میکردم خیلی احمق تره
+خانوادگی انیشتن نشون میدن ولی توی اون مغز پوکشون فقط و فقط یونجه وجود داره ،مرسی از کاری که انجام دادی ،به
زودی جبران میکنم
_تفریح خوبی بود نیازی به جبران و تشکر نیست ،باید برم شارژ گوشیم پنج درصد بیشتر نمونده
+خیلی خوب ،خدافظ
حاال روبروی در خونه جدیدم بودم ،کیلیدو از جیب کتم خارج کردم و درو باز کردم وقتی وارد خونه شدم با دیدن صحنه مقابلم
چشمام تا حد امکان گشاد شد
با تعجب به چراغ های خاموش و بعد به هالوژن های روشن سقف و شمع های کوچولو روی زمین خیره شدم ،بوی قورمه سبزی
کله فضای خونه رو پر کرده بود با ابهت وارد سالن شدم ،روی میزه گرد جلوی کاناپه ها شمع و گلبرگ های رز بود
گیج به اطراف نگاهی انداختم که دستی روی چشمام قرار گرفت ،نفس عمیقی کشیدم مگه میشد این بوی اشنا رو نشناسم؟!؟
زیر لب زمزمه کردم:نوا خودتی؟! توهمه امکان نداره.
همونطور که دستاش رو چشمام بود گفت:چرا امکان داره مستر اریا ،دوری تموم شده من برگشتم
با جدا شدن دستاش از روی چشمام سریع به عقب برگشتم میترسیدم فرار کنه و بازم از دست بدمش اونقدر سریع تو اغوش
گرفتمش خودمم از حرکتم جا خوردم.
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_ نوا ،نوا ،نوای من میدونی چقد دلتنگت بودم میدونی دلم برات یذره شده بود بی انصاف؟!میدونی اب شدم از نبودنت؟
_منم همینطور ،منم ذوب شدم امیرم منم مثل تو داغون بودم به نفسات قسم
از خودم جداش کردم نگاه دقیقی به اجزای صورتش انداختم چشماش مثل اخرین دیدارمون غم نداشت ،دوباره ب*غ*لش
کردم ،سخت به خودم میفشردمش ،پیشونیم روی پیشونیش بود هر قطره از اشکاشو میب*و*س*ی*دم و مانع پایین
اومدنشون میشدم ،گونه هام تر شده بو نمیدونم اشکای نوا بود یا غرور مردونه خودم که جلوی عزیزم شکست
صدای نفس هامون باهم مخلوط شده بود ،اره زیبا ترین ملودی سال صدای نفس ها و هقهق اروم نوا تو آغوشم بود
نجوا های عاشقانه ایی که زیر گوش هم دیگه میکردیم مرحمی برای دردامون بود ،مرحم بود برای این همه تلخی اوتقدرتوهم
غرق شده بودیم که حتی نفهمیدیم چند ساعت گذشته نوا کمی از من فاصله گرفت و گفت :بیا غذامونو بخوریم بریم بیرون دلم
هوای خنک بیرونو میخواد
به چشمای نوا خیره بودم بدون گرفتن نگام از چشماش دستش و باال اوردم و بوسه طوالنی روشون زدم :غذایی که تو پختی
خوردن داره نفسم
****
نمیفهمیدم چی دارم میخورم ،کله حواسم به میزناهار خوری چهار نفره ایی بود که به طرز محشری چیده شده بود و دختر مو
کوتاهی که مقابل من با غذاش بازی میکرد.
آخ..خدای من چرا دقت نکردم موهای خانومم دیگه مثل قبل بلند نیست ،موهاش به زور تا گردنش میرسید نگاهه خیرمو روی
موهاش حس کرد و باصدای غمگین گفت :دلم برا موهام تنگ شده
[ آروم آروم اومد بارون
شدیم عاشق زدیم بیرون
اومد نم نم نشست شبنم
روموهامون روموهامون ]
شیشه رو تا اخر پایین کشیده بودم ،با وجود هوای نسبتا سرد سقف ماشینو کنار زده بودم ،با خوردن باد به صورتم حس
میکردم دیگه بیدار شدم.
با این فکر دستای نوا رو محکم تر گرفتم ،سکوت بینمون رو صدای مهدی جهانی و علیشمس پر میکرد ،با حس خیسی خنکی روی
صورتم به اسمون نگاه کردم
ادامه داشت....
یه قطره دو قطره...
_امیر داره بارون میاد سقف و بزن
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[ منو جا بده تو دلت بزار رابطه خوب بشه بینمون ،صدا خنده هامون تا اسمونا بره ]
_نوا میخوام خیس بشیم
چشمای نوا با حرفم گرد شد بی توجه کمی به ماشین سرعت دادم
[ اشک من مثل بارون پر احساسه
اشک من دستای تورو میشناسه
آرومم انگار اون باال رو ابرام دیوونه
تورو دیوونه وار میخوام ]
با متوقف کردن ماشین جلوی پارک مورد نظرم ،صدای اهنگ قطع شد و سکوت جاشو گرفت ،از ماشین پیاده شدم نوای بیچارمم
بهت زده از تصمیم ناگهانیم از ماشین پیاده شد ،و گفت :امیر حالت خوبه؟
_نه هنوز باور نمیکنم برگشتی باید اثبات بشه وحو دوبارت نوا
_امیر من دیگه برگشتم ،تموم شد جدایی باور کن دوباره همه چیز مثله قبله ،حتی اگه خودت بگی هم دیگه حاضر نیستم ترکت
کنم
*****
به نیمکت چوبی مقابلم خیره شدم و به نوا گفتم :قدم بزنیم یا خسته شدی؟
نوا بدون هیچ حرفی دستشو دور بازو هام حلقه کرد ،بدون حرف جواب داده بود شیرین بود وصال دوباره ،به شیرینی عسل
با تند شدن قطرات بارون نوا خودش رو بهم نزدیک تر کرد ،به قدم هامون کمی ،فقط کمی بدون تغییری توی ارامشمون سرعت
دادیم پارک خالی از هر جمعیتی بود ،وقتی دیدم سکوت بینمون داره طوالنی میشه ،با سوالی که ذهنم و مشغول کرده بود
سکوت رو شکستم :آدرس خونه جدیدمو از کی گرفتی؟
_از شراره خانوم
+خوب اون از کجا گرفته؟
_اونو دیگه نمیدونم باید از خودش بپرسی
+شما زنا رو هیچ وقت نباید دست کم گرفت
نوا شیطون خندید و ابرویی باال انداخت ،باهر خندش به اوج ارامش میرسیدم بدون لحظه ایی فکر گفتم :نوااا زنم میشی؟
((2سال بعد))
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■■ نوا عزیزی ■■
رو مبل زیر کولر نشسته بودم و به آب پروتقال روی میز نگاه میکردم
مانا :نوا بدو بخورش دیگه ،داری استخاره میکنی؟
_مانا گمشو تا فوشت ندادم نمیخوام ،دلم درد میکنه نفهم
زیر دلم از صبح تیر میکشید ولی عادی بود برام  ،این مانام از بس بهم آب پرتقال داده بود داشتم میترکیدم
سوشا :عنه آپ پرتال نخول واشه منه(عمه آب پرتقال نخور واسه منه)

سوشا پسربچه شیطون و تخس نیما به آب میوه روی میز نگاهی انداخت ،چشم غره ایی رفتم و آب پرتقالو از روی میز برداشتم
و سر کشیدم
سوشا ل*ب*ا*شو جمع کرد و داد زد :عنه خر
از دستش حرصم میگرفت کلی وقت گذاشتم عمه یادش بدم حاال میگه عنه
_عنه خودتی خرم باباته
شایلین عروسکشو پرت کرد و به دفاع از داداش کوچولوش داد زد :سوشا که عنه نمیشه داهی میشه ،خلم نی نی ته بابا جونم
نیست
صدای خنده بلند مانا از تو اشپزخونه به گوشم رسید و بعد گفت :سوشا بیا پسرم آب پرتقال بهت بدم
کوفتی نثارش کردم و زوری از جام بلند شدم ،شکمم شیش متر جلوتر از خودم بود قدم اولو که برداشتم درد بدی تو دلم
نشست ،عرق سرد روی ستون فقراتم رو حس کردم ،لب گزیدم با قدم بعدی درد بدتری نثارم شد و اختیار صدام از دستم در
رفت
ترسیده بودم هیچ وقت اینقدر شدید نبود با صدای بلند گفتم :مــانـا بدو زنگ بزن امیر آخ
مانا هول کرده از اشپزخونه خارج شد ،عضله های شکمم منقبض شد جیغ کشیدم و اشکام روی گونه هام لغزید
_ مانا دارن میان...آخ
بیچاره کالفه دور خودش میچرخید با پیدا نکردن گوشیش داد زد :سوشا گوشیم کو؟؟
سوشا و شایلین از جیغ های من و گریه مانا ترسیده بودن سوشا با گریه گفت :عنه تیُخدا نمیل(عمه ترو خدا نمیر)
مانا :سوشا حرف نزن گوشیم کجاس؟
د ماما(رو تخته مامان)
شایلین :لو تَخ ِ
دردم هر لحظه بیشتر میشد ،مانا سریع رفت تو اتاق خوابش و با گوشیش برگشت نگران مشغوله گرفتن شماره امیر شد
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دستم و روی شکمم گذاشته بودم و نفس های عمیق میکشیدم آروم باشین نفسای مامان آروم االن بابا میاد
مانا :امیر بدو بیاا خونه ما نوا دردش شرو شده بدو امیر من ترسیدم
بلند جیغ میزدم و اشک میریختم نگران بودم خیلی ،نباید واسه بچه هام مشکلی پیش بیاد ،حواسم به مکالمه مانا و امیر نبود
فقط درد و احساس میکردم
با جیغ های من مانا گریش شدید تر شد بیچاره ترسیده بود و دوقلو ها بی قراری میکردن
مانا :نفسس بکش نوا آروم باش خواهری االن امیر میاد ،به بعدش فکر کن بچه هاتو ب*غ*ل میگیری بهشون شیر میدی
****
درد امونم رو بریده بود و مانا خواهرانه بهم دلداری میداد کارم از گریه گذاشته بود فقط زار میزدم به گه خوردن افتاده بودم،
تازه یادم افتاده بود دو روز پیش خبر مرگم باید میرفتم بیمارستان ،وقت زایمان داشتم با فکر اینکه ممکنه واسه بچه هام
اتفاقی افتاده باشم حالم بدتر شد که کوبیده شدن در خونه مانی اینا و شنیدن صدای نگران امیر نور امید توی دلم روشن شد
امیر :مانی باز کن درو
مانا از پیش من بلنو شدو به سمت در رفت ،در که باز شد امیر سریع وارد خونه شد و به سمت من اومد رو به مانا گفت :ابجی
سریع زنگ بزن به زینب خانوم بگو
_امیر...اگه..طوریشون..بشه..میمیرم
امیر :هیش آروم خانومم هیچی نمیشه
امیر نگران بود اروم دستشو انداخت پشتمو بلندم کرد دستمو محکم دور گردنش حلقه کرده بود گریه میکردم کار دیگه ایی از
دستم برنمیومد فقط فکرای احمقانه به ذهنم خطور میکرد
_امیر اگه مردم مراقب بچه هام باش ،زن بگیری حاللت نمیکنم تو فقط سهم منی
_نوا ببند دهنتو کار دستت میدما
حس میکردم جونم داره درمیاد ،با تمام وجودم امیرو ب*غ*ل کرده بود
از ساختمون که بیرون رفتیم ماشین امیر جلوی در پارک شده بود با عجله ولی با احتیاط منو گذاشت رو صندلی عقب عشقم
کالفه شده بود ،مانا سریع از پله ها پایین اومد ،در ساختمون و بست و جلو کنار امیر نشست به محض سوار شدن مانی ماشین
امیر به پرواز دراومد
عرق کرده بودم و جیغ های کر کننده میکشیدم امیر یه چشمش به جلو بود یکیش به عقب مانا گوشی دست گرفته بود و داشت
به همه خبر میداد جوجو های من دارن به دنیا میان
امیر :لعنتی چرا؟؟ چرا یادمون رفته بود مانا بچه هام سالمن دیگه مگه نه؟؟ نوا حالش خوب میشه؟؟
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مانا :امیر تروخدا اینقدر استرس نداشته باشم دارم سکته میکنم

مردم نگران بود ،خواهرم همه نگران منو جوجه هام بودن حتی سوشا و شایلین با احساس خیسی بین پاهام با گریه نالیدم،
امیر تند برو فکر کنم کیسه آبم پاره شد ،با گفت این حرف کم کم پلکام روی هم افتاد و دیگه هیچی نفهمیدم
■■ امیرآریا ■■
نوااا ،خانومم گریه نکن االن میرسیم بیمارستان
اونقدر تند میرفتم که مسیر نیم ساعته رو یک ربعه رسیدم فقط خداروشکر میکردم بیمارستان نزدیک خونه نیما اینا بود
*****
خانوم رضایی نوا دردش گرفته سریع بیاید بیمارستان()....
_چی؟؟؟ دردش گرفته آقای اریا نوا باید امروز دو روز از زایمانش گذشته باشه
کالفه صدامو بلند کردم و داد زدم :خانوم رضایی یادمون رفته بود وقت زایمان رو حاال بجای تلف کردن وقت بیاید بیمارستان
اگر اتفاقی بیوفته ازتون شکایت میکنم
_شما چرا جناب اگر برای بچه ها اتفاقی بیوفته من به عنوان یه دکتر از شما بخاطره بی مسئولیتی شکایت میکنم ،هم خودتون
هم خانومتون اصال مراعات نکردید توی این نه ماه
با پیچیده شدن صدای بوق ازاد گوشی و توی جیبم پرت کردم ،کالفه جلو در اتاق عمل راه میرفتم که مانا و نیما وارد راه روی
بیمارستان شدن
نیما :امیر حالش چطوره؟
_نمیدونم میرن و میان هیچی بهم نمیگن
نیما :خوب حاال چرا حرص میخوری برادر من اصال نگران نباش من مانا رفت تو اتاق عمل داشتم کلش بازی میکردم
دستام عرق کرده بود یعنی تا چند ساعت دیگه من بابا میشدم
هیجان من هر لحظه بیشتر میشد تقریبا یک ساعت گذشته بود و همه پشت در اتاق عمل بودیم ،من  ،نیما و مانا ،ایدا و شهرام،
زینب خانوم و مامان
با خارج شدن پرستار از اتاق به سمتش رفتم و قبل هر چیزی گفتم :چیشد ،حالشون خوبه دیگه
پرستار :نگران نباشید همشون خوبن فقط یکم تعداد زیاده طول میکشه
نیما :اره ،برادر ما کار ده سالو تو یه شب کرد
دقیقه هایی و میگذروندم که در عین هیجان استرسم داشت ،خیره به اون در لعنتی بودم که انتظار سر اومد و پرستار با لب
خندون درحالی که یه بچه تو ب*غ*لش بود از اتاق عمل خارج شد
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نمیتونستم دست از نگاه کردن به نوزادی که تو ب*غ*ل پرستار بود دست بردارم ،یعنی االن من بابا شدم ،نوا مامان پسرم
شده
همه با اشتیاق جلو اومدن و به پسرم خیره شدن
مامان نتونست خودشو کنترل کنه و قطره اشکی روی گونش چکید
مامان :وای خدا یعنی این نوه منه ،مطمئنید ،عوض که نشده
پرستار لبخندی زد و گفت  :نه خانوم نوه خودتونو نگران نباشی
بهار :وایی خدا ،چه نقاشی زیبایی
به سختی تالش میکردم اشکی که از شوق چشمامو تار کرده بود پایین نیاد
میلرزیدم ،اروم دستمو رو کناره های پتو گذاشتم دلم میخواست ب*غ*لش کنم پسر تپلی و که دور پتوی لیمویی رنگ پیچیده
شده بود ،زیبا ترین لحظه ایی بود که توی زندگی حس کرده بودم ،حس پدر شدن چقدر زیبا بود
_عزیز بابایی بالخره اومدی
خدا خیلی دوسم داشت ،زیباترین لحظات همیشه برای من تکرار میشد ،در اتاق عمل دوباره باز شد وپنج تا پرستار با
نوزادهایی که دورشون پتوهای رنگی پیچیده شده بود به ترتیب از اتاق عمل خارج شدن
دست و پامو گم کرده بودم و نیش باز نیما بسته نمیشد ،پرستاری که اخر از همه از اتاق خارج شد گفت :اقای اریا نگران
نباشید همسرتون کامال سالم هستن ،زایمان سختی بود ولی مقاوم بودن
اصال باورم نمیشد این جوجه های رنگی بچه های من هستن چشمام هنوز این کوچولوهارو باور نداشت
_نیما برو شیرینی بخر؟
چپ چپ نگام کرد که با ذوق گفتم:چته!؟بابا شدم ،باورت میشه!؟ برو شیرینی بگیر.
نیما :یکی دیگه ۲تا زاییده یکی دیگه خبرش بابا شده من برم شیرینی بخرم ،پ*د*ر*س*گ و سگ پدر به دنیا اومدن من نرفتم
شیرینی بگیرم داشتم کلش...
_خوب ،خوب باشه ادامه نده ،االن تو مگه دایی نشدی؟
نیما :اره خوب که چی؟؟
کارتم و از جیبم خارج کردم به سمت نیما گرفتم و گفتم :پس برو شیرینی بگیر دیگه.
نیما :امیر ما تو خونمون شیرینی نداریم ،پ*د*ر*س*گ و سگ پدر تاحاال شیرینی نخوردن اگر من برم  ۵کیلو واسه خونه خودم
میخرم فقط نفسمو کالفه بیرون فوت کردم ،خندمو جمع کردم و گفتم :باشه فقط بیا برو
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*****
با چشمای اشکی به پسری که توی ب*غ*لم بود نگاه میکرد ،اشک شوق بود قلبم لبریز بود از حسه تازه
امیر ناشیانه دخترکوچولومونو ب*غ*ل کرده بود
نیما :ای جانم چه نازی تو دایی قربونت بره
زی زی جون :نگا کن این دم بریده کپی خوده نواعه
مامان شراره :نوا خوبی شیش قلوها اینه که دعوامون نمیشه کی بچه رو ب*غ*ل کنه
بابا حسین خندید و گفت :اگر یدونه بودن که من نمیزاشتم دستتون بهش بخوره
بهار :حاال اسماشونو چی میزارید؟

به پسرکی که توی آغوشم بود نگاهی انداختم ،چشماش بسته بود و پوست سفیدش سرخ بود پرز های طالیی که روی صورتش
بود با دلم بازی میکرد :اسم جوجه بزرگم پنداره
نیما :این که ب*غ*ل منه جوجه چندمیه
امیر :اون جوجه سومیه
نیما :به نظر من اسماشونو بزارید یک  ،دو  ،سه  ،چهار  ،پنج  ،شیش قاطی هم نمیکنید
بهار کمک کرد و پندار و سرجاش گذاشت مامان شراره پسرکم و تو ب*غ*لم گذاشت و گفت :بیاید از همین االن اسماشونو
انتخاب کنید که من دارم از فضولی میمیرم
امیر:اسم این آقای اخمو پارساعه
به پسرم که تو ب*غ*له زینب جون بود نگاهی انداختم و گفتم :پس اونم سهند باشه
نیما :میشه اسم اون یکیو من بگم؟
نوا :اگه مسخره نمیگی بگو
نیما :اسمشو بزارید سپند خدایی قشنگه به سهندم میاد اولش میخواستم اسم سوشا رو بزارم سپند که دیدم به شایلین
نمیاد
سپند و دوست داشتم به امیر نگاه کردم تا ببینم نظرش چیه خندید و گفت :باشه ولی دخترمو من انتخاب میکنما؟
_نه من انتخاب میکنم ،سانیا باشه
امیر :نه خیرم ،پرستش و من از قبل خودم انتخاب کردم تغیرم نمیکنه خیلیم از سانیا قشنگ تره
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مانا صداشو بچه گونه کرد و گفت :ااِ مامانی پس اسم من چیه؟
نگاهی به سپندم کردم و گفتم :اسمش سپنتا باشه که به داداش بیاد

تا اخر ساعت مالقات درگیر کوچولوهای نق نقوم بودیم که به ترتیب دنیا اومدنشون صاحب اسم شدن  :پندار ،عجول ترین و
متفاوت ترین پسرم که هیچ شباهتی به خواهر و برادراش نداشت
پارسا و سهند مهربونم که با سه دقیقه تاخیر از پندارم به دنیا اومدن
سپند و سپنتا جلف ترین پسرای من که پنج دقیقه تمام منو در انتظار گذاشتن و دراخر یکی یدونم ،دخترکم ،پرستشم که
ارزوی باباشو با دختر بودنش براورده کرد
خیره به بچه هام ،خیره به ثمره های عشقم به روزایی برگشتم که بهترین لحظات زندگیم بودن ،دلم مرور منشاء خوشبختی مو
میخواست
[😜دوسال قبل😜]
به حلقه هایی که تو ویترین طال فروشی بودن نگاهی انداختم ،قیافم و کج کردم و گفتم :امیر اینا خوشگل نیست
امیر :خوب اشکال نداره فردا باهم میریم از طال فروشی دوستم هرچی میخوای بردار ،مامانم طالهاشو از اونجا سفارش میده
همشون شیکن
اومدم حرفی بزنم که گوشی امیر زنگ خورد :اِ نیماعه که!
_بردار ببین چی میگه.
امیر :جانم نیما چیزی شده؟؟
_..........
لبخندی روی لبای امیر نشست و بعد گفت :ااِ مبارک باشه ،منو نوا االن میایم اونجا چیزی نمیخوای؟
_..........
امیر :باشه پس ما میریم خونه شما زینب خانوم و برمیداریم میایم بیمارستان
امیر گوشی و توی جیبش انداخت و گفت :نوا خانوم مژده بده داری عمه میشی
******
از ماشین پیاده شدم و کیفم و تو دستم جا به جا کردم شیرینی و دادم دست امیر و گفتم :خوبم دیگه
منتظر بودم حرف بزنه که با دست روی دماغم زد و گفت :تو همیشه خوبی عشقم
دستم و توی دستش گرفت و با قدم های محکم باهم وارد بیمارستان شدیم
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اخ که چقدر دلم میخواست پز شوهر جونمو به فامیالی زی زی جون بدم ،خدا دوسم داشت چون تو محوطه بیمارستان خاله زینت
و دیدم با دیدن من از جاش بلند شد و گفت :مبارک باشه نوا عمه شدی
_مرسی خودم میدونم
زینت رو به امیر گفت :راسی اقا داماد شرمنده نتونستم واسه مراسم بله برونتون بیام ،انشاهلل خوشبخت بشید
امیر :خیلی ممنون لطف دارید
_عزیزم بیا بریم باال میخوام مانا رو ببینم
دست امیر و محکم فشار دادم که گفت :اخ ،باشه باشه بریم
*****
واییی خدااا چقدررر زشتن این دوتاااا
نیما :زشت عمشونه اخه توله سگ به این قشنگی تاحاال دیدی
نیما سوشا رو گذاشت تو ب*غ*ل مانا و گوشیش رو از رو میز برداشت و گفت :ای تف رو روحتون اتک
مانا :بخدا اگر گوشیتو نزاری تو جیبت دوتاتونو از پنجره همین اتاق شوت میکنم بیرون
شایلین و با احتیاط از رو تخت برداشتم و گفتم :وویی امیر ببینش قربونش برم شبیه باباشه
■□■□■□■□■□■□■
روزای خوب همیشه زود میگذرن سوشا و شایلین هر روز بزرگتر از دیروز میشدن و ما همه درگیر کارای عروسی بودیم
لذت بخش بود کله تاالر ها و باغ های تهران و ببینی خوشگلترین لباس هارو تن بزنی و با عزیز ترین کسات از این پاساژ به اون
پاساژ بگردی تا خرید بازار عروسیتو بکنی ،خداروشکر کریم به لطف مدرک هایی که تو دست امیر بودو کثافت کاری هاشو ثابت
میکرد افتاد زندان
خالصه همه چی بر وقف مراد بود روز عروسیم لذت بخش ترین روز زندگیم بود
از به یاد اوردن اون روز نیشم شل شد
نازنین خانوم من استرس دارم نکنه لباسم تنگ شده باشه
نازنین :نوا بیا بشین اینقدر نرو پشت اون لباس کثیف میشه هنوز مانیکورتو انجام ندادم
کالفه از اینکه یدونه آیینه هم تو اتاق به اون بزرگی نیست روی صندلی نوشتم و نازنین دوباره افتاد به جونم ساعت هشت
بود و من تو عمارت امیر اینا زیر دست ارایشگر شخصی شراره خانم داشتم جون میدادم
نازنین :عروس اینقدر غرغرو ندیده بودم
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در اتاق بازشد و شراره خانوم با یه شینیون شیک بدون ارایش وارد اتاق شد با خنده گفت :نازنین صداتو شنیدم ،محض
اطالعتون عروسم ماهه
چشمش که من افتاد دستشو رو دهنش گذاشت و تقریبا جیغ کشید :دُم بریده چه تیره بهت میاد
دستم و رو تیکه بلندی از روموهام که جلوی صورتم بود گذاشتم و گفتم :شراره خانوم بهش بگو بزاره خودمو ببینم دیگه
شراره  :اوال شراره خانوم نه و مامان شراره دوما مزش به همونه که خودت و نبینی
شراره :نازنین کی کار نوا تموم میشه؟ امیر شونصد دفعه زنگ زده
نازنین :یه ساعت دیگه کارش و تمومه
شراره :مژگان اناهیتا رو درست کرده کارت و بدون عجله انجام بده منم برم به بقیه کارام برسم
نازنین :برو عزیزم خیالت راحت باشه
بی حوصله به کارای نازنین نگاه میکردم کارش با ناخون هام که تموم شد تافت و از روی میز برداشت و برای صدومین بار
موهامو چسب کاری کرد دستش که به سمت تاج بزرگم رفت از شوق جیغ کشیدم و داد زدم :اخ جون تموم شد
نازنین :اره تموم شد فقط پاشو کمکت کنم اول لباس بپوش بعد تاج میزارم برات
نازنین به سمت مانکنی که لباس عروس من تنش بود رفت و کشون کشون به سمت من اورد ،بدون یکم شرم و حیا ،خجالت یا
رودروایسی بند ربدوشامبر صورتی که تنم بود و باز کردم و با لباس زیر های سفیدم و نیش باز جلوی نازنین ایستادم ،لبخندی
زد و گفت :نیشتو ببند بی حیا
_نازنین جون سریع بیا لباسو تنم کن دیگه دلم داره میره برای اینکه خودمو تو آیینه ببینم
نارنین تو کارش خیلی وارد بود لباس عروس و سریع از تن مانکن خارج کرد و کمک کرد بپوشمش ،از سری قبل که این لباسو
تنم میکردم خیلی حس بهتری داشتم اخه امروز جدی جدی عروسیم بود
نازنین اینقدر بند های لباس عروسو محکم کرده بود که نمیتونستم تکون بخورم
انگشتای کشیدم با اون الکای صدفی و انگشترایی که تو دست چپم بود از همیشه خوشگلتر به نظر میومد
با ذوق دستم و رو دامن سفید لباس عروسم کشیدم نازنین خیلی جدی مشغول راست و ریست کردن فنر لباسم بود و من غرق
در رویاهایی که داشت به حقیقت تبدیل میشد
نازنین تاجم و رو موهای نسکافه ایی رنگم گذاشت و تور سفید بلندی که کناره هاش گیپور داشت و روی موهام کار کرد
دست گلم از رزهای سفید بود کفش سفید و پاشنه بلندم همه و همه مثل یه خواب بود
وقتی از این خواب رویایی بیدار شدم که اناهیتا با اون لباس عروسکی صورتی و ارایش مالیمش در اتاق و باز کرد و با هیجان
گفت :نوا جون ،امیر اومد
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نازنین تور و روم انداخت و زیر لب گفت :تو طبیعی ترین و فابریک ترین مشتری من بودی ،که اینقدر ناز شدی بقیه زیباییشون
رو مدیون عمل ها و تزریق های پی در پی رو صورتشون هستن
_مرسیی نازنین جون ،شماهم تنها ارایشگری بودید که اینقدر باهاش حال کردم
شراره جون اومد دنبالم و باهم از اتاق خارج شدیم توی اون ماکسی مشکی رنگ معرکه شده بود
عمارت امیر اینا به زیبایی یه قصر برای عشق و حال بعد تاالر تزئین شده بود
همه در هیاهو بودن ،با باز شدن در عمارت و دیدن امیر توی اون کت و شلوار خوش دوخت مشکی رنگ قلبم از تپش افتاد
کروات نازک مشکی روی اون پیرهن سفیدی که داشت توسط عضله های سینش جر میخورد ،روی روانم بود
دیگه از اون ته ریش و اخم همیشگی روی صورتش خبری نبود ،المصب شیش تیغ که نه بیست و شیش تیغ کرده بود
دستمو توی دستش که به طرف دراز شده بود گذاشتم ،منو به خودش نزدیک کرد و زیر لب جوری که فقط خودم بشنوم گفت:
تاج سرم خوشبختت میکنم ،تمام اشکاتو جبران میکنم یکی یدونم
دستاش داغ و چشماش سرخ ،با قرار گرفتن ل*ب*ا*ش روی پیشونیم لبخند بزرگی رولبای سرخم نشست و قطره اشکی رو
گونم چکید هنوزم باورم نمیشد به وصال رسیده بودم
فیلم بردار تمام لحظات عاشقانمون رو با دروبینش شکار میکرد ،باهم از عمارت خارج شدیم ،امیر در  Bmwسفیدی که با رز
های قرمز تزئین شده بود رو باز کرد ،دامن بلند و پف دارم رو جمع کردم و سوار ماشین شدم
ای ناز عروس این شب رویایی
امشب چقدر خوشگل و زیبایی
تو خوشبخت ترین دختردنیایی
تو زیبا ترین پری دریایی
ماشین به سرعت حرکت میکرد ،دستم از ماشین بیرون برده بودم دست گلم و عین ندید بدید ها تکون میدادم
امشب که چشات خدای احساسه
امشب که نگات رنگه گله یاسه
امشب که تو حس عاشقی داری
این عشقه که احساستو میشناسه
عین دیوونه ها میخوندیم و جیغ و داد میکردیم امیر قول داده بود از فاز جدی بودن دست بکشه ،قربونش برم که بهترین روز
زندگی مو برام به ارمغان اورد و همش میخندید ،بعد اینکه رفتیم آتلیه و سیصد مدل عکس گرفتیم به سمت
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باغی تو لواسون که مراسم اونجا بود راه افتادیم
*****
وارد اتاق جدیدم شدم و نگاهی به اطراف انداختم همشون به سلیقه من و امیر چیده شده بودن ،سرویس خواب سفیدی که
به قشنگی تو اتاق دیزاین شده بود ،به عکسای اسپرتمون که روی دیوار بود نگاهی انداختم هیچ وقت از دیدنشون خسته
نمیشدم
دسته گلم و روی میز گذاشتم و کفشامو گوشه اتاق پرت کردم اینقدر رقصیده بودم که پاهام داشت میترکید اومدم به سمت
حموم برم که در اتاق باز شد و قامت امیر تو چهارچوب در نمایان شد
موهاش بهم ریخته بود ،کروات شل شدش رو دراورد و گوشه اتاق پرت کرد ،بهش نزدیک شدم دستمو روی سرش گذاشتم و
گفتم :چقدر گفتم نخور ،سرت درد میکنه؟ چیزی میخوای بیارم؟
_هیشش چیزی که میخوام االن جلوی چشمام وایساده ،درست عین یه فرشته
کمی بهم نزدیک شدو دستم و بلند کرد و بوسه ریزی روش نشوند و نفس عمیقی کشید ،ناخوداگاه چشمامو بستم و فشار
انگشتامو روی دستاش بیشتر کردم
_با تمام وجودم میخوامت خانومم
+منم میخوامت زندگیم ،وجودت ارامشمه دیگه بهم رسیدیم از فردا کدبانوی خونه توام امیرم
تشنه ایی بودم که بعد چند سال به آب رسیده ،با تمام وجودم دستام و دور کمرش حلقه کردم به چشمای سرخش نگاهی
انداختم و زمزمه کردم :دیگه واسه خودت شدم امیر
امیر :از اولم واسه من بودی نوا فقط واسه من
[ زمان حال ]
با گریه نگاهی به امیر انداختم و داد زدم :ایناااا چرااا خفه نمیشن
سهند و ب*غ*ل گرفته بود و تکونش میداد ولی دریغ از آروم شدنش
امیر :نوا تروخدا تو گریه نکن
_این پرستاررر کجااا موند بچه هام مردن
هر شیش تا باهم گریه میکردن و جیغ میکشیدن یکیشون ب*غ*ل امیر اون یکی ب*غ*ل من
سپنتا رو رو تختش گذاشتم و پندارو ب*غ*ل گرفتم بچم داشت تلف میشد
امیر :نوا اینجوری نمیشه باید برگردیم خونه مامان اینا
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با چشمای اشکی به صورت سرخشون نگاه کردم راست میگفت امیر ،تازه دو روز بود از اولین حمومشون میگذشت توی این
چهل روز عمارت امیر اینا بودیم همه کمک منو امیر میکردن
ولی از وقتی اومدیم خونه خودمون وضعیتمون افتضاح بود حتی با وجود دوتا پرستارم از پس این شیش تا بر نمیومدیم
امیر موفق به خوابوندن پرستش شد از ترس اینکه بیدار نشه ،برد گذاشتش تو اتاق خودمون دوباره برگشت و پارسا رو
ب*غ*ل کرد
امیر :هیش آروم بابا ،آروم پسرم
پندار هر لحظه صدای گریش بلند میشد کالفه توی گهوارش گذاشتم و خودم با صدای بلند شروع کردم به گریه کردن
خونه رو سکوت برداشت و بعد پنج ثانیه بچه هام با من شروع کردن به گریه کردن
امیر تقریبا داد زد :بجا ابغوره گرفتن بلند شو زنگ بزن مامان من
_تو داد نزنا
از جام بلند شدم و به سمت گوشیم که روی میز بود رفتم ،برش داشتم و بدون معطلی به بهار و آیدا پی ام دادم بلند شن بیان
خونه ما
بعدشم مشغول گرفتن شماره مامان شراره شدم ،به ثانیه نکشید جواب داد
_جانم نوا؟؟ خوبی؟ بچه ها خوبن؟
+سالم مامان
_سالم عزیزم ،ببخشید هول کردم
+مامان امیر کارت داره یه لحظه صبر کن
گوشی و به سمت امیر گرفتم ،چشم غره ایی بهم رفت و گوشی از دستم بیرون کشید
با گریه رفتم سمت گهواره سپند و پندار و شروع کردم به تکون دادنشون
امیر :نه فدات بشم هیچی نمیخوام فقط پاشو بیا اینجا ،طیبه خانمم وردار بیار این پرستاره نیومده بچه ها همه باهم دارن گریه
میکنن
_.........
امیر :نه مادر من چه اتفاقی افتاده ،من اعصابم برا یه چیز دیگه خورده
_..........
امیر :باشه منتظرم ،مواظب خودت باش
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گوشی و روی میز گذاشت و گفت :نوا خجالت بکش  ۶٠سالت داره میشه اونوقت توهم با این بچه ها  ۴۰روزه داری گریه
میکنی؟؟
_بابا سرم داره منفجر میشه امیر ،فکر کنم پارسا بیهوش شده
امیر :اخه چشونه اینا؟؟ شیر که بهشون دادیم
_عوضشونم کردی دیگه
امیر :چیییی؟؟؟ عوضشون کردم؟؟
نفس عمیقی کشیدم و گفتم :امیر بو میاد ،هیییی مگه صبح عوضشون نکردی؟؟
*****
آخخخ خفههه شدمم بابا مگه چی میخوری
ماسک و گذاشتم رو صورتم حوله صورتی کوچولو پرستش برداشتم به سمت حموم رفتم
امیر :اَه نوااا خفههه شدمم
حوله رو رو پرستش پیچیدم و گفتم :غرغر نکن بشور  :تا دیگه مونده
پرستش و پوشاک کردم و سرجاش گذاشتم امیر بدبختم مشغول شست و شوی باسن مبارک پارسا بود که در زدن
یه شلوارک لیمویی و تیشرت سفید تنم بود با شکم بند سورمه ایی بامزه شده بودم با بلند شدن زنگ از جام بلند شدم
امیر :کیه نواا؟؟
_احتماال بهارو آیدان
دره خونه رو باز کردم و با چهره خندون بهارو آیدا و مامان شراره مواجه شدم
_اااِ باهم رسیدید؟
مامان شراره :بله اجازه میدی بیایم تو مامان کوچولو؟
از جلوی در کنار رفتم و با خنده گفتم :البته بفرمایید داخل
آیدا :صدای نی نی ها نمیاد که ،خوابیدن
_نه ،عوضشون کردیم اروم شدن
قبل اینکه فرصت حرف زدن پیدا کنن صدای امیر تو فضای خونه پیچید
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امیر :عوضشون کردیمم؟؟ تو کی کمک من کردی حواسم نبوده؟؟ مامان ببین شب جمعه ایی چقدر از گل پسرت کار میکشه
مامان شراره به بازوی برهنه امیر کوبید و گفت:دست گله خودته باید خودت جمعش کنی
با کمک دخترا و مامان شراره موفق به خوابوندن بچه ها شدیم و امیر رفت تا برای ناهار کباب بگیره ،درمونده روی مبل افتاده
بودم که مامان شراره گفت :نوا ،برگردید عمارت ،دو نفر ادم نمیتونن از پس  ۲تا بچه که همزمان گریه میکنن و گرسنه میشن
بر بیان
_اخه...
مامان شراره :توی این چهل روز که وضعیت زندگی تو عمارتو دیدی ،کامال مستقل هستید بدون دخالت ماها تو زندگیتون
_نه مامان اصال موضوع این نیست
مامان شراره :نوا جان خودت صالحتو میدونی ولی به نظر من بیاید عمارت پیش خودمون فوقش بچه ها که از آب و گِل در
اومدن دوباره برمیگردید خونه ی خودتون
_مامان ،دلیلی که نمیخوام توی اون عمارت بمونم اینه که دوست ندارم جایی بچه هامو بزرگ کنم که معشوقه پدرشون قبال
اونجا در رفت و امد بوده
دوست ندارم امیر با دیدن هرگوشه و کنار اون عمارت یاد سما بیوفته
سکوت خونه رو گرفت فکر کردم مامان شراره ناراحت شده ولی اون عاقل تر از این حرفا بود
دستای گرمش و روی دستام گذاشت و گفت :نوا ،تو و بچه ها اونقدر امیرو از خاطره بی نیاز کردید که بچم اسم معشوقه
سابقش و به قول خودت یادش نیست
توی این  ۴۰روز اونقدر تو عمارت خاطره های رنگی درست کردی که منو حسینم با دیدن هر جای عمارت یاد تو این شکم بندت
میوفتیم
صدای خنده دختره بلند شد مامان شراره هم نتونست خودشو کنترل کنه و زد زیر خنده ،دستی به شکم بندم کشیدم و گفتم:
خوب مامان جوون اینو نبندم که هیکلم مثل قبل نمیشه تازه دوسه تا دکتر تغذیه هم رفتم خودمو ردیف کنم
مامان :تو همینجوری ردیفی ،تازه تپل شدی خوشگلترم شدی
_تپل بشم که اشکال نداره ،اینو میبندم فقط شکمم جمع بشه
آیدا دستی رو شکمش گذاشت و گفت :خداروشکر ژِن ما قُل زایی نیست
بهار :وایی نوا اگر دوباره حامله بشی چی؟؟حتما  ۲۰قلو میشه
به این حرف مسخره شروع کردن به خندیدن ،کوسن مبل و برداشتم و به سمت بهار پرت کردم
_زبونتو گاز بگیر ،مگه من موشم هی بزام

189

https://telegram.me/romancity

RomanCity

رمان نوای شب

شراره جونم با این حرفم نتونست خودشو کنترل کنه و در یک حرکت انتحاری پخش زمین شد
******
امیر روی کاناپه دراز کشیده بود و فوتبال میدید
میوه های پوست کنده رو از یخچال خارج کردم و به سمت امیر رفتم
امیر :ای جانم خانوم یه نگاهی به ما انداخت
رو پاش نشستم و میوه ها رو گذاشتم رو پای خودم
محکم لپشو بوس کردم یه توت فرنگی چپوندم تو دهنش
_منو بیشتر دوست داری یا پرستشو؟
امیر :منو بیشتر دوست داری یا پسراتو؟
_اااِ دیوونه خوب معلومه همتون جایگاه خودتونو توی قلبم دارید ،تو شاه قلبمی و بچه هام شاهزاده هامن پرستشمم پرنسس
کوچولومه
دستاشو دور شونه گذاشت و گفت :جواب سوالتو خودت دادی خانومم
مظلوم نگاش کردم و گفتم :امیرعلیی
ابروشو باال برد و گفت :جون امیرعلی
_بیا برگردیم عمارت عشقم ،امروز خونه بودی به دادم رسیدی فردا پس فردا نبودی همشون باهم گریه کنن من چیکارکنم؟
بعدشم دوست ندارم با غریبه ها تنها باشم پرستار نمیخوام
امیر :باشه اتفاقا اینجوری وقتایی که شرکتم از بابت شماها خیالم راحته ،کی بریم؟ فردا خوبه
نوا:چه عجله اییه حاال ،اخه میخوام قبل اینکه زینب جون بره مکه جا به جا بشیم تا دعوتش کنم برای شام خونمون
_اتفاقا زنگ میرنم به مامان میگم ،فردا میریم عمارت زینب خانومم دعوت میکنی اونجا بالخره دیگه اونجا قراره خونه خودت
بشه ها
_باشه ،اگه اینجوریه من حرفی ندارم فقط به طیبه خانوم و عمو سعید بگو بیان کمکم(خدمه عمارت)
امیر :چشم حاال بریم بخوابیم که از خستگی دارم تلف میشم
_الهی من قربون شوهر جون زحمت کشم برم
امیر لپمو کشید و گفت :خدانکنه توله
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****
فردای همون شب وقتی از خواب بیدار شدم طیبه خانوم ،کوثر و عمو سعید تو خونه بودن و داشتن وسایل های ضروری و جمع
میکردن به گفته طی
به خانوم قرار بود ما بریم عمارت و غروب امیر چند نفرو خبر کنه بیان سرویس خواب بچه هارو بیارن عمارت مامانش اینا
حس دوگانه ایی داشتم بچه هامو دوست داشتم ،خیلی خیلی زیاددددد
ولی کاش اینقدر زود بچه دار نمیشدیم ،با به دنیا اومدن توله هام فرصت تنهایی هامون ازمون گرفته شد
کی فکرشو میکرد اون عمارتی که وقتی برای اولین بار دیدمش نزدیک بود سکته بزنم بشه خونه خودم و بچه هام اونجا بزرگ
بشن
قد کشیدن بچه هامو وتوی اون عمارت ببینم ،تولدهاشونو توی اون کاخی که دیدنش هم ضربان قلبمو باال میبرد برگذار کنم
خوشبختی مو مدیون کی بودم؟؟
مدرک گرفتن امیر که منو به عمارت کشوند
سامی که وسیله ایی برای دیدار های پیاپی ام با امیرعلی آریا شد
یا ،یا حتی فرشادی که حسادت امیرو در برابر من تحریک کرد
نمیدونم شایدم این زندگی و مدیون سمانه و نقشه های شومش هستم
نمیدونم چی منو به اوج خوشبختی رسوند ،اونقدر از خوشی بی نیاز شدم که تا اخر عمرم بجز خوشبختی بچه هامو سالمتی امیرم
از خدا هیچی نمیخوام
گاهی تو به ساز زمونه میرقصی و گاهی زمونه به ساز تو ،زندگیم بهشت شده
زمونه داره واسم زومبا میرقصه و من با صدای بلند میخندم ،تموم شد دوران رقصیدن نوا عزیزی
آهای زمونه از این به بعد نوا فقط میزنه و تو وظیفه داری با ریتم اهنگ براش برقصی
دنیا به کام من شیرین شده و هیچکس نمیتونه این حقیقتو پنهان کنه
این یعنی اوج اوج خوشبختی
[[ بیست و پنج سال بعد ]]
از پنجره ویال به بچه ها نگاه میکردم ،دور اتیش نشسته بودن و صدای بلند خندشون گوش دشمناشونو کَر میکرد ،دستی رو
روی شونم احساس کردم به عقب برگشتم و با چشمای طوسی پرستشم مواجه شدم ،دیگه خانوم شده بود دخترکم
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پرستش :مامان ،چرا اینجا وایسادی دایی نیما گفت صدات کنم بریم پایین
_باشه تو برو منم االن میام پایین
پرستش :اومم فقط یه چیزی
_چیشده؟
پرستش :پندار زنگ زد گفت شرمندس مجبوره یکم دیرتر بیاد
_خیلی خوب ،تو برو پایین ،نفس و نیاری ها هوا سرده میترسم بچم سرما بخوره
پرستش :کجا نیارمش مامان ،سهند نیم ساعت پیش بردش به دوست دخترش نشون بده بچه خواهرشو
پرستشم مامان وظیفه شناسی نبود ،باید یکم بیشتر مراقب بچه یه سالش باشه
چشم غره ایی به پرستش رفتم و جلوتر از اون برای خارج شدن از اتاقم راه افتادم
از هر پله که پایین میومدم یه عکس میدیدم ،یه خاطره شیرین
از عکسای عروسیم گرفته تا یک سالگی نوه عزیزدوردونم نفس
با شنیدن صدای سپنتا سرجام متوقف شدم و با لبخند به شیرین کاریش خیره شدم

سپنتا :به به عروس خانوم بالخره تشریف فرما شدن ،ننه جون چه نازی میکنی واسه بابای بیچارم بابا دومین سالگردتون نیست
که
امیر :دومی باشه یا بیست و هفتمی چه فرقی میکنه ،نازشو میخرم
چشم غره ایی به امیر رفتم که صدای خنده بلند بچه ها لبخندو به لبای خودمم اورد
چهارتایی از ویال خارج شدیم
همه تو ساحل دور نشسته بودن با چشمام دنباله پندارم میگشتم ولی نبود نفسمو پر صدا از دهنم خارج کردم و با لب خندون
وارد جمع شدم
چه شیرین بود که توی این سال ها همه به وصال عشقشون رسیده بودن
نیما :بیا بشین کیک و ِببُر دارم از گشنگی میمیرم ،شما که غذا درست کن نیستید
شایلین :اااِ بابا همین االن شیش تا سیخ جیگر خوردی
نیما چشم غره ایی رفت و گفت :دختر نیست که افته جونه
طال :مامان شایلین تازه جوجه هم خورد
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نیما :بیا ،اینم از نوه بزرگمون ،خداکنه اون نفس عین این چشم سفید نشه
سوشا :نه بابا از بچه من خیالت راحت باشه ،از روش تربیتی خودت میخوام استفاده کنم
همه از ادا اوصول های اینا زدن زیره خنده
این مرد عوض نمیشه چه بیست و پنج سالش باشه چه پنجاه و پنج عهد کرده لبخندو به لبای همه بیاره
با طرفتار های مانا و نیما هر روز از اینکه سوشا داماد خودم شده خوشحال تر میشم
دور هم نشسته بودیم و حرف میزدیم ،ترجیح میدادم بعد اومدن پندارو سهند کیکو بِبُریم
یک ربع بعد با شنیدن صدای ترمز ماشین لبخندی رو ل*ب*ا*م نقش بست
سهندم ،نفس و ناشیانه تو آغوش گرفته بود و به سمت ما میومد
سهند :ااِ جمعتون که جمعه
پارسا :خُلمون کم بود که اونم اومد
پندار :گلتونم ،بیست و هفتمین سالگرد ازدواج عزیزتریناشو به کار ترجیح داد و برگشت ولی شرمنده ها نتونستم چیزی بگیرم
با بهت به پندار نگاه کردم ،باورم نمیشه تهرانو وِل کرده و پاشده اومده شمال ،به قول نیما این خودشیرین خوب بلد بود
خودشو جا کنه
از جام بلند شدم ،پندار خَم شد با اعماق وجودم پیشونیشو ب*و*س*ی*دم و عطر تنشو توی ریه هام فرستادم
دستمو قاب صورت مردونش کردم و به چشماش خیره شدم زیرلب گفتم :اومدنت بهترین هدیه برام بود اولین گلم
با عشق پرواز میکنیم
میرویم به جایی که تنها آرامش باشد در بینمان
تا در یک سکوت عاشقانه و در اوج آرامش بدون هیچ غمی در آغوشت آرام بگیرم
اینبار سکوت زیباست
من ثابت کردم عشق هست
تو همیشه هستی و روزی میرسد که ثابت خواهم کرد از عشقت خواهم مرد
و من و تو همسفران عشقیم تا ابد ،این احساسم همیشه در قلبت بماند
[[پایان]]
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نویسنده :ساراسلیمانی( )Sara612
《رمان نوای شب》
{ با تشکر از دوستای عزیزم }
مرسییی از حمایت هاتون دوستان
مرسیی که تا اینجا همراهم بودید و خوب ،یا بده قلمه منو تحمل کردید
از همتون واقعا متشکرم که باز منو شامل لطف های بی حدو اندازتون کردید
امیدوارم در رمان بعدیم هم کنارم باشید
در پناه حق و ارزوی موفقیت برای شما عزیزان
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