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سکوت عشق  -مریم فوالدی
قسمت اول
آقای وحيدی  ،همه ی ساكها رو بيارم پایين؟
 نه آقای فرداد .....خانمها وسایلشون رو بردن؟ نگين ،دخترم ،شماها دیگه به وسيله ای احتياج ندارید؟ نه بابا  ،فقط زود كليد رو بيارید كه دارم از خستگي مي ميرم.و با گفتن این حرف  ،روی پلّه نشست .كيف كولي اش را از روی شانه برداشت ،با بي حوصلگي به دوستش گفت :
 از صبح تا حاال ،صد مرتبه به ماهان زنگ زدم ،اما نمي دونم چرا گوشيش رو برنمي داره!؟ دستش به بر پایي نمایشگاهش بنده ،مي دوني چه قدر برای گرفتن این عکس ها زحمت كشيد .خيلي دلم ميخواست بازدید نمایشگاهش مي رفتم .بچه ها مي گفتن این بار غوغا كرده!
 من وتو كه نمي رسيم بریم ،ولي وحيدی حتما خودش رو مي رسونه.كاش به جای وحيدی  ،ماهان مي اومد. آخه ماهان ،سر پيازه یا ته پياز ،وحيدی مدیرعامل شركته .نگران نباش،مطمئنم وحيدی اونو به عنوان عکاسمعرفي مي كنه ،چون توی گروه عکاسي ماهرتر از ماهان نداریم .حاال بلند شو این جوری جلوی چشم من غمباد نکن.
نگين ،چهره اش به خنده ای باز شد ،وگفت :
 آوا باور كن حتي فکر كردنش هم برام لذت بخشه .هنوز عاشق نشدی تا بفهمي كار كردن در كنار كسي كهدوستش داری ،چه حس زیبا و.....
 خواهش مي كنم از همين اول كاریه ،شروع نکنيد به این لوس بازی ها،كه اصال حوصله هندی بازی نداریم.نگين ،دوال شد و داخل حياط را نگاهي انداخت و گفت :
 پس چرا نميان باال !؟به آوا نگاه كرد و با تمسخر گفت :
 حتما وحيدی داره سخن راني كوتاهي در رابطه با تفاوت ساختمان های ایام عتيق با عصر مدرنيزه ایراد ميكنه.....فکر كنم قصد داره هر چي بار علمي توی این چند ساله جمع كرده ،این چند ماهه سر ما خالي كنه.
لبخندی به شيطنت زد و در دنباله حرفش گفت :
 بلکه هم بتونه كمي خودش رو تو دل تو جا كنه !و بلند داد زد.
 بابا خسته شدم .آقای فرداد  ،نگاهي به باال انداخت و به وحيدی گفت :
 این خونه كلنگيه  ،بيا زودتر بریم تا دخترم با یه جيغ دیگه  ،خشت و گل اینجا رو  ،رو سرمون خراب نکرده.وحيدی نگاه دیگری به اطراف انداخت وگفت :
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 واقعا دلم لك زده بود كه یکي از این خونه ها رو با سبك معماری قدیمي شون ببينم .این جور ساختمون هافراموش شده  ،تعدادشون خيلي كم شده  .برای همينه كه دارن سعي مي كنند كمي از فضای آرام وراحت این جاها
رو  ،توی قهوه خونه ها و رستوران ها پياده كنند ،اما آخرش لطف و صفای این خونه های قدیمي رو نداره .
 بي فایده هم هست  ،شما دور تا دور رو مشاهده كنيد .....ببينيد ساختمون ها رو تا كجا ساختند ! مردم دارن بهآپارتمان نشيني عادت مي كنند  .در ثاني نمي شه در كنار چنين ساختمان هایي  ،دیگه از این سبك معماری استفاده
كرد  ،االن تمام پنجره های اطراف مشرف هستند به این حياط  ،دیگه كجا مي شه مثل قدیم ها همه اهل خونه بریزند
تو حياط و راحت باشند  .باید با زمونه پيش رفت  ،بعضي چيز ها هست كه حفظ و نگهداریشون بيشتر مایه دردسر تا
مایه آرامش .اگر برادرم اصرار نمي كرد  ،تا حاال اینجا رو كوبيده بودم و یك مجتمع تجاری عالي مي ساختم .
لبخندی زد  ،دستش را دوستانه به شانه اوزد  ،و ادامه داد :
 امان از دست شما جوون ها  ،نه به اون مدرنيزه بازی هاتون و نه به این پا یبندی به ارزش ها و سنت های قدیميتون ! من كه سر در نمي آرم  ،از نظر من یا زنگي زنگي یا رومي رومي .
وحيدی  ،كوتاه آمد  ،شانه هایش را باال انداخت ودیگر چيزی نگفت .
آقای فرداد  ،گفت :
 فکر كنم شما و برادرم هم زبون های خوبي برای هم باشيد . اميدوارم .نگين  ،دهانش را باز كرد تا داد دیگری بزند  ،اما آنها را در حال باال آمدن از پله ها دید و گفت :
 چه عجب !آقای فرداد  ،گفت :
 چه قدر كم طاقتي عزیزم !و كليد را در قفل چرخاند و همه را به داخل سالن راهنمایي كرد .
نگين  ،سریع  ،خودش را روی مبل انداخت و بلند و كشيده گفت  :آخيش ! !
آقای فرداد  ،خندید وگفت :
 انگار كوه كنده ! جناب وحيدی  ،من كه خدمت تون عرض كردم  ،این دردونه من تا پایان فيلم برداری دوومنمي آره .
نگين  ،با دلخوری گفت  :بابا !
وحيدی  ،سامسونتش را كنار مبل گذاشت  ،نگاه مو شکافانه ای به اطراف انداخت وگفت  :فکر كنم برادرتون هر روز
به این جا سر مي زنند  ،چه قدر همه چيز مرتب و تميزه !
 دیروز كه تماس گرفت ،گفت كه همه چيز رو برای اومدن مون آماده كرده  ،فکر نمي كردم به این جا هم سریزده باشه ! بعد بلند شد وگفت  :جناب وحيدی  ،شما كه با یه چای دبش موافقيد ؟
آوا گفت  :آقای فرداد  ،اگر اجازه بدید چای رو من دم مي كنم ؟
 نه دخترم  ،سماور قدیميه  ،شماها از پسش بر نمي آید .آوا بلند تا از نزدیك  ،عکس های قدیمي وسياه و سفيد داخل قابهای آویخته شده به دیوار را تماشا كند .
نگين پرسيد  :كسي تشنه ش نيست ؟
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با جواب منفي آن ها  ،به دنبال پدرش به آشپزخانه رفت .
 چيزی مي خوای ؟ تشنمه .آقای فرداد  ،در یخچال را باز  ،سوتي كشيد و با حيرت گفت  :این جا رو ببين ! نکنه مهيار فکر كرده  ،ما یك ماه این
جا اطراق مي كنيم كه این همه خرید كرده  ،تا كله یخچال پره !
نگين  ،روی صندلي چوبي نشست وپکر گفت  :هنوزم باورم نمي شه كه دارم ميرم پيش عمو .
پدرش ليوان آب را دستش داد وگفت :
 اون بيشتر از شما ها مشتاق دیدنتونه.....باورم نمي شه با این همه بالیي كه سرش آوردیم ،بدون هيچ گالیه ای ازمن یا فرنوش بگه از اینکه باالخره خانمت همه چيز رو فراموش كرده ،خيلي خوشحالم .از دنيا بي خبر ،نمي دونه از
روزی كه فرنوش فهميده تو رو قراره ببرم پيشش ،آب خوش نذاشته از گلومون پایين بره ....صبح دوباره زنگ زد،
گفت كاش خانمت رو هم مي آوردی؛ خبر نداره كه خانم قهر كردن ،رفتم پيش خواهرشون انگليس  .نمي دونه كينه
این ها كينه شتریه !
 این قدر این چند روز غر ولند شنيدم كه دیگه از دل و دماغ افتادم . مقصر خودتي ؛ چند مرتبه بهت گفتم در رابطه با رفتن تون  ،اصال نمي خواد با مادرت صحبت كني  ،گفتم تو كاریتنباشه من كارها رو راست وریس مي كنم  .بي خودی این چند ماهه خودت رو با پيش كشيدن این بحث ها خسته
كردی .
نگين  ،بغض آلود گفت :
 به خاطر اختالف این ها با هم  ،درست چهار ساله كه عمو رو ندیدم .آقای فرداد  ،كه خود را هم مقصر مي دانست  ،برای دلجویي از دخترش  ،لبخندی زد و برای اینکه بحث را تمام كند
 ،گفت :
 حاال كه ما راهي شدیم  .بيا فعال ميوه بذار توی ظرف و ببر برای مهمون ها .وحيدی  ،همان طور كه سوزن گرامافون را روی صفحه مي گذاشت  ،با خودش گفت :
 اميدوارم كه كار كنه .سوزن را روی صفحه گذاشت  .صدای موسيقي ای سنتي و آرام  ،كه هماهنگي كاملي با فضای خانه داشت  ،در هوا
پيچيد  .با چنان حالتي از رضایت  ،لب به لبخند گشود  ،كه انگار وسيله خرابي را دوباره به راه انداخته است  .به آوا
نگاه كرد كه به سمت صدای موسيقي برگشته بود  .نشست و با لحن گالیه آميزی گفت :
 خانم ریاحي  ،من هنوزم معتقدم اگر كار فيلم برداری رو شمال كليك بزنيم بهتره ؛ هم راهش نزدیکتره و هم.....آوا ،خسته از راه  ،و برای خالصي از كلنجار دوباره بر سر این موضوع  ،حرف وحيدی را قطع كرد وگفت:
 آقای وحيدی  ،دوباره شروع نکنيد  .خودتون هم انصاف به خرج بدید ،عکسهایي كه دیدید  ،فوق العاده بودند  .یههمچين طبيعت بکر و زیبایي به درد كار ما مي خوره  .من كه فکر مي كنم به درد كار ما مي خوره  .به زحمتش مي
ارزه  .حاال دیدنش كه ضرر نداره ؛ مطمئن باشيد بدون تایيد شما كليك شروع رو نمي زنيم .
وحيدی  ،انگار از حرفي كه مي خواست بزند  ،دو دل بود ؛ اما باالخره زبان گشود و گفت :
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 یه چيزی هست كه نمي دونم ....چه جوری بگم  ،شاید بهم بخندید  ،اما راستش از روزی كه قرار شده بریم به اینمنطقه  ،یه دلشوره ای افتاده تو دلم كه  ....نمي دونم اولين باره كه این حالت به هم دست مي ده  ....البته اصال
نمي خوام در شروع كار  ،با گفتن این حرف ها ناراحت تون كنم ،ولي نمي دونم چرا دلم راضي نمي شه !
آوا  ،با ناراحتي گفت :
 آقای وحيدی  ،خواهش مي كنم اول بسم ا....نفوس بد نزنيد . تمام سعي من اینه فيلم شما برنده جایزه ی امشال جشنواره بشه؛ یعني استحقاقش رو داریدو اگر به پایان كاراميدوار نبودم ،مطمئن باشد كه هرگز همراهتون به این سفر نميومدم .همونطور كه قبال نظرم رو حضورتون عرض
كردم ،طرج بسيار جالبيه؛ اگر اصول رو طبق برنامه پيش بریم ،مستند خوبي از آب در مياد.
لبخند تصنعي زد و برای اینکه آوا را بيش از این نگران نکند ،گفت :
 با این موسيقي و فضای اتاق ،احساس یه شازده ی قجری بهم دست داده.آوا لبخندی زد و فت :
 باید اعتراف كنم كه كم كم دارید خرافاتي مي شيد.آوا ،یکي از تابلوهایي رو كه با خط خوشنویسي شده ای به دیوار زده شده بود را بلند خواند :
جهان بين تا چه آسان كند مست فلك بين تا چه آسان مي زند دست
دهد ...
كمي مکث كرد تا بتواند كلمات در هم ان را پيدا كند ،بيت دوم را وحيدی از حفظ خواند :
دهد بستاند و عاری ندارد بجز داد و ستد كاری ندارد
همان وقت ،آقای فرداد و دخترش وارد شدند .نگين ،ظرف ميوه را روی ميز گذاشت .آقای فرداد گفت :
 این دست خط پدرمه؛ هنوزم غژ غژ قلمش تو گوشمه .حتي یك ذره از این هنر خاندان فرداد رو من به ارث نبردم؛اما برادرم ،تمام و كمال یك فرداد اصيله؛ بي خود نبود كه عزیز دردونه ی پدر و مادرم بود.
آوا ،اشاره ای به یکي از عکسهای دسته جمعي خانواده كرد و گفت :
 آقای فرداد این شمایيد؟ آره دخترم .اینا مدركه ها؛ اینا رو ببينيد فکر نکنيد من از همون اول ،همونطوری كچل بدنيا اومدم.همه خندیدند و وحيدی فت :
 اختيار دارید قربان هنوز هم ....آقای فرداد ،با خنده ای حرفش را قطع كرد و گفت :
 بگو جانم .بگو كه هنوزم به طور كامل كچل نشدید؛ یه دو سه تا دونه ای مونده كه بتونيد به این طرف و اون طرفقرض بدید.
 اتفاقا چهرتون فوق العاده فوتوژنيکه.همه زدند زیر خنده و دور ميز نشستند .نگين ،بشقابها را جلوی همه چيد .آقای فرداد نگاهي به ساعتش انداخت و
گفت :
 خب بچه ها ،از وقت ناهار گذشته ،اگر همگي موافقيد بریم رستوران؟نگين گفت :
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 وای! من كه نا ندارم از جام تکون بخورم .خودتون برید یه غذایي از رستوران بگيرید ،بيارید همين جا با همبخریم.
آوا ،به تصدیق از حرف دوستش افزود :
 منم موافقم ،اینجا راحت تریم.وحيدی گفت :
 آقای فرداد ،اگر اجازه بدید ناهار رو من بگيرم .منم رستورانهای خوب اصفهان رو بلدم ،مخصوصا بریاني هاشو. باشه پسرم ،پس منم همراهت ميام كه با یه گشتي هم توی شهر بزنيم  ...معذرت مي خوام ...و بلند شد و گوشي همراهش را از جيب كتش ،كه به دسته صندلي آویزان بود ،در آورد و با لبخندی كه بر لبانش
نشسته بود گفت مهياره ،و به تلفنش جواب داد :
 الو ،سالم مهيار جان ،چه طوری؟  ....قربانت ،همه خوبن .... ،آره دو ساعتي هست رسيدیم  ...نه بچه ها خستن ،منو آقای وحيدی ميریم از بيرون غذا بگيریم  ...آره انجا نشسته  ...این به حد كافي لوس هست ،تو رو خدا تو دیگه
اینقدر لوسش نکن ،مي آید اونجا بيچاره ات مي كنه ها  ...خدا شانس بده  ...حسود داداشته  ....خالصه از ما گفتم بود
 ...باشه گوشي دستت ،از من خداحافظ.
نگين ،گوشي را از دست پدرش كشيد و درحاليکه با ناز و خنده با عمویش صحبت مي كرد ،بيرون رفت.
آقای فرداد بلند شد و فت :
 خب وحيدی جان ،من رفتم ماشين رو آماده كنم.نگين بعد از پایان مکالمه اش ،وارد سالن شد و گوشي را به آقای وحيدی داد و گفت :
 مي بخشيد ،رفتيد پایين ،اینم بدید به بابای من.هنوز از سالن خارج نشده بود كه یکدفعه آوا ،گویي چيزی را كه فراموش كرده بود به خاطر آورده باشد ،با صدای
بلند صدا زد :
 آقای وحيدی؟وحيدی ،برگشت و با نگاه خاصي او را نگریست .آوا شرمگين گفت :
 اگه ممکنه دوربين منو از داخل ماشين برام بيارید ،ممنون مي شم.او با حركت سر ،چشم بلندی گفت و از سالن بيرون رفت .طرز نگاه او ،از چشم نگين پوشيده نماند .با رفتن او ،زد
زیر خنده و با شيطنت گفت :
 دوربين چيه آوا خانم ،شما جون بخواه.آوا برگشت و كوسن را به طرف او پرت كرد و گفت :
 زهرمار! دیوونه ،مي شنوه!  ....عشق این وحيدی هم شده این وسط قوز باال قوز. بر عکس تو ،از پررویي این پسره خوشم مياد .كاش یه كم از جربزه و عرضه این وحيدی رو ماهان هم داشت.اونوقت چه غمي داشتم .هر چي خودت رو بيشتر بي عالقه نشون مي دی ،كوتاه نمياد و سمج سر حرفش وایساده.
اون وقت ماهان ،جرئت اینکه یکبار با پدرم رو به رو بشه رو نداره ،نمي دونم تا كي مي خواد این بازی و اداها رو
دربياره .حداقل اگر اونم مثل وحيدی ،مردونه سر حرفش مي موند ،من جلوی خونواده ام یه زبوني داشتم ؛ ازش
پشتيباني مي كردم و نداریش رو پای مردونگيش مي ذاشتم ؛ اما با این كارهاش  ،نه مي گه نه  ،نه محکم مي گه آره ،
6
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كه من تکليفم رو بدونم ؛ عاشقش باشم یا.....خودش هم مي دونه كه نمي تونم  ،داره از دوست داشتنم سو استفاده
مي كنه.
 مي دوني نگين  ،تمام این حرف ها  ،در صورتي خوبه كه عشق دو طرفه باشه  .باور كن اگه دوستش نداشته باشي ،هر چه سعي كنه خودش رو به تو نزدیك تر كنه  ،ازت دورتر و دورتر ميشه  .من كه با این كارهای وحيدی  ،نه تنها
عالقه ام نسبت بهش زیاد نمي شه  ،بلکه بيش ترم ازش متنفر مي شم .نمي دونم این ضرب المثل رو برای چي به كار
مي برند ؛دل به دل راه داره ؛ اصال هم راه نداره  .من و وحيدی همکارای خوبي برای هم هستيم ؛ اما احساس مي كنم
این ابراز عالقه كردن هاش ،به جای نزدیکي و هم دل بودن  ،كم كم ميون كارمون هم داره جدایي ميندازه .
 یاد خاله م افتادم ؛ یادم باشه برگشتيم  ،دفترش رو بدم بخوني ؛ سوژه خوبي برای فيلم نامه ست .حرفش رو قطع كرد  ،نگاهي به طاق نمای خانه انداخت وگفت :
 خيلي دلگير نيست ؟ چي ؟ نمای خونه ؟ به خاطر ابهت معماری قدیميه ؛ آدم رو خود به خود به سکوت وا مي داره  .اون موضوع دلگيریه سر كار عليه همارتباطي به نمای خونه نداره ؛ مربوط به دله !
 این پسره هم شانس نداره ؛ باور كن اگه دوستش داشتي  ،زوج مناسبي برای هم بودید ؛ وعظ و خطابه هایهنردوستانه تون  ،حال آدم رو به هم مي زنه .هر دوتون به یه ا ندازه تنفر انگيزید .
وحيدی  ،وارد شد و دوربين را به آوا داد و بيرون رفت  .نگين ،با شوخي و لحن ادیبا نه ای  ،آهسته این بيت را خواند
:
سخن عشق تو بي آنکه برآید به زبانم رنگ رخساره خبر مي دهد از سر نهانم
آوا گفت :
 حيف كه خيلي خسته ام ،وگرنه حسابت رو مي رسيدم .باشه طلبت وقتي آقا ماهان تشریف آوردن.در همان هنگام صدای تلفن همراه نگين بلند شد ،با بي ميلي آن را برداشت ،ولي بعد با جيغ بلندی گفت :
 وای آوا ،ماهانه!آوا سری به طرفين جنباند و گفت :
 -چقدر حالل زاده س! مي ذاشت چند ثانيه مي گذشت.

 آقای فرداد ،چند ساعت دیگه مي رسيم؟ حدود یك ساعت دیگه.كمي بيرون را نگاه كرد و دوباره پرسيد :
 معذرت مي خوام ،باب آشنایي عرض مي كنم ،تحصيالت برادرتون چيه؟ دكترای گياه شناسي. آفرین ،پس حتما در دانشگاه تدریس مي كنن.7
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 نه ،مهيار بعد از اینکه از كانادا برگشت ،یکسال در دانشگاه تدریس كرد؛ اما بعد گفت كه حوصله ی تدریس روندارم و با روحيه ام سازگار نيست .برای همين اومد این منطقه و با سه نفر از دوستای قدیميش ،به كارشون ادامه
دادن.
 حتما كار پردآمدیه كه ارزش رها كردن تدریس رو داشته. دقيقا .من هم فکر نمي كردم از عصاره گيری گياهان دارویي ،بشه چنين درآمدی رو بهم زد .البته این كار رو قبلاز اینکه برای ادامه ی تحصيالت به كانادا بره ،با دوستانش شروع كرده بود .بعد هم مرتب با هم در تماس بودن.
وقتي برگشت ایران با استفاده از تجارب چند ساله اش در ایران و خارج از كشور ،در كنار این كار ،یك فاز
مکانيزاسيون و توليد قطعات و ماشين آالت كشاورزی رو هم راه اندازی كردن.
 چه همتي! واقعا .من كه تا عاشق شدم دست از كار كشيدم .یه ليسانس بازرگاني هم كه گرفتم فعال گذاشتم در كوزه دارمآبش رو مي خورم.
وحيدی خندید و به عقب نگاه كرد و به آوا گفت :
 چای تو فالسك هست؟ بله ،ليوانتون رو بدید تا براتون بریزم.در حاليکه ليوان را پر مي كرد ،نگاهي به نگين انداخت كه در سکوت ،به منظره ی بيرون چشم دوخته بود پرسيد :
 نگين چای مي خوری؟ چي؟ چای؟ نه نمي خورم. پکری؟! نه ،كاش دیشب تا دیر وقت بيدار نمونده بودیم ،سرم درد گرفته.پدرش از آیينه ،نگاهي به آنها انداخت و گفت :
 از بس دیشب حرف زدید! صدای خنده هاتون تا توی اتاق ما هم مي اومد .بنده خدا آقای وحيدی كه فکر كنم تاسحر خوابش نبرد.
 من كه چيزی نفهميدم ،یعني اونقدر خسته بودم كه همون سر شب خوابم برد. اِ! پس چرا گفتي اینا مگه خواب ندارن! خودم كه شاهد بودم ،مرتب از این دنده به اون دنده مي شدی.و آهسته زد به وحيدی و بلند خندیدند.
نگين ،آهي كشيد و آهسته در گوش آوا گفت :
 ترسيدم ،فکر كردم واقعا حرفامونو شنيدن! منم همينطور!صدای یکنواخت الستيکها بر روی جاده ،آوا و نگين را به خواب عميقي فرو برد .هيچ كدام تا رسيدن به مقصد چيزی
نفهميدند .آوا ،برای چند دقيقه ،احساس كرد كه ماشين حركت نمي كند ،ولي آنقدر خسته بود كه زحمت گشودن
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پلکهایش از یکدیگر را هم به خود نداد .صدایي مي شنيد ،فکر مي كرد در خواب است .حتي وقتي كه صدای كسي را
شنيد كه نگين را با لحني دلنشين صدا مي زد ،تصور كرد هنوز خواب مي بيند.
نگين ،سرش را از شانه آوا بلند كرد ،چند بار پلك زد ،وقتي هوشيار شد ،بلند جيغ كشيد :
 عمو مهيار!آوا ،از داد و فریاد دوستش بلند شد و به اطراف نگاهي انداخت ،خود را در محوطه ی پر از درخت مشاهده كرد .از
ماشين پياده شد و به وحيدی كه به طرف او مي آمد با لحن گالیه آميزی گفت :
 كي رسيدیم ،پس چرا مارو صدا نزدید؟! تازه رسيدیم.آوا ،نگاهش به سمت مرد قد بلند و خوش تيپي كه نگين را در آغوش گرفته بود ،افتاد .مرد ،خم شد گونه ی نگين را
بوسيد و گفت :
 واسه خودت خانمي شدی!وقتي به سمت آوا برگشتند ،آوا به رسم آشنایي ،سرش را خم كرد و لبخندی زد .مرد هم متقابال لبخند محجوبانه ای
بر لب نشاند و با نگين ،به سمت آنها آمدند.
نگين ،سریع دوستش را معرفي كرد و مهيار گفت :
 از اینکه افتخار آشنایيتون رو پيدا كردم ،خوشحالم. منم همينطور ،از اینکه مزاحمتون شدیم باید ... این چه حرفيه! فقط اميدوارم این چند ماه كه اینجا هستيد بهتون سخت نگذره. اختيار دارید ،بيشتر از این شرمنده مون نکنيد. نگين ،هر موقع با من تماس مي گيره ،از شما تعریف مي كنه .اینقدر از شما گفته كه احساس مي كنم سالهاستشما رو مي شناسم.
آوا لبخندی زد و سرش را به زیر انداخت و گفت :
 خانواده ی برادرتون به من لطف دارن .اینقدر شرمنده شون هستم كه نمي دونم با ....نگين ،پرید وسط حرفش و گفت :
 خيلي خب ،تعارف رو بذارید برای بعد .عمو نمي دوني ،آوا تو تعارف زني ،دست همه رو از پشت بسته .سعي نکنباهاش رقابت كني.
 اما اینجا مجبور مي شيد كه ترك عادت كنيد.بعد ،نگين را به خود نزدیك تر كرد و به رویش لبخند زیبایي زد و روی موهایش را بوسيد .بيشتر از همه ،حالت
چشمهای خمار زیبایش ،كه انگار خسته و خواب آلود بود ،نظر آوا را به خود جلب كرد.
آقای فرداد ،از داخل ویال بيرون آمد و فریاد زد :
 پس چرا همينجوری اون وسط موندید؟!نگين گفت :
 بابای منو چایيشم خورد!وحيدی كه تا آن لحظه سکوت كرده بود ،گفت :
9
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 وسایل رو االن از ماشين بذاریم بيرون؟مهيار گفت :
 نه ،بذارید باشه .باباعلي واسه تون مياره داخل سالن.بعد همه را به طرف ویال راهنمایي كرد .آوا ،از نگاه وحيدی همان نگراني ناشناخته اش را حس كرد كه قبال از آن
برایش گفته بود .طرز نگاهش ،مثل موقعي بود كه داشت از دلشوره عجيبش صحبت مي كرد.
وقتي نگاه آوا را متوجه خود دید ،گفت :
 از وصف هایي كه آقای فرداد از برادرشون مي كردن ،فکر مي كردم باید یه دو سه سال از خودشون كوچيکترباشن ،فکر نمي كردم تا این حد جوون باشن!
هر چند آوا هم با او هم عقيده بود ،چون پدرش هم به این مورد هيچ اشاره ای نکرده بود ،اما از نگراني وحيدی هم
سر در نمي آورد! در سکوت ،به منظره بي نظير اطراف ویال چشم دوخت .نمای بيرون ساختمان و دكوراسيون داخل
آن ،تركيب رنگ و هماهنگي مبلمان و همينطور چيدن وسایل تزئيني ،همه و همه تحسين او را بر انگيخت .از آرامش
و زیبایي آنجا نتوانست چيزی نگوید ،روی مبل كنار شومينه نشست و گفت :
 حاال مي فهمم كه اصرار نگين ،برای اومدن به اینجا چي بود .واقعا كه جای فوق العاده ایه!مهيار ،لبخندی زد و درحاليکه به آشپزخانه مي رفت ،گفت :
 خوشحالم كه سليقم رو پسندیدید. عمو ،بي خود نيست كه دلت نمياد از اینجا دل بکني. شما كه افتخار به عمو نمي دید ،مهرداد بهت نگفت كه بخاطر بي محلي های سركار خانم مي خواستم آدم ربا بشم؟نگين به پدرش نگاه كرد ،آقای فرداد گفت :
 آره ،گفته بود اگه دخترت رو تا آخر این برج نياریش اینجا ،یواشکي ميام مي دزدمش ،تا حالتون جا بياد .تازه ميگفت اگه اینبار بدون تو بيام رام نمي ده.
نگين با ذوق گقت :
 الهي قربونت برم عمو جون ،تنها كسي كه مي تونه جلوی اینا وایسته تویي.در همين لحظه ،مرد مسني كه لباس محلي پوشيده بود ،وارد شد .به همه سالم كرد و خوش آمد گفت .با مهرداد گرم
تر از همه احوالپرسي كرد .با دیدن مهيار گفت :
 مهندس! بدید من بيارم. نه باباعلي شما لطف كن وسایال رو از ماشين پایين بذار.و سيني چای را روی ميز گذاشت ،سبد را كه انواع شيریني های محلي در آن بود ،جلوی همه گرفت و گفت :
 شرمنده .من بلد نيستم خوب پذیرایي كنم ،مي ذارم روی ميز خودتون از خودتون پذیرایي كنيد.و با لبخند ،نگاهي به آوا انداخت و با تاكيد گفت :
  ...البته بدون تعارف.كنار نگين نشست و به همه گفت :
 خيلي خوش اومدید .از بس مهرداد ،امروز و فردا كرد ،داشتم كالفه مي شدم.مهرداد فنجان چای را برداشت ،رو كرد به آوا و به برادرش گفت :
10
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 -مهيار ،آوا خانم ،دختر آقای ریاحي ان.

مهيار ،با تعجب ،چند ثانيه ای به چهره او نگاه كرد و گفت :
 جدی مي گي؟! دختر فرهاد!  ...حال پدر چطوره؟ چقدر دلم هواشون رو كرده.مهرداد گفت :
 مي بيني دخترم! این دو تا اینقدر با هم صميمي بودن كه توی مهموني ها ،غير ممکن بود كنار هم نبيني شون. اگه مي دونستم كه دختر آقای ریاحي قراره تشریف بيارن ،حتما شخصا با فرهاد تماس مي گرفتم و خانوادگيازشون دعوت مي كردم.
 خيلي بهت سالم رسوند و گفت از طرف اون بهت بگم كه اینبار كه دیدمت ،حتما كيش و ماتت مي كنم!مهيار ،لبخندی زد و گفت :
 از طرف من هم ،به فرهاد بگو ،همين كه بنده رو قابل دونستي كه ميزبان نورچشميش باشم ،ممنونم.آوا ،از اینکه مهيار ،تکه كالم پدرش را به كار برد خندید .مهيار ،به صورت او نگاه كرد و لبخند زد .بعد به مهرداد
گفت :
 نکنه دوباره ماموریته؟!وقتي سکوت و خنده ی برادرش را دید ،كه سعي مي كرد خودش را به آن راه بزند ،گفت :
 چرا دست از سر این بنده ی خدا بر نميداری؟همه خندیند .وحيدی یکدفعه بي مقدمه پرسيد :
 مهيارخان ،اینجا تنها زندگي مي كنيد؟ مي بينيد كه اصال تنها نيستم! منظورم اینه كه ازدواج نکردید؟مهيار نيم نگاهي به برادرش انداخت و گفت :
 خير. جدی! حوصله تون اینجا سر نميره؟مهيار ،از سماجت او تعجب كرد و با متانت جواب داد :
 عرض كردم كه تنها نيستم ،غير از اهالي روستا كه مرتب بهم سر مي زنند ،دوستانم هم هستن. چند سالتونه؟ سي و چهار سال.نگين به موبایلش ور مي رفت ،لبخندی زد و گفت :
 منظورشون اینه كه دیگه وقتشه.همه غير از وحيدی ،به حرف او خندیدند .مهيار ،اشاره ای به دست او كرد و گفت :
 مي بينم كه شما هم ،خدا رو شکر ،از بند این حلقه آزادید؟وحيدی  ،در حالي كه همه منتظر شنيدن حرفي از او بودند  ،طوری به آوا چشم دوخت  ،كه حرص او را در آورد و
گفت :
 من كه از خدامه  ،فعال منتظر جوابم ؛ تا آخر عمرم هم اگه فرصت بخواد  ،منتظر مي مونم .11
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آوا  ،از خجالت  ،سرش را پایين انداخت و به زور  ،چند جرعه از چای اش را تلخ خورد  .نمي دانست برای چه او  ،با
این حركتش  ،سعي كرده بود كه عشقش را این طوری بي پروا جلوی همه ابراز كند  .نگين  ،هم از حركت او جا
خورد  .از شناختي كه روی دوستش داشت ؛ مي دانست كه چقدر مغرور است  .حال او را در این لحظه  ،به خوبي مي
فهميد  .اما نمي توانست دخالت كند  .او هم مثل آوا  ،سکوت اختيار كرد .
مهيار لبخندی زد و پرسيد :
 شما چند سال تونه ؟ بيست و هفت سال . خب هنوز وقت دارید ؛ تا چند شکست عشقي و نامرادی دیگه جا دارید .مهرداد  ،خندید و گفت :
 راست مي گه وحيدی جان  ،چيزی كه هيچ وقت دیر نمي شه ازدواجه .نگين  ،یك باره بحث را عوض كرد و از عمویش پرسيد :
 من از اون كشکهایي كه اون دفعه داده بودی به بابا برام آورده بود مي خوام ،بَه  ....خيلي خوشمزه بود ،دهنم آبافتاد!
مهيار ،به لحن و حالت كودكانه او خندید و گفت :
 عزیز دلم! مي دونستم دوست داری ،سپردم به خاله واسه ات درست كنه.باباعلي ،یکي یکي چمدانها را به داخل آورد.
مهيار از همانجا گفت :
 باباعلي ،سهيل رو ندیدی؟مرد با لهجه گفت :
 چرا مهندس ،گفتم مهموناتون رسيدن گفت مزاحمتون نمي شه. حاال برا من دعوتي شده! خودش گفته بود دلم واسه مهرداد تنگ شده ،وقتي اومد ،خبرش كنم.باباعلي ،شانه هایش را باال انداخت ،آخرین چمدان را هم گوشه ی سالن گذاشت و گفت :
 آقای مهندس ،با من امر دیگه ای ندارید. نه باباعلي ،فقط سر راهت به فرزان بگو سفارشات از شهر رسيده.سری به نشانه ی اطاعت تکان داد و با همه خداحافظي كرد و رفت.
مهيار ،به برادرش گفت :
 كاش خانمت رو هم مياوردی.نگين و مهرداد ،به یکدیگر نگاه كردند .مهرداد ،با لحن سردی ،كه سعي داشت زیاد ساختگي به نظر نرسد گفت :
 فرنوش هم خيلي دوست داشت بياد ،ولي  ...نتونست.مهيار متوجه نگاههای آنها شد و ترجيح داد كه فعال سکوت كند .یك لحظه نگاهش متوجه آوا شد كه در خود فرو
رفته ،با ناخن خورده های شيریني داخل بشقابش را پس و پيش مي كرد .پرسيد :
 آوا خانم ،شما هم مثل پدرتون به شطرنج عالقه داری؟آوا به خودش آمد و گفت :
12
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 اگه حوصله شو داشته باشم. حتما هم از فرهاد یاد گرفتيد؟ -بله.

وقتي نگاه متعجب او را دید لبخندی زد و گفت :
 مطمئنم آخرش كيش و مات مي شيد.نگين گفت :
 آقای ریاحي رو شاید كيش و مات كني ،ولي در مقابل دخترش حتما مغلوبي.نگاه نافذی به آوا انداخت و گفت :
 جدی! ببينيم و تعریف كنيم.نگين كوتاه نيامد و گفت :
 مي توني امتحان كني. حتما ،خيلي دلم مي خواد ببينم چطوری مغلوب مي كنن.وحيدی ،اصال از لحن خودماني مهيار خوشش نيامد .از اینکه خانم ریاحي را به اسم كوچك صدا مي زد ،برافروخته
شد .او كه چند سال با آوا همکار بود ،جرئت نکرده بود كه او را خودماني خطاب كند .برای اینکه حد و مرز این
موضوع را مشخص كند ،با تاكيد گفت :
 خانم ریاحي ،یکي از بهترین كارگردانها و فيلم نامه نویسهای شركتمون هستند.مهيار گفت :
 خانواده ی آقای ریاحي ،توی هر حرفه ای كه وارد مي شن ،حرف اول رو مي زنن.آوا ،تشکر كرد و وحيدی به خيال اینکه او را متلفت این موضوع كرده است با رویي گشاده ،بله ی كشيده ای گفت و
حرف مهيار را تکرار كرد.
نگين ،خميازه ای كشيد .مهرداد ،به طرف پنجره برخاست و به دنبالش وحيدی را هم صدا زد تا با هم  ،منظره بيرون
ویال را تماشا كنند  .مهيار ،خم شد تو صورت نگين و آهسته گفت :
 عزیز دلم  ،معلومه مسير خيلي خسته ت كرده ؛ یه كم كه استراحت كني سر حال ميشي . نه عمو  ،من خيلي بد سفرم  .از تهران تا این جا این سردرد اذیتم كرده ؛ صدای ماشين ماشن افتاده تو سرم. مسکن واسه ات بيارم؟وحدی وسط حرفشان گفت :
 مرتع زیبایيه  ...معلومه با حيوونا ميونه ی خوبي دارین ،خودتون از اسبها مراقبت مي كنين؟و مهلت نداد پاسخ سؤالش را بشنود و ادامه داد :
 ....سر خودتون رو حسابي گرم كردید  ...در كل زندگي جالبيه.مهيار لبخندی زد و سکوت كرد .وحيدی دوباره شروع كرد :
 مهيارخان ،از اینجا تا روستا خيلي راهه؟ چيزی راه نيست ،اگر خسته نيستيد و مایليد ،همين االنم مي تونم ببرمتون. خانها كه خسته ان ،مي تونيم فعال خودمون یه گشت كوچيکي دور و اطراف بزنيم ،آقای فرداد شما موافقيد؟13
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مهرداد ،با رضایت موافقت كرد و به دخترها گفت :
 تا شما كمي استراحت مي كنيد ما رفتيم و برگشتيم.و در حاليکه به طرف در خروجي مي رفت مهيار را هم صدا زد و گفت كه بيرون منتظرش هستند .مهيار ،همانطور كه
به سمت آشپزخانه مي رفت گفت :
 تا یك ساعت دیگه خانمي به اینجا مياد ،به اسم ملوك ،ما بهش مي گيم خاله .مي آد برای درست كردن شام اگر ...نگين و آوا ،ادامه ی حرف مهيار را نشنيدند ،هر دو از رفتار وحيدی عصباني بودند .نگين طاقت نياورد و با حرص
گفت :
 خوب بود یه سؤالي هم از ما مي كرد ،خودش برید و دوخت! هرچند كه واقعا نا ندارم از جام تکون بخورم؛ اما دليلهم نمي بينم كه این آقا از جانب ما تصميم بگيره .داره كفرم رو باال مياره!
آوا آهي كشيد و گفت :
 مي ترسم آخرش حرفش رو به كرسي بشونه و همه رو ببره شمال .خدا آخر و عاقبت این كارو به خير بگذرونه.مهيار ،ليوان آب را با مسکن به برادرزاده اش داد و به آنها گفت كه اتاقهای باال را برایشان آماده كرده و پيشنهاد داد
بروند و كمي استراحت كنن تا برای شام سرحال باشند .پالتویش را برداشت ،یك لحظه از سکوت و پچ پچ كردنهای
آن دو ،برگشت و از اخم در هم و آشفته ی آنها سر جا ميخکوب شد! خندید و با لحن كشيده ای گفت :
 چيه ،چي شده؟!!نگين ،دلشوره ای از حرف دوستش به دلش افتاده بود .تصميم گرفت عمویش را هم در جریان بگذارد .او را صدا زد
و اشاره كرد تا نزدیك آنها بياید.
  -جان عمو؟ تو رو خدا یه كاری كن وحيدی از اینجا خوشش بياد و موافقت كنه فيلممون رو همين جا ضبط كنيم ،خوشگل ترینجاهای منطقه رو نشونش بده.
 من كه نمي دونم چي تو نظر شماست ،اما سعي مي كنم جاهایي رو نشونش بدم كه تا حاال تو عمرشم ندیده باشه.اما نمي فهمم ،مگه نگفتي كه از اینجا خوشتون اومده؟
 چرا ،من و آوا كه حرفي نداریم .بچه های گروه هم خوششون اومده .اما جواب قطعي رو باید وحيدی بده.و به آوا گفت :
 باور كن اینا همه اش بهانه س. خودمم مي دونم .از روزی كه راه افتادیم ،یکریز داره سق مي زنه.مهيار ،كالفه به آوا نگاه كرد و پرسيد :
 وحيدی چه كاره ی شركته؟ اینقدر منو استنطاق كرد كه فراموش كردم ازش بپرسم خودش چيکاره اس! تقریبا همه كاره ی شركته.صدای چند بوق از بيرون شنيده شد .مهيار ،به پشت سرش نگاهي انداخت و پرسيد :
 و اگر موافقت نکرد؟ هيچي ،همه رو برمي گردونه تهران ،از اونجا یکراست برای فيلمبرداری شمال.مهيار ،اخمي در چهره اش نشست و محکم گفت :
14
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 محاله بذارم شماها از اینجا برید .برای اومدنتون حسابي تدارك دیدیم ،مگه مي ذارم به این راحتي از اینجا برید!نگين گفت :
 شما وحيدی رو نميشناسيد ،اگه رو دنده ی لج بيفته دیگه هيچ كس حریفش نيست. خيالتون راحت باشه .حتي یك لحظه هم ،رفتن از اینجا به مغزتون خطور نکنه.بعد به سمت در رفت .هر دو ،از محکم حرف زدن او ،به یکدیگر لبخندی زدند .مهيار ،در را هنوز به طور كامل نبسته
بود كه سرش را برگرداندد و با ناراحتي گفت :
 اما نگين خانم ،این رسمش نبود ،حاال هم كه اومدی عمو رو ببيني ،این طوری؟ با تایيد این و اون و غریبه ها!و در را بست .بغض گلوی نگين را فشرد .دق و دلش را سر وحيدی خالي كرد :
 همش تقصير این وحيدیه ،اگه این همه ادا اصول در نمياورد حاال كار رو شروع كرده بودیم.بعد مسکن را با بغض قورت داد.
نيم ساعتي از رفتن مردها مي گذشت .هر دو بعد از بازرسي كامل طبقه ی پایين ،تصميم گرفتند كه برای استراحت،
به طبقه ی باال بروند .چند پله بيشتر نرفته بودند كه یکدفعه در سالن باز شد و مردی سراسيمه وارد شد .به اطراف
نگاهي انداخت .هر دو از ترس زبانشان بند آمده بود .ناشناس ،با دیدن آنها جا خورد .چند قدم به عقب رفت و با
لکنت زبان گفت :
 س  ....سالم .شرمنده داشتم مي اومدم ،ماشين مهيار رو دیدم ... ،فکر كردم همه رفتن برای گردش ،كه اینطوریبدون در  ...شرمنده .اومدم یه سفارشيه ببرم.
هر دو مات بهش زل زدند .خودش از حركات و حرف زدن سریعش ،خنده اش گرفت .سرش را زیر انداخت و
گفت :
 معذرت مي خوام ،خيلي بد شد ،نه؟  ...چه برخوردی!هر دو خيالشان راحت شد .نگين گفت :
 اشکالي نداره ،عموم گفت كه خاله "ملوك" مياد اینجا برای درست كردن شام.از شيطنت نگين خنده اش گرفت و گفت :
 من سهيل ،دوست و همکار عموتونم. فقط من برادرزاده ی مهيارم ،ایشون دوستم هستن.در حالي كه تازه وارد آمدنشان را به آنجا خوش آمد مي گفت ،پشت سرش زني روستایي با سبدی كه پارچه ای
رویش انداخته بود ،وارد شد .گرم ،با هردویشان سالم و احوالپرسي كرد و با همان بساطش ،جلو آمد و صورتشان را
بوسيد .سهيل ،در جواب شيطنت نگين ،اشاره ای به زن روستایي كرد و گفت :
 ایشون خاله ملوك هستن .خيلي كه به هم شباهت نداریم؟بعد رو كرد به خاله و پرسيد :
 خاله ،مهيار به شما یه امانتي نسپرده كه بدید به من؟ نه خاله ،چيزی به من نداده.خاله وارد آشپزخانه شد ،دخترها هم به دنبال او رفتند .سبدش را روی ميز گذاشت و به سهيل كه منتظر ایستاده بود
گفت :
15
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 بشين خاله یه چایي برات بریزم. نه باید برم ،خيلي كار دارم.نگين گفت :
 -چای تازه دمه.

سهيل نگاهي به او انداخت و روی صندلي نشست .خاله ازش پرسيد :
 از آقا فرزان چه خبر؟ بيچاره ،فعال كه فرصت سر خاروندن هم نداره! ایشاال عروسي خودت .خدا كنه هميشه دستتون به شادی بند باشه.آوا نزدیك خاله رفت و گفت :
 خاله بذارید ما هم كمکتون كنيم.خاله نگاهي دقيق به صورت آوا كرد و ماشاالی بلندی گفت و با لحن صادقانه روستایي اش گفت :
 ماشاال خاله تو چقدر خوشگلي!و زیر لب برایش صلوات فرستاد و پرسيد :
 شما برادرزاده ی مهندسي؟نگين ،چای را به طرف سهيل گرفت و به خاله گفت :
 اسم من نگينه .خاله حتي یه ذره هم شبيه مهندس نيستم؟! چرا خاله .خونواده ی مهندس كه همه مث خودش ،هفت قول هوال ،خوش برو رو و پاكيزه ن.نگين و آوا از اصطالحات خاله به خنده افتادند .سهيل ،سریع چایش را سر كشيد و بلند شد و از نگين بابت چای
تشکر كرد و گفت :
 به پدرتون هم از جانب من ،سالم برسونيد و عذرخواهي كنيد كه نمي تونم بمونم .حتما سر فرصت برای عرضادب ،خدمتشون مي رسم.
بعد ،همه را به منزلش دعوت كرد و رفت .نگين آهسته به آوا گفت :
 چقدر بامزه بود.آوا  ،حرفش را تصدیق كرد  ،خاله گفت :
 مهندس گفت  ،از شما بپرسم چي دوست دارید تا همون رو براتون بپزم .نگين گفت :
 خاله هر چي دوست داری درست كن . نه مهندس گفته حتما از شما بپرسم .آوا پرسيد :
 غذای محلي اینجا چيه ؟ ما بيشتر وقتي مهمون داشته باشيم  ،آش سماق مي پزیم . خوب همون رو درست كنيد . آخه خاله ،نمي شه كه جلوی مهمونای شهری آش بذاری ! تازه اونم مهمونای مهندس !16
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 چرا نمي شه ! چه اشکالي داره  ،مگه مهندس نگفته هر چي ما گفتيم ؛ خب پس همين رو بپزید . آخه خاله  ،ممکنه مهندس بدش بياد .نگين گفت :
 جواب مهندس با من؛ خوبه ؟خاله راضي شد و دست به كار شد  .نگين پرسيد :
 شما هر روز به این جا مي آید و برای مهندس غذا درست مي كنيد ؟خاله به جای جواب سوال او  ،گفت :
 مهندس خيلي حق به گردن اهالي ده داره  .همه خودشون رو مدیونش مي دونن ؛ حتي نعمت خان هم تویكارهاش  ،با مهندس مشورت مي كنه و رو حرفش حرف نمي زنه .
كمي مکث كرد و در حالي كه سبزی های پاك كرده را از جلوی آنها بر مي داشت تا در تشت بریزد  ،گفت :
 توی این دو ماه ایشاال دو تا عروسي داریم ؛ یکي عروسي پسر حاج احمده كه آخر این ماهه ؛ یکي دیگه هم پسرزیوره  .مهندس و دوستاش  ،سنگ تموم گذاشتن ؛ وقتي شنيدن كه دختر دلبر جهيزیه نداره ،فرستادن تا از شهر،
كم و كسریهای جهيزیه شو بخرن .هرچهارتاشون یه پارچه آقان .با خودشون به اینجا ،خير و بركت آوردن .مي
دونين كه آقا فرزان هم عروسيش رو همينجا مي خواد بگيره؟ یعني خود مهندس بهش گفته.
نگين گفت :
 راستش ما از همه چيز بي خبریم ،اینارم تازه داریم از شما مي شنویم.خاله بي وقفه حرف مي زد و با اینکه هيکل فربه ای داشت ،فرز و چابك ،از این طرف آشپزخانه به آن طرف مي
رفت .با حركات سریع و لهجه ی شيرین و لحن مهربانش ،باعث شد كه آنها گذر زمان را از بين ببرند .آوا ،با
سواالتي كه از او مي پرسيد ،از محيط آنجا و سنتها و مراسمي كه داشتند ،اطالعات خوبي بدست آورد .ته دلش ،از
اینکه در این موقعيت مزاحم عموی نگين شده بود ،شرمسار بود .یك لحظه دعا كرد كه كاش وحيدی با ماندنشان
موافقت نکند و مخالفتش را برای فيلمبرداری در آنجا اعالم كند .اما نگين ،با فراق آسوده ،به حرفهای خاله گوش مي
داد و بعضي تکه كالمهای او را كه به زبان محلي ادا مي كرد ،با اشتياق معني اش را مي پرسيد.
خاله ،دستهایش را شست و با دستمالي كه روی سبدش انداخته بود ،خشکاند .بعد از داخل آن ،نان قندیهایي كه
خودش پخته بود را به آنها تعارف كرد .نگين ،با لذت تکه ای از نان را خورد و هوم بلندی كشيد .خاله از اینکه نانش
را با لذت خوردند ،خوشحال شد و خندید .آوا به نگين گفت :
 زیاد نخور سير مي شي .در ضمن مگه تو رژیم نداری؟ فعال تا مدتي كه اینجام كنار گذاشتم.خاله گفت :
 رژیم برا چي خاله ،تازه خوبه .چيه ،خوب نيست دختر الغر باشه.نگين بلند خندید و گفت :
 ببين ،خاله هيکل منو پسندید و بر روی تو رو.نان دیگری برداشت و به او هم تکه ای تعارف كرد و گفت :
 بيا بخور تا هيکلتم مثل من بشه .مي خوام كال خاله شيفته ات بشه.17
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صدای خنده ی آنها تا امدن مردها هم ادامه داشت .آن قدر سرشان گرم بود ،كه حتي متوجه حضور مهرداد در
آشپزخانه هم نشدند .مهرداد با تعجب گفت :
 اینجا چه خبره؟!همه به سمت او برگشتند و سالم كردند .خاله ،حال و احوال همسر مهرداد و تمام قوم و خویشهای هرگز ندیده اش
را پرسيد .مهرداد ،در جواب احوالپرسي های تند و شتابزده خاله ،سری به تشکر پایين آورد .بعد ،سرش را باال
گرفت و بو كشيد و گفت :
 به ،چه بوی آشي مياد!نگين ،به پدرش نگاهي انداخت و پرسيد :
 پس عمو و آقای وحيدی كجان؟ آقای وحيدی رفت یه دوش بگيره .مهيار هم بيرون داشت با باباعلي حرف ميزد ،االن ميادش.بعد از داخل بشقاب ،تکه ای نان قندی برداشت و گفت :
 تنها خوری؟! بهتون یه وقت بد نگذره!در حاليکه نان را مي خورد ،قوری را برداشت و به رنگش نگاه كرد و گفت :
 خاله ،چایت تازه دمه؟ نه خاله ،شما برید بشينيد ،من جَلدی یه چای تازه دم براتون درس مي كنم.مهيار با خوشرویي وارد شد و با دیدن آنها گفت :
 من فکر كردم شماها رفتين استراحت كنين .به مهرداد گفتم اگر خوابن بيدارشون نکن. اووه! تازه نبودی .اگه بدوني خونه رو چجوری گذاشته بودن رو سرشون!مهيار ،به سمت نگين رفت و از پشت سر بغلش كرد و رو به خاله گفت :
 خاله ،دخترم رو دیدی .ببين چقدر ملوسه؟ خدا حفظش كنه ،خيلي شيرین زبونه.و از ته دل آرزو كرد :
 ایشاال دختر خودت.مهيار ،برادر زاده اش را بوسيد و یکراست رفت سراغ قابلمه و با تعجب و لحن اعتراض آميزی گفت :
 خاله!خاله به نگين نگاه كرد تا او جواب مهيار را بدهد .نگين هم سریع گفت :
 ما به خاله گفتيم یه غذای سنتي درست كنه .تازه مگه چشه؟ اولين شب مهموني ،چه پذیرایي مي شه! بيچاره وحيدی ،اميدوارم دوست داشته باشه.آوا گفت :
 من مي دونم دوست داره ،نگران اون نباشيد. مي خواست بره دوش بگيره ،داداش راهنمایش كردی؟ -آره ،تازه اتاق رو هم نشونش دادم .من مي روم تو سالن یه وقت مياد تنها نباشه .چای رو هم سریع السير برسونيد.
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مهيار ،ظرف ميوه را برداشت و به دنبال برادرش بيرون رفت .آوا قصد داشت سؤالش را بپرسيد اما نمي دانست او را
چگونه خطاب كند .باالخره صدا زد :
 آقای فرداد؟دو برادر ،همزمان با هم برگشتند و به او نگاه كردند .مهرداد متوجه شد منظورش مهيار است ،ميوه خوری را از
دست او گرفت و بيرون رفت .آوا به نگين نگاه كرد .مهيار جلو آمد و گفت :
 جانم ،چيزی مي خواستيد به من بگيد؟بعد هردویشان را نگاه كرد و با لبخند گفت :
 حتما مي خوایيد بدونيد كه نظر وحيدی چي بوده؟هر دو خندیدند .مهيار گفت :
 قبل از اینکه جواب سؤال شما رو بدم ،مي خواستم من از شما یه سؤالي بپرسم.آوا گفت :
 خواهش مي كنم. شما قصد دارید توی این مدتي كه اینجا هستيد ،منو همينطوری صدا بزنيد ،آقای فرداد؟!نگين با خوشحالي پرید باال و گفت :
 آخ جون ،یعني موندگار شدیم؟ نمي دونم ،اما معلوم بود بدش نيومده چون داشت در مورد اینکه از كدوم نقطه شروع كنن و كجا بهتره و از اینجورحرفا صحبت مي كرد .شما بچه هنریها عجب اخالق عجيب و غریبي دارینا!
آوا گفت :
 چطور مگه؟ به خاطر غولي كه از این بنده خدا ساخته بودین ،سعي كردم بهترین جاها كه مي دونستم ببرمش ،همه رو ول كردهتنها جایي كه به مغزم خطور نمي كرد خوشش بياد رو پسندید ،یه آبادی خراب و ویرون كه سالهاست كسي توش
زندگي نمي كنه .تازه ،هيچ منظره با صفایي اون دور و اطراف پيدا نمي شه ،تا چشم كار مي كنه خار و خسه و علف
هرز ،خيلي دلگيره!  ...نکنه فيلمنامه ی شما تراژدیه؟
خاله ،چادرش را از دور كمرش باز كرد و سرش انداخت و گفت :
 خب خاله ،غذا كه دو تا غل دیگه خورد ،زیرش رو خاموش كنيد .چای هم حاضره ،گذوشتم دم بياد .اگه با منكاری ندارین من برم؟
 دستت درد نکنه خاله ،خودت هم مي موندی یه لقمه با هم مي خوردیم. نه خاله فدات شم ،نخوردت نيستم.دخترها هم تشکر كردند و خاله با همه خداحافظي كرد و رفت .نگين گفت :
 خونه ی خاله از اینجا خيلي دوره؟ نه نزدیك باغه.بعد كنار بساط چای رفت ،برای همه چای ریخت و در حاليکه استکان آخر را پر مي كرد ،به آن دو كه آهسته با هم
حرف مي زدند و مي خندیدند ،لبخند زد و گفت :
19
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 -چيه؟ غيبت منو مي كني؟

 آوا نگران اینه كه نکنه تو این مدت مزاحم كار شما باشيم.مهيار اخم ساختگي كرد و گفت :
 اِ ....خب دیگه چي آوا خانم؟!آوا ،برای اینکه مثل چند دقيقه پيش مشکلي در خطاب كردن نامها به وجود نياید ،به زبان وحيدی او را صدا زد :
 مهيارخان ،فکر مي كنم بهتر باشه ... لطف كنيد به اسم من خان اضافه نکنيد ما اینجا فقط به آقا نعمت ،خان مي گيم.هر دو به حرفش خندیدند و نگين به شوخي گفت :
 تو هم به زبون من بهش بگو عمو. من یه برادرزاده بيشتر ندارم .اصال چطوره بگي ،آقای فرداد ،عموی نگين ،برادر مهرداد ،فرزند امير ... ،این همهمي تابوني تا نگي مهيار؟! آخه دختر خوب ،اسمو گذاشتن واسه صدا زدن.
 خيلي سخت مي گيرید! اتفاقا برعکس ،شما سخت مي گيرید ،من كه مي گم راحت باشيد.تا آوا دوباره شروع كرد ،مهيار گوشهایش را گرفت و بلند طوری كه صدایش در صدای خنده ی آنها گم شده بود،
گفت :
 چایي رو بيارید ،سرد شد.نگين گفت :
 آوا جون ،شرمندتم سعي نکن با عموی من یکي به دو كني ،توی این مورد حتما مغلوبي .باش درنيفت .كم نمياره!!وقتي بيرون مي رفتند ،اضافه كرد :
 با عموم راحت باش ،اون اهل این تعارفات نيست.مهرداد گفت :
 چه خبره؟! هيچي داشتيم واسه عمو اسم انتخاب مي كردیم. خب ،به سالمتي انشاا !...انتخاب كردین؟ ...حاال عزیزم اسمت چي شد؟ نعمت.یك ساعت بعد ،موقع صرف شام ،نگين فکری را كه به ذهنش رسيده بود در جمع گفت .از عمویش پرسيد :
 خاله گفت یکماه دیگه توی روستا عروسيه. آره عزیزم ،چطور مگه؟ گفت كه قبل از عروسيشون یه مراسمي دارن .خيلي جالب مي شه اگه بذارن از مراسمشون فيلم بگيریم.برق شادی در چشمان آوا درخشيد و گفت :
 آفرین! فکر خيلي خوبيه.و با لحني التماس گونه به مهيار گفت :
 مي شه شما باهاشون صحبت كنيد؟20
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مهيار به او نگاه كرد و یك لحظه سکوت كرد .از حالت آن چشمهای درشت و پرفروغ ،كه برای خواستن یك كار
كوچك آن طور زیبا به او خيره شده بود ،گوشه ی لبش خنده ی مليحي نشست .دوست داشت او را همانطور منتظر
جواب بگذارد ،تا نگاه زیبایش را از دست ندهد .آوا با تعجب ،سکوت او را تماشا كرد .به خيال اینکه درخواست
زیادی از او كرده است ،سرش را به زیر انداخت .مهيار باالخره جواب داد :
 اگه براتون جالبه ،حتما این كارو مي كنم.هر دو با خوشحالي ،از او تشکر كردند .وحيدی با تعجب گفت :
 این چه ربطي به طرح ما داره؟!آوا گفت :
 منظور ما طرح اصلي نبود .این یه فرصتيه كه ممکنه هيچ وقت دیگه به دست نياریم .بعضي لحظه ها توی زندگيهست كه ممکنه فقط یك بار برات پيش بياد و هرگز نتوني دیگه اون موقعيت رو بدست بياری.
 اما من فکر نمي كنم اونقدر فرصت داشته باشيم كه به این كارا برسيم. در این فرصتي كه شما نيستيد ،كاری نيست كه ما انجام بدیم ،عروسي هم كه ...وحيدی ،با ناراحتي آشکار و لحن عصباني ،حرفش را قطع كرد و پرسيد :
 مگه شما با ما برنمي گردید تهران؟!لحن و كالم او ،و دگرگوني رفتارش همه را متعجب كرد .یك لحظه ،تمام نگاهها به سمت او برگشت .نگين ،بجای
آوا جواب داد :
 مگه شما نمي دونستيد كه آوا با من اینجا مي مونه .آخه تو شركت دیگه كاری نمونده كه انجام بدیم.آوا به آرامي گفت :
 ما با بچه های گروه هماهنگ كردیم ،دیگه مشکلي نيست .فکر نمي كنم به اومدن من نيازی باشه.وحيدی با طعنه و لحن تندی گفت :
 اما من فکر نمي كنم بودن شما هم در اینجا لزومي داشته باشه.از گفتن این حرف ،مهيار به برادرش نگاهي انداخت و برای اینکه احترام مهمانش را نگه دارد ،سکوت كرد .آوا سعي
كرد خود را كنترل كند و سخني بر زبان نياورد چون مطمئن بود ،دو كلمه حرف بر زبان جاری نکرده ،اشکهایش
سرازیر خواهد شد .مهرداد با لحن پدرانه اش گفت :
 وحيدی جان ،مسير دخترها رو خسته كرده ،اینجا بمونن بهتره .هم كمي استراحت مي كنن تا شما برگردید ،همخيال من جَمعه.
مهيار پوزخندی زد و گفت :
 در ضمن آقای وحيدی ،فرهاد امانتيش رو دست من سپرده ،دیدید كه پشت تلفن هم به خودش گفتم ،قدمشاینجا روی چشم منه تا وقتي خودش بياد ببردش.
نگين ،لبخندی زد و زیر لب آهسته گفت :های! دلم خنك شد .بعد با خوشحالي ،بقيه ی غذایش را خورد .اما آوا
دیگر از طعم غذا چيزی نفهميد .چند قاشق دیگر خورد و كنار رفت .وحيدی ،آنقدر عصباني بود كه تا آخرهای شب،
كه همه برای خواب به اتاقهایشان رفتند ،چند كلمه ای بيشتر حرف نزد.
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مهيار ،از وحيدی بخاطر رفتار عجيب و لحن كالم نيشدارش ،ناراحت نبود؛ بيشتر ازاین كه ادامه شبي به آن زیبایي را
بر همه خراب كرده بود ،ناراحت بود  .تا آنجا كه در نيمه های شب ،وقتي دید هر چه تالش مي كند تا دخترها را از
آن حالت افسرده ،بيرون بياورد ،وحيدی با چند كلمه زهردار ،دوباره همه چيز را خراب مي كند ،دیگر نتوانست
تحملش كند و به بهانه تلفن زدن ،به داخل اتاقش رفت و آنها را چند ساعتي تنها گذاشت .با رفتن او  ،چند كلمه ای
بيشتر رد و بدل نشد ،آن هم در مورد كار و مشکالت اجتماعي و .....نگين با رفتن عمویش ،فضا را آنقدر بي روح
وكسل كننده دید كه به آوا پيشنهاد داد برای خواب به اتاقشان بروند

نگين و آوا ،دیرتر از همه از خواب بيدار شدند .وقتي به طبقه پایين آمدند ،باباعلي را دیدند كه با سيني بزرگي وارد
سالن شد.او گفت كه همه برای خوردن صبحانه ،به بيرون از ویال رفته اند.
وقتي پيش آنها رفتند ،نگين از پشت سر ،دستها یش را دور گردن عمویش حلقه زد .او را بوسيد و از هدیه زیبایش،
كه دیشب روی تخت گذاشته بود و با سليقه زیاد هم برایش كادو پيچ كرده بود تشکر كرد.
نيازی نداشت كه آوا نگاه دقيقي به چهره وحيدی بياندازد تا بتواند آثار ناراحتي دیشب را در چهره او پيدا كند؛ چون
او آنقدر پکر بود كه در جواب سالم آنها ،حتي سرش را بلند نکرد و با تکان دادن سر ،جوابشان را داد .آوا از آنها به
خاطر اینکه زودتر بيدارشان نکرده اند ،تا در كنار هم صبحانه بخورند ،گالیه كرد .مهرداد گفت:
 من مي خواستم بيدارتون كنم ،اما مهيار اصرار كردكه بذارم استراحت كنيد تا هر وقت خودتون از خواب بيدارشدید.
نگين به خودش ،كش و قوسي داد و گفت:
 آخيش! قربون عموی خوبم برم؛ عوضش یه خواب حسابي رفتيم.مهيارگفت:
 البته استثنائا امروز؛ از فردا كله سحر بيدارتون مي كنم .نمي ذارم تا این موقع ظهر بخوابيد.باباعلي ،برای آنها روی ميز ،صبحانه مفصلي چيد .دو نفری مشغول خوردن شدند .مهرداد با برادرش گرم صحبت
بود .وحيدی ،نقشه ای رو به رویش باز بود و در دفترش چيزی یادداشت مي كرد .نگين اشاره ای به او كرد و گفت :
 چقدر تو لَکه !آوا ،شانه هایش را با بي تفاوتي باال انداخت .نمي خواست طبيعت و هوایي به آن دل انگيزی را با این حرفها خراب
كند .لقمه ای گرفت و نگاهي به اطراف انداخت ،نفس عميقي كشيد و گفت:
 به ،چه هوای تميزی!نگين به موبایلش نگاه كرد و گفت:
 دیگه به ماهان زنگ نمي زنم؛ خيلي بي معرفته! صد دفعه بهش زنگ زدم؛ یا فوری قطع مي كنه ،یا برام یه پيامكوتاه مي فرسته .یعني آقا اینقدر سرش شلوغه؛ اونم واسه من.
كمي مکث كرد و با به خاطر آوردن این كه او را به زودی خواهد دید ،لبخندی زد و گفت:
 تالفي بي محلي هاشو ،مي ذارم وقتي اومد ،سرش درميارم. من كه از كارهای شما سر در نميارم.22
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آقای وحيدی از مهيار پرسيد:

 مهيار خان ،گویا در اطراف اصفهان ،یه محلي هست به نام (دشت مهيار) درسته؟ بله. دقيقا كجاست؟ بعد از كوه كاله قاضي؛ بين جاده اصفهان – شيراز.مهرداد گفت:
 این منطقه كویریه؛ به درد چيزی كه مد نظر شماست ،نمي خوره .یه ناحيه اش كه كویریه ،بقيه اش هم شدهشهرك صنعتي.
وحيدی گفت:
 نه ،فقط محض اطالعات بيشتر پرسيدم.بعد ،نگاه دیگری به نقشه انداخت ،ساعتش را نگاه كرد و بلند شد ،نقشه را تا كرد و با دفترچه ،زیر بغلش گذاشت و
گفت:
 خب ،زود حاضر بشيد تا یه گشتي در اطراف بزنيم .ما باید زودتر حركت كنيم ،زیاد فرصت نداریم.و با گفتن این حرف ،به داخل رفت تا حاضر شود .مهيار به برادرش گفت:
 تو چرا به این زودی مي خوای برگردی؟ اگر به خاطر فرنوشه ،مي خوای خودم برم دنبالش و بيارمش تا خيالتراحت باشه.
 نه مهيار جان ،اونقدر كار سرم ریخته؛ فرهاد هم كه نيست دست تنهام. از اینکه باالخره خانمت همه چيز رو فراموش كرده ،خيلي خوشحال شدم .وقتي فهميدم نگين رو مي خوای بياریاینجا ،دیگه صد در صد مطمئن شدم كه هرچي بينمون گذشته ،فراموش كرده و دیگه كينه ای از من به دل نداره.
تصميم گرفتم خودم بهش زنگ بزنم و دعوتش رو بگيرم،هرچي تماس مي گرفتم منزلتون ،كسي گوشي رو برنمي
داشت.
این برای چندمين بار ،بعد از ورود مهرداد به آنجا بود كه مهيار با خوشحالي از به كنار رفتن كدورتهای گذشته ،اظهار
خوشحالي مي كرد .همين موضوع بيشتر او را عذاب مي داد؛ چون مي دانست خانواده همسرش آن قدر خودخواه
هستند كه هرگز راضي به اعتراف اشتباهاتشان نمي شوند .دیگر طاقت نياورد و بي مقدمه چيني ،وسط صحبت های او
گفت:
 مهيار ،فرنوش رفته انگليس پيش خواهرش ...راستش خودت مي دوني ،كينه اینها كينه شتریه!مهيار ،یك لحظه سکوت كرد .درخودش فرو رفت و بعد سرش را باال آورد و با یه پوزخند عصبي گفت:
 جالبه! خيلي جالبه .....باید حدسش رو مي زدم ،من ساده رو بگو كه فکر مي كردم ....واقعا چقدر خوش خيالم!نگين ،وقتي حالت منقلب عمویش را دید؛ با اشاره به پدرش ،حالي كرد كه نباید به او ،چيزی در این رابطه مي گفت.
آوا در آن جا ،یك لحظه احساس غریبگي كرد و ترجيح داد كه جمع خانوادگي آن ها را تنها بگذارد.
مهيار كه آثار خشم و ناراحتي اش ،كمي فروكش كرده بود ،با لحني كه مهرداد را به همدردی مي خواند گفت:
 نمي دونم مهرداد ،من واسه خانواده همسرت دیگه چه كار باید مي كردم كه نکردم!  ...خودت مي دوني كه منهيچ....
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مهرداد دستش را روی پای او گذاشت و نگذاشت حرفش را ادامه بدهد و گفت:
 من مي دونم؛ خودشون هم خوب مي دونن ،ولي نمي خوان كوتاه بيان .تو كه اخالقشون رو مي دوني.و خندید تا حال و هوای او را تغيير دهد .مهيار آهي كشيد و یك لحظه ،متوجه چهره درهم نگين شد .سعي كرد
لبخند تصنعي بر لب بياورد و گفت:
 نگين عمو؛ تو كه هنوز اینجا نشستي؟ مگه همراهشون نمي ری؟نگين با بغض جلو آمد و گفت:
 من از بابا خواستم چيزی به شما نگه؛ نمي خواستم شما ناراحت بشيد.مهيار لبخندی زد ،دستش را گرفت و گفت:
 مي دونم عزیزم ،مي دونم .نمي خوام به خاطر گذشته ما ،تو بيخود فکر خودت رو خراب كني ،به نظر من كه تماماین مسائل تموم شده.
نگين كمي آرام شد و به داخل سالن رفت .چند دقيقه بعد ،همه آماده جلوی در باغ ،ایستاده بودند و منتظر بودند تا
نگين هم سوار ماشين شود .مهرداد پرسيد:
 نگين؛ چرا سوار نمي شي؟ مگه عمو همراهمون نمي آد!؟ نه ،گفت توی كارخونه یه كاری براش پيش اومده كه باید حتما بره.آوا نمي دانست كه چرا وحيدی با شنيدن این حرف ،این قدر خوشحال شد و یك لحظه احساس كردكه دیگر هيچ
آثاری از ناراحتي شب قبل ،در چهره اش نيست!
در تمام مسير تنها گوینده وحيدی بود كه با صبر و حوصله ،مثل یك معلم ،از تمام چشمه های جاری اطراف ،و حتي
دراز ترین چشمه ،و تعداد آنهایي كه در فصل خشکسالي خشکيده بودند را نام برد و درخت و درختچه های اطراف،
و آنهایي كه فواید گياهي داشتند را نشان مي داد و توضيح كاملي هم برایشان ایراد مي كرد .همه ،از این همه تغيير
او ،متعجب بودند .بعد از سخنراني كامل و مفصلش ،با مسرت از اطالعاتي كه به بقيه داده بود ،در جواب مهرداد كه
گفته بود :
 اگر نمي شناختمتون ،مطمئن بودم كه حتما یه چند سالي رو ،تو این منطقه زندگي كردید و با تمام كمبودها و داشتههایش ،آشنایي كامل دارید!
جواب داده بود :
 من بدون اطالعات وارد جایي نمي شم .وقتي بچه ها این جا رو پيشنهاد دادن ،به چند تا از رفيق هام كه مهندس ژئوهستن ،خواستم كه اطالعات دقيقي از این منطقه برام به دست بيارن .اصرار من برای رفتن به شمال هم برای همين
بود؛ چون باالخره خودم بچه اون جام و نيازی به این همه دردسر نداشتيم .اما خانوم ریاحي ،گفتن كه از شمال و تمام
نقاطش به حد كافي فيلم گرفته شده و جای جای اونجا برای مردم شناخته شده است و بهتره یه جایي رو انتخاب
كنيم كه عالوه بر فيلم نامه ،محيط اطراف هم برای بيننده ،تازگي داشته باشه.
مکثي كرد و ادامه داد:
 -من هميشه از نظرات خانم ریاحي استقبال كردم؛ به نظر من ،مهره اصلي گروه ایشون هستند.
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و به دنبال تمجيدی كه از او كرد ،از داخل آیينه نگاهي به او انداخت و لبخندی زد .آوا از او تشکر كرد و از اینکه او
مهره اصلي گروه خطاب كرده بود ،انتقاد كرد؛ در صورتي كه معتقد بود از او فعال تر و بهتر هم در گروه وجود دارد.
نگين در گوش آوا گفت:
 ما هم كه اینجا بوقيم؛ یکي نيست بگه آخه اگه تهيه كننده نداشتيد چه كاری مي تونستيد بکنيد.آوا آهسته گفت:
 ول كن ،تازه سر خُلق اومده. همينش منو كشته؛ دَمدَمي! ببين مي توني یه كاری بکني پشيمون بشه و هممون رو برگردونه تهران! نه دیگه خيالت تخت ،اون اولش دل دل مي كنه؛ اما وقتي تصميم گرفت ،دیگه آوا خانوم هم نمي تونه جلودارشبشه.
بعد از یه گشت چهار ساعته ،به باغ برگشتند .بعد از خوردن نهار ،مهرداد و وحيدی عازم رفتن شدند.
همه برای بدرقه آنها ،كنار در باغ ،كه شبيه به نعل اسب بود ،ایستادند ،مهرداد گفت:
 اگه دیدی دردونه من زیادی لوس بازی درآورد ،با یه پست پيشتاز ،بفرستش تهران.مهيار نگين را به خود نزدیك كرد و گفت:
 نرفته دلت واسه اش تنگ شد؟و نگاهي به آوا انداخت؛ وحيدی هنوز داشت با او در گوشه ای صحبت مي كرد .گفت:
 به فرهاد هم سالم برسون و بگو روی حرفش حساب كردم؛ برای تعطيالت منتظرشون هستم.وقتي صحبتهای وحيدی تمام شد ،به سمت آنها برگشتند .وقتي وحيدی از مهيار خداحافظي كرد ،مهيار دستش را جلو
برد و گفت:
 بهتره بگيم؛ به اميد دیدار. بله همين طوره .البته به اضافه زحمت و دردسری دوباره.و با او دست داد .آوا از مهرداد به خاطر تمام محبت و كمك هایي كه به بچه های گروهشان كرده بود ،تشکر كرد و
گفت كه اگه در كارشان هم موفق بشن ،همه مدیون زحمتهای او هستند .مهرداد هم به او گفت كه آشنایي اش ،با
خانواده فرهاد ،از بزرگترین افتخارات زندگي اش بوده است و هركاری كه انجام دهد ،باز هم نتوانسته مقدار كمي از
لطف و محبت های بي شمار پدرش را جبران كند .آن ها سوار ماشين شدند و با چند بوق ،به جاده اصلي پيچيدند.
وقتي ماشين كامال از نظر دور شد ،مهيار به داخل باغ برگشت ،یکدفعه ایستاد و آنها را كه هنوز بيرون ایستاده بودند
 ،صدا زد و خواست كه به داخل باغ برگردند .آوا و نگين به همراه او به سالن برگشتند.
بعد از چند دقيقه كه مهيار به اتاقش رفته بود ،پایين آمد .به آشپزخانه رفت و با كاسه سفالي كه در دست داشت،
پيش آنها نشست ،آن را جلوی نگين گرفت و گفت:
 این ها رو خاله ،بعد از رفتنتون آورد.نگين با دیدن كشك ها ،دهانش آب افتاد و كاسه را گرفت و گفت:
 بُه ،دستش درد نکنه.و جلوی آوا هم گرفت .مهيار به مبل تکيه داد و از آنها پرسيد:
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 خب؛ تعریف كنيد ببينم؛ گشت صبح خوش گذشت؟نگين درحاليکه را به یك طرف لپش چرخاند ،با طعنه گفت:
 خيلي!مهيار از لحن او لبخندی زد و پرسيد:
 اِ  ،چرا!؟ نمي دونم ،به من كه خوش نگذشت .وحيدی شده بود عينهو این معلم ها؛ یه لحظه احساس كردم سر كالسجغرافي نشستم.
و از آوا پرسيد:
 تو چطور آوا ،توی راه احساس كردم تو هم خسته و كسل بودی؟ نه ،فکر مي كنم خيلي هم خوب بود؛ چون مطلقا یه گشت تفریحي نبود؛ بيشتر برای بررسي و شناخت بهتر منطقهبود.
 اما من نمي فهمم چرا این وحيدی عادتشه از هر چيز كوچيکي یه بحث فلسفي راه بندازه! من حوصله اش رو ندارم،به نظر من ،هر چيزی رو كه مي بينم همونه كه هست؛ نه اوني كه با ذهن و تخيل مي سازیمش .من دوست ندارم مثل
اون ،از هر چيزی یه راز درست كنم.
مهيار گفت:
 شما دوتا كه تا این حد با هم متفاوتين ،چطور با هم دوست شدید!؟نگين خندید و دستش را دور گردن دوستش انداخت و گفت:
 من و آوا ،مثل زن و شوهرها ،مکمل همدیگه هستيم .وقتي هم دعوا مي كنيم ،چند ساعت بيشتر جر و بحثمون طولنمي كشه.
 راستي؛ حامد و خانومش ،واسه شام دعوتمون كردن .گفتم اول باید از شما بپرسم ،ببينم اگه كاری ندارید ،بعدخبرش رو بدم.
هر دو به هم نگاه كردند .در همان حال ،چند ضربه به در خورد .مهيار به سمت در رفت و با گرمي دوستش را به
داخل دعوت كرد .وقتي وارد شدند ،نگين با دیدن او لبخندی زد و آهسته گفت:
 اِ  ،خاله ملوكه !و سریع كشك را از گوشه لپش بيرون آورد .آوا به پهلوی او زد و هردو به احترام بلند شدند ،و سالم كردند .سهيل
احوالشان را پرسيد و گفت:
 ببخشيد كه مجددا مزاحمتون شدم.مهيار تعارفش كرد تا بنشيند .سهيل به سمتي كه دخترها نشسته بودند ،رفت و گفت:
 چقدر برادرت زود رفت! توی مسير دیدمشون؛ داشتند برمي گشتند تهران!؟ آره .كار داشت ،نمي تونست بمونه ،دیشب دعوتت كردم كه نيومدی!؟ باور كن فکر كردم مثل هميشه یه سه چهار روزی مي مونه ،تازه دیدم مهمون هم داری ،گفتم بذار راحت باشن.یکدفعه ميان حرفش گفت:
 راستي جون هر كسي كه دوست داری ،پاشو این سفارش همسر فرزان رو بردار بيار كه بيچاره ام كرده.26
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 خوب شد گفتي ،صبح هم كه منو دید گفت! فقط صد دفعه به من گفته. بذار اول ،یه ميوه ای ،چایي ،چيزی بيارم.و بلند شد و ميان راه گفت:
 ما امشب خونه حامد دعوتيم؛ داشتيم در مورد رفتن و نرفتن مون تصميم مي گرفتيم.سهيل گفت:
 دیگه استخاره كردن نداره؛ حتما بيایين ،دور هم خوش مي گذره. تو هم دعوتي؟ بَه ،مي دوني كه محفل بدون من لطفي نداره. بر منکرش لعنت!بعد ،از آوا و نگين ،كه به حرفهای آن ها گوش مي دادند ،پرسيد:
 این جا به نظرتون چه طوره؟ تا االن بهتون خوش گذشته؟تا آمدند آها جواب بدهند مهيار از آن طرف اُپن گفت:
 چيه ،مي خوای زوركي بهشون انرژی منفي بدی؛ آره عزیزم خيلي هم خوش مي گذره. من كه چيزی نگفتم ،اگه گذاشتي یه كم كالسمون رو حفظ كنيم!مهيار پيش آنها برگشت ،چای را به دست سهيل داد و به طبقه باال رفت .چند دقيقه بعد ،با یك بسته مستطيل شکل ،و
روبان پيچي شده بسيار شيك ،وارد شد .دخترها مشتاق شدند بدانند درون آن چيست .نگن طاقت نياورد و پرسيد:
 توش چي هست؟مهيار گفت:
 لباس عروس. وای! تو رو خدا باز كنيد ببينم.سهيل به نگين نگاه كرد و سریع مشغول باز كردن بسته شد .مهيار جلوی او را گرفت و با تعجب گفت :
 چي كار مي كني! ما كه نمي تونيم مثل اولش درست كنيم  ...من نمي دونم ،جواب خانمش رو خودت باید بدی. خانمش! برو بابا ،خود فرزان گفته بازش كنيم .گفت توی جعبه یه كارت گذاشته كه مي خواد برای خانمش یهچيزی بنویسه ،خب آخرش مجبوریم ربان و كادوشو باز كنيم.
 دیوونه .اگه مي خواست این كارو كنه ،قبال فکرش رو مي كرد! فقط فکرش به این رسيده كه كارت گم نشه ،طفلي! مهم نيست استاد ،شما سخت نگير بچمون عاشق شده ،پاكهوش و حواسش رو از دست داده .مطمئنم چند ماه دیگه ،خودش مي شينه به حماقتش زار مي زنه.
و به خانها نگاهي كرد ،معذرت خواهي كرد و بسته را باز كرد .مهيار گفت :
 آخه ما چي بنویسيم؟!نگين با دیدن لباس عروس گفت :
 وای ،چه خوشگله! بي خود نيست هر روز سراغش رو مي گيره.و سر شانه های لباس را با دو انگشت گرفت و آنرا با دقت باال آورد ،از طرح و مدلش تعریف كرد و گفت :
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از البه الی لباس ،پاكت آبي رنگي روی ميز افتاد .سهيل آن را برداشت و از آن عکسي در آورد و گفت :
 پسر عجب تيپي زده! فکر كنم با همين فيگور ،دل دختره رو برده.مهيار گفت :
 تو كار به این كارا نداشته باش ،كاری كه بهت سپرده انجام بده.سهيل خودكاری از جيب كتش درآورد و كمي فکر كرد و گفت :
 خب.....بنویسيم ..... ،ای همسر ....بعد نگاهي به دخترها انداخت و گفت :
 خب شما هم كمك كنيد.مهيار گفت :
 آوا خانم ،شما كه نویسنده اید یه چيزی بگيد. من تا بحال متن عاشقانه ننوشتم. حاال فرض كنيد این لباس قراره به دست شما برسه ،دوست دارید از اون كسي كه دوستش دارید چه حرفيبشنوید؟
 نمي دونم ،فکر مي كنم ،این همه سليقه و محبت ،خودش گویای همه چيز هست .دیگه نيازی به گفتن این چيزانيست.
مهيار ،لبخندی زد و آوا پرسيد :
 شما چي .... ،چي دوست داشتيد به همسرتون بگيد؟مهيار ،پا روی پا انداخت و مستقيم نگاهش كرد .كمي فکر كرد و گفت :
 خيلي سخته .یك جمله بگي كه هم كوتاه باشه و هم مختصر باشه ،هم بتوني یه جوری تمام عشقت رو توش خالصهكني .من هيچ وقت چنين كاری رو نمي كنم ،خودم مي رم بهش هدیه مو مي دم و حرفهای دلمو به زبون ميارم تا روی
برگه ....دوست دارم عکس العملش رو هنگام باز كردن هدیه ام ببينم .اینطوری از چشماش هم مي تونم بخونم كه
چقدر از هدیه ای كه بهش دادم راضيه.
سهيل پوزخندی زد و گفت :
 شما فکر كنيد كه اون طرف ،اصال این چيزا حاليش نيست و حتما باید با حرف و قربون صدقه بهش فهموند.مهيار ،بلند گفت :
 سهيل تمومش كن! دروغ كه نمي گم ،بيچاره فرزان! خوب نيست اینطوری در مورش حرف مي زني ....یه چيزی بنویس قال قضيه رو بکن.بعد خودكار و عکس رو از دستش گرفت و گفت :
 اصال بده به خودم.كارت را باز كرد و وسط آن ،یك جمله ی كوتاه نوشت .نگين و آوا هم كادوی بسته را دوباره مثل اولش درست
كردند .سهيل از آنها تشکر كرد و به قصد رفتن بلند شد و گفت :
28
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 از اینکه مزاحمتون شدم باید ببخشيد ،خدا رو شکر كه شماها اینجا بودید وگرنه باید كادوی پرنسس خانم رو،همينطور با دل و روده اش بهش تحویل مي دادم.
هردو از كنایه هایي كه او مرتب در حرفهایش به همسر فرزان مي زد ،متعجب بودند .نگين مشتاق شده بود از
نزدیك این پرنسس خانم رو زیارت كند ،تا ببيند قضاوتهای سهيل ،تا چه حد در مورد او درست است .از پشت
شيشه رفتنش را تماشا كرد و به آوا گفت :
 خيلي خوشگل نيست ،اما عجب هيکلي داره! نه؟ به درد فيلمهای اكشن مي خوره. آره ،به درد بدل آرنولد مي خوره .به نظرت مي شه روش سرمایه گذاری كرد؟ در مورش قکر مي كنم. فکر كن.و هر دو از حرفهای خودشان به خنده افتادند.
مهيار ،سهيل را تا نزدیك ماشينش مشایعت كرد و گفت :
 تو هم همينجا مي موندی با هم مي رفتيم. نه ،باید برم یه كم به سر و وضعم برسم. ول كن بابا ،حامد كه غریبه نيست! حاال اومدیم و چند تا دختر غریبه رو هم دعوت كرده بودن ،چشمت بر نمي داره یه كمم مارو تحویل بگيرن .یعنيهميشه ی خدا باید دخترها ،دور و بر تو بپلکن و خود شيریني كنن.
 پس برو سعي خودت رو بکن. بهتره برم این امانتي رو هر چه زودتر دست صاحبش برسونم .از خانمها هم تشکر كن و بازم بابت مزاحمتهای بيموقع من ،عذرخواهي كن .فکر كنم دیگه چشم ندارن منو ببينن.
 خودتو لوس نکن ،برو دیگه.سوار ماشين شد و خداحافظي كرد .بعد ،سرش را از ماشين بيرون آورد و گفت :
 دیرنيایدا.مهيار ،برایش دست تکان داد و او با تك بوقي از آنجا دور شد.
دو ساعتي از رسيدن و آشنایي با خانواده حامد مي گذشت .در همين فاصله كم ،نگين و آوا با شيال ،همسر حامد
آنقدر صميمي شده بودند كه اصال هيچ كدام احساس نمي كردند فقط چند ساعتي است كه با هم آشنا شده اند .نگين
از شيال خانم ،در مورد چگونگي آشنایيش با حامد و اینکه چگونه توانسته است بدون خانواده و اقوام ،اینجا بياید و با
فرهنگ مردمش كنار بياید ،سؤال مي كرد .شيال با لهجه ی شيرین شيرازی اش ،به گرمي به تمام سؤالهای آنها
جواب مي داد .از اول آشنایيشان در دانشکده و مشکالت قبل و بعد از ازدواجشان ،و از بهترین و بدترین لحظات
زندگيش ،برای آنها صحبت كرد .یك دفعه در ميان حرفهایشان بحث به عروسي فرزان كشيده شد .نگين و آوا
متوجه شدند هنگاميکه بحث از فرزان و ازدواجش پيش مي آید ،یك ناراحتي و دل نگراني مشتركي در چهره همه ی
دوستان او مشاهده مي كنند .یك جور نگراني ترس از آینده فرزان ،باعث مي شد كه آنها از رسيدن چنين روزی
شادمان نباشند .حتي تا آنجا كه شيال ،با ناراحتي از زبانش در رفت كه :
 این زن ،اصال وصله ی تن آقا فرزان نيست!29
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آوا ،یك لحظه نگاهش متوجه بازی مهيار و حامد شد .با تعجب دید كه حامد ،ميز شطرنج را چرخاند و صاحب مهره
های سياه مهيار شد .مهيار هم كه همانطور با دو انگشت ،چانه اش را گرفته بود ،به حركت غيرمنتظره ی او آهسته
مي خندید! به طرف خانها برگشت و متوجه شد كه آوا حواسش به بازی آنهاست ،لبخندی زد و سری به طرفين
جنباند .یك دفعه صدای حامد باال رفت :
 آهان بيا ،اینم كيش  ....و  ....مات! خانم ها بياین ببينين ،اینو مي گن یه بازی حسابي و جوانمردانه .باالخرهشکستت دادم.
و زد روی شانه ی مهيار و گفت :
 كجایي پسر؟! اصال این دفعه حواست به بازی نبود!مهيار با همان لبخند ،چپ چپ نگاهش كرد و با خنده گفت :
 آقای جوانمرد! روش جدیده؟همسرش گفت :
 غير ممکنه حامد ،حتما كلك زدی! بَه ،دست شما درد نکنه خانم!بعد بلند شد ،پسرش را كه وسط اتاق با اسباب بازیهایش گرم بازی بود ،بلند كرد و در هوا باال و پایين انداخت و
گفت :
 دیدی بابایي چجوری عمو رو شکست دادم؟پسرش بي خيال به حرفهای او سعي داشت كله ی آدم آهني را به سرش وصل كند ،با عصبانيت كله ی اسباب بازی
را به زمين كوفت و گفت :
 بابایي درس نمي شه ،همش خرابه. الهي قربونت برم حاال چرا عصباني مي شي ،دیگه حنام پيش تو هم رنگ نداره؟!همه زدند زیر خنده .مهيار گفت :
 شاهد هم دارم ،آوا خانم داشت بازیمون رو تماشا مي كرد. چه بد شد اینو مي گن بداقبالي! حاال اگه با التماس از خانم ها مي خواستي تا بازیمون رو نگاه كنن ،باور كن اینقدرتوجه نمي كردن.
آوا گفت :
 شاید به قول شما بداقبالي بوده .چون من هم فقط همون سکانس جوانمردانه آخر رو دیدم.حامد خندید ،دستش را روی شانه ی مهيار گذاشت و گفت :
 بله داداش من ،تو هم اگه جای من بودی و صد دفعه بچه ات مي اومد باالی سرت و بهت مي گفت كه بابایي جيشدارم ،اونوقت با اعصاب راحت نمي نشستي اینطوری بازی كني و كركری بخوني!
 بهونه نيار حامد جان ،بازی زمان بي سر و عایله بودنت رو دیدیم فقط فرقش اینه كه االن بهونه داری. به هيچ طریقي نمي شه از پس تو بر اومد ،تا حال آدمو نگيری ول كن نيستي.مهيار ،به تالشهای بي نتيجه ی آرین نگاه كرد و گفت :
 آرین ،عزیزم بيار تا عمو واست درستش كنه.30
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آرین ،خوشحال به سمت او دوید .مهيار ،او را روی یك پایش نشاند و اسباب بازی را گرفت و گفت :
 عمویي ،چه بالیي سرش آوردی؟ اینکه داغونه! نه عمو خودش پَرت و پورته! پرت و چي؟و به رویش لبخندی زد .شيال گفت :
 به هر چي كه به درد نخور و بي خود باشه ،پرت و پورت مي گه.مهيار با خنده توی صورتش نگاه كرد و گفت :
 آره عمو؟ اما من واسه ات بدرد بخورش مي كنم ،خب.او هم سرش را با شادی كودكانه ای تکان داد .بعد در حاليکه یك انگشتش را داخل موهایش فرو كرده بود ،یك
دسته از موهایش را دور آن حلقه كرد ،سرش را روی شانه ی او گذاشت و به حركاتش چشم دوخت .وقتي آدم
آهني را سالم دید ،با خوشحالي بلند شد و گفت :
 عمو یه كوچولوی دیگه هم هس ،بيارمش خوب بشه؟حامد اخم كرد و گفت :
 آرین ،عمو رو خسته كردی ،برو بازیتو بکن. اذیتش نکن بذار راحت باشه.بعد ،آهسته چشمکي به او زد و گفت :
 برو بيار.او دوید و حامد گفت :
 وقتي خودت بچه دار شدی ،اونوقت مي فهمي كه نباید زیاد لي لي به ال الی بچه گذاشت ،پررو مي شه.یکدفعه نگاهش به ساعتش افتاد و گفت :
 مهيار ،سهيل خيلي دیر كرده ،خوبه برم دنبالش؟ خيلي هم اصرار كرد كه زود بيایيم .گفتم حتما خودش رو زودتر از ما مي رسونه. اگه خونه خودش نباشه ،حتما رفته خونه ی فرزان .بيچاره این چند روزه خيلي خسته شد ،فرزان باید برایعروسيش سنگ تموم بذاره.
همان وقت ،صدای زنگ بلند شد ،حامد با خوشحالي بلند شد و گفت :
 خودشه ،چه حالل زاده اس!آرین هم به دنبال پدرش ،به سمت در دوید .چند لحظه بعد ،با سرعت به داخل بازگشت و روی مبل پرید ،به مهيار
چسبيد و در حاليکه نفس نفس مي زد گفت :
 همون عمو گنده هس!همه خندیدند .مادرش دعوایش كرد و مهيار گفت :
 نترس عمو ،من اینجام.سهيل ،به همه سالم كرد و از اینکه همه را منتظر گذاشته است عذرخواهي كرد .حامد پرسيد :
 این پاكت چيه دستت؟31
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 -كارت های عروسي برای مدعوین.

 اِ ،به سالمتي! گفتم شاید ما هم جزو فاميلهای بي كالسيم كه از ليست دعوت كننده های خانمش حذف شدیم.بعد به دنبال همسرش به آشپزخانه رفت .سهيل از درون پاكت كارتها را در آورد و بلند خواند :
 حضور محترم  ...خانواده افروغ ،كارت دعوتتون رو گذاشتم كنار ميز تلویزیون .اینم از جناب آقای دكتر فرداد؛ ....اینم از خودم.
بعد نگاهي به پشت كارت خودش و مهيار انداخت و گفت :
 مهيار نکنه خبرائيه ،خانواده ی همسر فرزان خيلي هواتو دارن! از ما رو با چه خطي نوشتن و مال آقای دكتر رو باچه رسم الخطي!
و بلند طوری كه حامد از توی آشپزخانه بشنود گفت :
 مي بيني حامد ،شانس من و تو رو باید گِل گرفت .اگه اصرار من نبود ،كارت مهيار رو مي خواستن حضورا ببارنمنزلشون بهشون تقدیم كنن ،اونوقت از من و تو رو چِلپي گذا شتن كف دستمون.
حامد با سيني بزرگي وارد شد ،در حاليکه به سمت در مي رفت گفت :
 حاال فعال پاشو آقا سهيل ،جریمه ی دیر اومدنت اینه كه كبابا رو تنها درست كني. چشم ،خودم رو برای بدتر از ایناش آماده كرده بودم.مهيار هم برای كمك به آنها بيرون رفت .آرین ،خميازه ای كشيد و در بغل مادرش افتاد .نگين از روی ميز یکي از
كارتها را برداشت ،كارت را نشان آوا داد و گفت :
 چقدر فرزان از دختره سَره! ببينم  ...اوهوم! اینطوری كه در موردش مي گم ،اخالق درست و حسابي هم كه نداره .پس این دیگه چي داشته كهپسره عاشقش شده!؟
 شانس عزیزم.مهيار به ستون ایوان تکيه داده بود و داشت به گزارشهای سهيل و حامد ،در مورد كار و خرید و فروش در این چند
روزه ،گوش مي داد .حامد از سهيل پرسيد :
 فرزان رفت سراغ شعباني؟ فعال كه باید یه چند ماه ،دور فرزان رو خط بکشيم تا یه كم سرش خلوت شه.مهيار گفت :
 دو روزه ازش بي خبرم ،فردا یه سری بهش مي زنم ،باید كليد باغ رو بهش بدم ،گفتم خودشون بيان باغ رو ببيننبهتره .هر چي هم الزم دونستن ليست كنن تا بگيم هر چه زودتر بچه ها كه مي رن اصفهان سفارش كنن تا
چهارشنبه به دستشون برسونن .انگار اصال به فکر این چيزا نيستن!
سهيل ،گوشه ای از كبابهای پخته شده را كند و در دهان گذاشت و گفت :
 زیاد داداش من جوش نزنين ،امروز هنوز هيچي نشده دستمزدمون رو گذاشت كف دستمون .اونقدر قدردانيكردن نزدیك بود از خجالت آب بشم!  ...اگه بخاطر فرزان نبود ،دیگه حتي یه لحظه هم پامو تو خونش نمي ذاشتم.
حامد خندید :
 پَرِ مادمازل تو رو هم گرفت؟32
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 معلوم بود قبل از رفتن من جر و بحثشون شده .لباس رو كه تحویل دادم ،حتي یه تشکر خشك و خالي هم نکردن،همونطور كه مي رفت به فرزان گفت یه كار سپرده بودی به دوستات ،حاال هم نمي آوردن! دلم برای فرزان سوخت
از خجالت زبونش بند اومده بود .حامد برو به خانما بگو بيان همش پخت.
حامد كنار در ایستاد و داد زد :
 خانم ها ،بيایيد كه غذا سرد شد ،شيال نوشابه ها رو هم بيارید.آوا دوربينش را روشن كرده بود و از شيال ،كه داشت ليوانها را در سيني مي گذاشت فيلم مي گرفت و با نگين به
حياط رفتند .سهيل با دیدن آنها همانطور كه كاپشنش را روی شانه انداخته بود ،و با یك دست سيخهای كباب را مي
گرداند ،با لهجه ی جاهالنه ای داد زد :
 كبابِ كباب .بدو خانم ،آقا ،كباب سيخي هزاره.صدای خنده ی آنها تمام حياط را برداشت .مهيار گفت :
 صد رحمت به گرون فروش!حامد گفت :
 سهيل چقدرم بهت مياد.یکي یکي ،بشقابهایشان را گرفتند .سهيل همانطور كه سيخها را الی نان مي گذاشت ،قيمت هم مي داد .نگين گفت :
 كمتر حساب كن مشتری شيم.سهيل لحنش را تغيير داد و گفت :
 واسه شما قيمت نداره.نگيم ،یك ابرویش را باال انداخت و گفت :
 چرا؟ هيچي خانم ،آتيش زدیم به مالمون!نگين صورتش را برگرداند و گفت :
 بپا یه وقت ورشکست نشي!و به همراه شيال به راه افتاد .سهيل با خنده ،رفتنش را دنبال كرد .مهيار گفت :
 سهيل دخترم رو اذیت نکن. ما غلط بکنيم!مهيار ،رو به آوا گفت :
 من بشقابتون رو بردم تو آالچيق.و با لبخند ،بشقاب را جلوی دوربين گرفت و گفت :
 اینم مدرك.سهيل گفت :
 ببينم؛  ....راست مي گه بنده خدا ،خوب برو.و به دوربين نگاه كرد و خندید .مهيار گفت :
 زود بيایيد تا سرد نشده.33
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آوا ،پشت سرش راه افتاد .وقتي به آالچيق رسيدند ،دوربين را خاموش كرد .نگاهي به اطراف انداخت و دید كه
مهيار ،بشقابش را بغل دست خودش گذاشته است .سهيل وارد شد و گفت :
 جریمه دیر اومدنم درست كردن كبابها بود ،و جایزه خوب پختنم ،یه سيخ اضافه با گوجه.آوا به سمتي قصد داشت برود كه سهيل زودتر از او جای گرفت و نشست .نگين ،نگاهي به او و بعد به آوا انداخت،
آوا برگشت و در كنار مهيار نشست .سهيل ،سراغ آرین را گرفت ،شيال گفت كه زودتر غذایش را داده است و االن
هم خوابيده است .حامد گفت :
 بچه ها اگه نور كمه ،مي خواید برم چراغ رو بيارم؟همه مخالفت كردند .شيال از آوا پر سيد :
 آوا جان ،چرا توی فصل پایيز مي خواین فيلم بگيرید ،نمي شد از فصل بهار بگيرید؟ نه ،حتما باید فصل پایيز باشه ،اصال فيلم نامه در مورد خزان و یك دوره خواب طبيعته.همه مشغول خوردن بودند كه سهيل از نگين پرسيد :
 خوب پخته شده؟ ....به نظرتون دست پختم چه طوره؟نگين لبخندی زد و گفت :
 تا خبره شدن ،چند قدم بيشتر فاصله ندارید .با تمرین بيشتر ،مي تونيد یه كبابي خوب ،توی اصفهان بزنيد.سهيل خندید و ليوان نوشابه اش را طرف او گرفت و گفت :
 پس به اميد آن روز!نوشابه اش را سر كشيد .آوا كمي معذب بود! ليوان را برداشت تا برای خودش نوشابه بریزد .مهيار ،متوجه شد ،پارچ
را برداشت
و ليوانش را تا نيمه پر كرد .آوا گفت :
 ممنون كافيه.مهيار برای خودش هم ریخت ،به آوا نگاه كرد و پرسيد :
 سردتون نيست؟آوا سعي كرد به چشم های او نگاه نکند .فکر كرد ،شاید از لرزش دستانش ،چنين فکری را كرده است ،جواب داد :
 نه ،هوا خوبه.مهيار لبخندی گوشه لبش نشست ،سرش را كمي خم كرد :
 مطمئن؟آوا به صورتش نگاه كرد؛ به چشمهایش كه در تاریك و روشن نور ،گم و پيدا مي شد ،لبخند زد .دل آشوبه اش
بيشتر شد ،در آن هوا ،احساس مي كرد كه از حرارت زیاد دارد خفه مي شود ،جواب داد :
 مطمئن.كمي بعد از خوردن غذا ،همه به قصد رفتن ،بلند شدند .از حامد و خانمش ،تشکر كردند و به سمت در رفتند .شيال به
دخترها گفت :
 -توی این مدتي كه اینجائيد ،باز هم به من سری یزنيد ،از دیدنتون خوشحال مي شم.
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هر دو از اینکه در كنار آنها ،شبي به آن خوبي و به یاد ماندني را گذرانده بودند ،تشکر كردند .مهيار ،ماشين را جلوی
پای آنها
نگه داشت و آن ها سوار شدند و از داخل ماشين ،برایشان دست تکان دادند.
مهيار سر پيچ ،منتظر سهيل ایستاد .سهيل چراغي زد ،سرش را از شيشه بيرون آورد وگفت :
 بفرما بریم كلبه درویش ما.دخترها تشکر كردند و مهيار گفت :
 فردا جایي مي خوای بری؟ چطور مگه؟ فردا با دخترها مي خوایم بریم كوه ،اگه بيای بيشتر خوش مي گذره.سهيل كمي مکث كرد ،با حالتي از عشوه ساختگي گفت :
 راستش دلم نمياد درخواستتون رو رد كنم .... ،حاال كه اصرار دارید بخاطر شما قرارامو كنسل مي كنم. نه عزیزم ،هرچي فکرش رو مي كنم ،وجدانم قبول نمي كنه كه شما بخاطر ما این همه موقيعتهای شغليتون رو بهخطر بندازید! باشه انشاا ...یه فرصت دیگه ،خدانگهدار.
و پا روی پدال گاز گذاشت .نگين و آوا بلند خندیدند و به عقب نگاه انداختند ،نگين گفت :
 های خوشم اومد عمو ،حقش بود .تا این باشه مثل دخترها ناز نياد!سهيل خودش را به انها رساند ،درحاليکه از خنده ریسه رفته بود گفت :
 دكتر جان ،چرا بهت برخورد .با تو شوخي هم نمي شه كرد؛ همين جوری كه نمي شه دعوت كسي رو قبول كرد!...حاال قرارمون باشه ساعت چند ،و كجا؟
 قبل از رفتن ،مي خوام برم كليد باغ رو بدم دست فرزان ،مي خوای دم خونه فرزان وعده كنيم ،از اون جا هم یهماشين مي شيم و راه مي افتيم؛ چه طوره؟
 عاليه ،چه ساعتي؟ ما هشت اونجائيم. باشه .خب ،شب خيلي خوبي بود ،شب همه تون به خير. ببين سهيل؛ باور كن اگه هشت اون جا نبودی و دوباره وعده خالفي كردی ،به جان خودم ،حتي یك دقيقه هممنتظرت نمي مونم.
 چشم!! ....دیگه امری باشه؟ نه برو به سالمت.خدا حافظي كردند و از دو طرف جاده ،از هم جدا شدند.
وقتي رسيدند ،ساعت از یك نيمه شب هم گذشته بود .نگين و آوا ،بعد از این كه به مهيار شب به خير گفتند ،سریع
به اتاقشان رفتند؛ اما هيچ كدام خوابش نمي برد .آوا ،كنار پنجره رفته بود و در نور ضعيف ماه ،مناظر اطراف را تماشا
مي كرد .صدای چشمه ،در آن سکوت زیبای شب ،به وضوح از دو طرف باغ شنيده مي شد .آوا برگشت و از نگين
هم خواست تا نزدیك پنجره بياید .نگين در كنار او ایستاد و نگاه گذرایي به بيرون انداخت؛ در صورتي كه اصال
حواسش متوجه چيزی كه مي دید نبود .یك دفعه پرسيد :
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 آوا ،واقعا چه قدر به پایان كار اميدواری؟ خيلي!و به او نگاه كرد و منتظر شنيدن ادامه حرفش شد.
 مي دوني به چي فکر مي كنم؟ حتما به ماهان. نه بابا ،در مورد كار صحبت مي كنم ،به روزی فکر مي كنم كه فيلم مون جایزه بهترین مستند رو گرفته و ما رویصندلي نشستيم و منتظریم تا اسم هامون رو صدا بزنند و بریم روی سکو و جایزه مون رو با افتخار بگيریم.
و یك دفعه روی تخت ایستاد؛ ادای مجری ای كه پشت تریبون قرار گرفته است را در آورد ،با تغيير صدا گفت :
 و اینك جایزه بهترین مستند؛ به فيلم نامه زوال و ابدیت به خانم آوا ریاحي و به تهيه كنندگي ،خانم نگين فردادتعلق مي گيرد؛ ....تشویق بفرمائيد.
و دستش را پيش برد و صدای آهنگي در آورد ،آوا با آهنگ ،آرام باالی سکو قرار گرفت و جلوی حضار خيالي
تعظيم كرد .نگين ،بعد از دادن جایزه،او را بوسيد.
هر دو بلند خندیدند .آوا در ميان خنده گفت :
 دیوانه! مگر مجری مرد نبود؟! نه ،مجری ،خواهرش رو فرستاد تا تو رو ببوسه و تشکر كنه.آوا ،یك دفعه به عالمت  ،دستش را جلوی دهانش گذاشت و گفت :
 حاال عموت مي گه این ها زده به سرشون!نگين ول كن جشنواره نبود؛ یادش به وحيدی افتاد و گفت :
 راستي جایزه وحيدی رو یادمون رفت بدیم.بلند شد؛ كش موهایش را باز كرد ،تا موهای بلند او را نشان بدهد ،سعي كرد مثل او عصا قورت داده راه برود.
مهيار ،بعد از این كه دخترها به اتاقشان رفتند ،پارچ آبي آماده كرد و به طبقه باال رفت .دستش را پيش برد تا در
اتاقشان را بزند؛ اما از شنيدن صدای خنده هایشان ،لبخندی زد و نخواست كه مزاحم شان بشود .سيني را همان جا
گذاشت و در ميان صدای خنده آن ها ،كه هر یك ،سعي در آرام كردن و دعوت به سکوت دیگری داشت ،به اتاق
خودش باز گشت.

آوا ،در حالي كه كارهایش را مي كرد ،نگبن را هم صدا زد؛ نگين غلتي زد و دوباره خوابيد .آوا ،پرده كنار زد،
روشنایي تمام اتاق را پر كرد .نگين ،پشتش را به نور كرد .دوباره صدایش زد:
 نگين بلند شو؛ ساعت هفت و نيمه. هوم؛ ...باشه. نگين ،حوصله م سر رفت .با توام ،پاشو دیگه.چند ضربه به در خورد .مهيار پشت در صدا زد:
 خانوم ها؛ صبحانه آماده ست .زود باشيد كه دیر شد.36
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 صبح شما هم به خير ،دیشب راحت خوابيدید؟ بله ممنون .فکر كنم ما با سر و صدامون ،نذاشتيم شما هم استراحت كنيد. اصال ،منم دیشب خوابم نبرد ،بهترین فرصت بود كه به حساب های شركت برسم.لبخندی زد و پرسيد:
 نگين خوا به؟آوا ،به نگين نگاهي انداخت و به عالمت مثبت ،سرش را تکان داد.
مهيار گفت:
 شما برید صبحانه تون رو بخورید ،من بيدارش مي كنم.آوا به طبقه پایين رفت .مهيار كنار تخت نگين نشست ،آهسته صدا زد:
 نگين جان؛ بلند شو عمو دیر مي شه ،با سهيل ساعت هشت وعده كردیم.نگين ،چشم هایش را به زور ،باز و بسته كرد ،با لبخندی سالم كرد.
 سالم عزیزم .هنوز خوابت مي آد؟ ...خب اگه خسته اید ،بابا علي رو مي فرستم سراغ سهيل و قرارمون رو كنسلمي كنم.
نگين بلند شد ،تکيه داد و گفت:
 نه االن بلند مي شم .آواكه صدام زد ،یك لحظه فکر كردم خونه خودمونم. خوشحال شدی یا ناراحت؟نگين به حالت قهر ،آرام به شانه او زد و گفت:
 عمو خيلي لوسي.مهيار خندید و گفت:
 بلند شو زود آماده شو ،با این همه خط و نشوني كه دیشب برای سهيل كشيدم ،فقط معطله كه یه دقيقه دیر كنيم. چشم آوا كو؟ تنها رفت صبحانه بخوره ،منم ميرم پایين.و بر خاست و به سمت در رفت .یك دفعه نگين صدایش زد :
 عمو؟مهيار دستش را به دیوار گرفت و برگشت :
 جانم ؟نگين كمي مکث كرد ،بين گفتن و نگفتن مردد ماند ،باالخره گفت :
 یه چيزی ازتون بپرسم؟مهيار دوباره برگشت ،كنارش ایستاد و گفت:
 هر چي كه باشه ،بپرس. عمو ...ميدونستي كه ....فرناز ازدواج كرده؟ بله مي دونستم.37

سکوت عشق – کتابخانه مجازی رمانسرا

رمانسرا

نگين با تعجب نگاهش كرد ،حدس زد شاید پدرش به او گفته باشد ،دوباره گفت:
 ما بهش گفتيم كه ...،یعني مامان گفت؛ مجبور شدیم... خواهش مي كنم نگين؛ تمومش كن!نگين ،وقتي دید عمویش ناراحت شد ،گفت:
 معذرت مي خوام؛ فکر نمي كردم ناراحت بشيد! نه فقط دلم نمي خواد به گذشته فکر كنم .تو هم هر چي شنيدی فراموش كن؛ خب؟نگين ،لبخند زد و گفت:
 چشم!مهيار ،در حالي كه از اتاق خارج مي شد ،گفت:
 زود اومدیا؟یك راست به طبقه پایين رفت .وارد آشپزخانه شد؛ آوا در فکر بود و اصال ورودش را متوجه نشد .مهيار نزدیك رفت
و پرسيد:
 چای براتون بریزم؟آوا سرش را باال آورد و تا آمد حرفي بزند ،او دو استکان برداشت و كنار سماور ایستاد .دو استکان را كه پر كرد،
استکان او را كنار دستش گذاشت و نشست .آوا تشکر كرد و داخل چایش شکر ریخت .مهيار ،با دو انگشت ،استکان
را گرفته بود و آن را مي چرخاند .كمي سرش را باال آورد و با لبخند گفت:
 مي دونستيد وقتي توی فکر مي رید ،خيلي شبيه پدرتون مي شيد. جدی مي گيد!؟ هيچ توجه نکرده بودم.نگين در حالي كه خميازه مي كشيد ،وارد آشپزخانه شد ،به آوا سالم كرد و روی صندلي نشست .نگاهي به صبحا نه
ای كه روی ميز چيده شده بود ،انداخت و گفت:
 من فقط یه كم از این مربای تمشك مي خورم؛ چيزی دلم نمي خواد.و چند قاشق از مربا را خورد .مهيار گفت:
 ببينم شما مي تونيد یه كاری كنيد كه وقتي برگشتيد ،همه فکر كنند من به شما گشنگي دادم و توی قحطي بودید!آوا گفت:
 این جوری كه شما دارید به ما مي رسيد ،من فکر مي كنم شما فکر كردید كه ما از قحطي فرار كردیم.مهيار لبخندی زد و جرعه ای از چایش را نوشيد .نگين ،دستهایش را به پشت صندلي قفل كرد ،خميازه ای كشيد و
گفت:
 امروز هم به خاطر شما همين یه ذره رو خوردم؛ و گرنه من زیاد اهل صبحانه خوردن نيستم ،یعني اصال نشده تاحاال صبح به این زودی بيدار بشم ،هر وقت هم از خواب بلند شدم ،دیگه ظهر شده و باید ناهار بخورم.
 اگه مي دونستم این طوریه ،دیرتر با سهيل وعده مي كردم.آوا گفت:
 همين االنش هم دیره.نگين گفت:
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 آوا هم مثل شما سحرخيزه ،البته االن با خونه مون فرق مي كنه خا؛ اون جا از بيکاری ،كاری جز خوابيدن ندارم ،امااگه این جا هر ساعتي كه بگيد بلند مي شم.
مهيار گفت:
 دیشب تا دیر وقت مهموني بودیم؛ خودم از سهيل خواستم كه دیرتر بریم .مي دونستم كه حتما تا دیر وقت بيدارمي مونيد ،دلم نيومد زودتر بيدارتون كنم...مهم نيست؛ توی پایيز ،تا ساعت هفت و هشت هم هنوز هوا كامل روشن
نيست.
به ساعتش نگاهي انداخت ،صندلي اش را كنار كشيد و گفت:
 من وسایل را داخل ماشين گذاشتم ،شما هم اگه وسيله ای دارید بيارید تا زودتر حركت كنيم.***
وقتي به منزل فرزان رسيدند ،نيم ساعت از زمان قرارشان گذشته بود  .سهيل و فرزان ،دم در ،منتظر ایستاده بودند.
سهيل ،با دیدن آن ها ،از همان جا ،ساعتش را نشان داد و روی آن چند ضربه زد .تفنگ شکاری اش را ،روی شانه جا
به جا كرد و كيف كولي اش را از زمين برداشت .مهيار خندید و گفت :
 این اولين باره كه زبل خان زودتر از من سر قرار حاضر شده ؛ چه ژستي هم گرفته !نگين و آوا  ،از ماشين پياده شدند  .به آن ها سالم كردند و صبح به خير گفتند  .مهيار هم از ماشين پایين آمد  ،به آن
ها دست داد و احوالپرسي كردند  .در حالي كه سهيل  ،غرولند كنان  ،دیر آمدنشان را داشت گوشزد مي كرد  ،مهيار
بي اعتنا به او  ،دختر ها را با دوستش فرزان آشنا كرد  .فرزان  ،آن ها را به داخل منزلش تعارف كرد  .همان هنگام ،
همسرش بيرون آمد  .با دیدن دخترها  ،نزد آن ها رفت و فرزان  ،آن ها را به یکدیگر معرفي كرد  .همسرش ،
وقتي دید از اقوام مهيار هستند  ،با گشاده رویي ،آن ها را به داخل منزل دعوت كرد  ،حتي به اصرار از آن ها خواست
كه برای چند دقيقه هم كه شده  ،به داخل منزل بروند  .در مقابل اصرار های او ،آن ها در رودربایستي قرار گرفتند،
دعوتشان را قبول كردند و گفتند كه برای چند دقيقه بيشتر مزاحم شان نمي شوند .
از سر و صداهای كه مي آمد و كفش هایي كه دم در بود  ،متوجه شدند كه ميهمان دارند .مهيار ایستاد و گفت :
 فرزان  ،اگه مهمون دارید  ،مزاحم تون نمي شيم ؟ این چه حرفيه ! از اقوام خانومم هستن ؛ تازه رسيدن  ،بفرما .و در را گرفت و همه را به داخل تعارف كرد  .مهيار به سهيل نگاه كرد  ،سری تکان داد و با اكراه وارد شد .وقتي
همسر فرزان ،از كنار آوا رد شد  ،بویي كه از آرایش صورت او ،به مشامش خورد  ،او را به یاد اتاق گریم شركت ا
نداخت .
مرجان همسر فرزان در ابتدا خانم ميانسالي را  ،كه خاله اش بود  ،به آنها معرفي كرد  .بعد  ،خواهرش  ،مریال كه
دختر قد بلند و الغر اندامي بود ،با ذكر تحصيالت و تمام حسن و جمالش  ،شمرده شمرده بيان كرد.
آوا  ،متوجه حركات دو خواهر بود كه چقدر شبيه به هم بودند !
دیگری كه دختر خاله اش بود  ،كوچك تر از مریال بود و او را ژیال ناميد و از كماالت او  ،چيزی بر زبان نياورد .
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خاله مرجان  ،زودتر از همه  ،روی مبل نشست  ،و بدون تعارف به تازه واردین  ،بقيه ميوه اش را به چنگال زد و
خورد  .او زن سفيد رو و تقریبا چاقي بود كه با تالش بسيار  ،سعي داشت لبخندی بر صورت سردش نقش ببند  ،تا
مهربان به نظر بياید ؛ اما باز هم موفق نبود  .بر خالف ظاهر سازیهای فراوانش  ،هنوز هم همان خشکي و عبوسي  ،بر
چهره اش موج مي زد.
فرزان ،به آشپز خانه رفت و همسرش همان طور نشسته بود  .خواهرش  ،مجلس گرمي مي كرد و در پایان هر كلمه
ای كه مي رسيد  ،به طرف مردها  ،با چشم و ابرو  ،نگاهي مي انداخت تا آن ها را متوجه خود كند  .آوا متوجه عشوه
هایي كه او با ميميك صورتش در مي آورد  ،بود  .نگين هم ،حواسش به حركات او بود ؛ او هر لحظه یك پایش را
روی پای دیگر مي انداخت ،نگين مانده بود كه رفتارش از روی استرس است یا خود نمایي ! این كارش  ،در او هم
دلشوره ای ایجاد كرده بود و دوست داشت كه زودتر از آنجا بروند .از رفتار متکبرانه مرجان ،متوجه حرفهایي كه
سهيل در موردش مي زد ،شد .آوا ،آن محبت و صميميتي كه در شيال خانم احساس كرده بود ،در او نمي دید و نمي
توانست با او راحت و خودماني باشد.
سهيل با سوئيچ ،سرش را مي خاراند و حوصله اش از حرفهای بي سر و ته مریال سر رفته بود .مهيار ،نگاهش به
صفحه ساعتش ثابت مانده بود و با ناخن ،روی صفحه آن آرام ضربه مي زد.
فرزان ،دوباره به همه خوش آمد گفت ،جلوی همه شربت گرفت ،ليواني هم برای خودش برداشت و كنار سهيل
نشست و با هم مشغول صحبت شدند.
مرجان یك دفعه بلند شد ،از همه عذرخواهي كرد و از سالن خارج شد .پشت سرش خواهرش هم بلند شد و آوا و
نگين با خاله تنها ماندند .نگين به آوا نگاهي كرد و ابروهایش را باال انداخت و آهي از سر بي حوصلگي كشيد .به خاله
نگاه انداخت كه با دستمال كلينکسي كه به زور از جا دستمالي درآورده بود ،دستهایش را پاك مي كرد.
كمي بعد از آمدن مجدد آنها در سالن ،نگين كه منتظر نگاه عمویش بود ،یواشکي به او اشاره كرد كه زودتر بروند.
مهيار با دیدن چهره كسل آن دو ،به ساعتش نگاه دیگری انداخت و به فرزان گفت :
 خب فرزان جان ،اگه اجازه بدید ما دیگه رفع زحمت كنيم؟و با گفتن این حرف ،بلند شد و همه از او تبعيت كردند.
مرجان سریع گفت :
 مهيار خان! اگه ممکنه یه زحمت كوچيك براتون داشتم.همه به او نگاه كردند ،مهيار گفت :
 خواهش مي كنم امرتون رو بفرمایيد. خواهرم مي خواست قبل از مراسم عروسي ،باغ رو از نزدیك ببينه ،اگه ممکنه یه سری بریم باغ شما رو ببينيم.آخه باید زودتر سفارشات رو بدیم.
فرزان گفت :
 مرجان عزیزم ،االن كه نمي شه ،مگه نگفتن كه...مرجان با اخمي آشکار و ته مایه ای از عصبانيت ،پرید وسط حرفش و گفت :
 چهار روز دیگه بيشتر فرصت نداریم ،كلي كار مونده .پس مي خوای روز عروسي بریم ببينيم چي كم و كسره! اما عزیزم امروز...40
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 مهيار خان كه غریبه نيست ،اگه قرار باشه از همين االن كه بهشون احتياج داریم ،كمکمون نکنن چه فایده!و با لبخند و لحني آرامتر گفت :
 مهيار خان ،فرزان بر خالف من خيلي اهل تعارفه ،اما من بي رو دربایستي مي گم اگه فرزان اینجا تنها بود ،هرگزپامو جایي به این پرتي نمي ذاشتم .تنها چيزی كه دلخوشم مي كن ،اینه كه دوستای فرزان هستن و توی مشکالت و
سختيها تنهامون نمي ذارن.
تا آمد فرزان چيزی بگوید ،مهيار گفت :
 بهتون حق مي دم ،اولش كمي سخته ،استرس شما بخاطر آشنا نبودن با شرایط محيطي اینجا و زندگي جدیده ،خبمسلما كنار اومدنش برای خانمها مشکله ،اما مطمئنم آرامش و زیبایي اینجا شما رو هم مثل ما تا ابد موندگار مي كنه.
مرجان با طعنه گفت :
 اميدوارم! نگراني تون هم بي مورده ،مطمئن باشيد تا االن كه هيچ كدوم برای همدیگه چه در شادی و چه در غم ،كوتاهينکردیم بعد از این هم نگران این موضوع نباشيد.
مرجان خندید و با مسرت از او تشکر كرد .مهيار كليد باغ را از جيبش در آورد و گفت :
 اتفاقا امروز برای آوردن كليد با سهيل اینجا وعده كردیم.كليد را به سمت مرجان گرفت و گفت :
 خدمت شما.مرجان گفت كه اگر خودش هم حضور داشته باشد بهتر است و مي تواند راهنمایيشان كند .مهيار ،یك لحظه به آوا و
نگين نگاه كرد ،دوست نداشت كه برنامه هایش را بهم بریزد .از طرف دیگر در مقابل حرفهي كه مرجان زده بود
ميان دوراهي مانده بود .فرزان مي دانست كه ایما و اشاره هم بي فایده است و خانمش حرفش را به كرسي مي نشاند.
سهيل در سکوت به چهره ی فرزان كه رنگ به رنگ مي شد نگاه مي كرد .دلش مي خواست بجای مهيار جواب
مرجان را بدهد ،اما منتظر نشست تا ببيند تصميم مهيار چيست .وقتي سکوت مهيار طوالني شد ،طاقت نياورد و گفت :
 متاسفانه چون ما به خانمها قول دادیم ،نمي تونيم برنامه هامون رو كنسل كنيم .شما خودتون هم مي تونيد برید،اگه كاری هم داشتيد مي تونيد به باباعلي بگيد.
مهيار گفت :
 سهيل باباعلي نيست .من برای چند روزی فرستادمش شهر ،پيش پسرش.سهيل چپ چپ نگاهش كرد و مهيار گفت :
 خب مي تونيم همه با هم بریم .شما باغ رو مي بينيد .اگه كاری هم بود بنده در خدمتم ،بعد ما هم از همون طرفمسير خودمون رو ميریم.
حرفش را قطع كرد و به همه نگاه كرد و گفت :
 البته اگه همه موافق باشن.مرجان گفت :
 عاليه! ما هم چند دقيقه ای بيشتر وقتتون رو نمي گيریم.همه بيرون منتظر ایستادند .فرزان در گوشه ای از حياط ،با مهيار مشغول حرف زدن بود.
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وقتي همه از در خارج شدند ،به همراهشان خاله و دخترخاله را دیدند كه سوار ماشين فرزان شدند .سهيل منتظر
مهيار ماند و سوار ماشين شد .نگين و آوا هم در عقب ماشين نشستند.
سهيل از آیينه بغل آمدن مهيار را تماشا كرد و یکدفعه با تعجب گفت :
 نکنه این وِروِره جاده مي خواد بياد اینجا!آوا و نگين همزمان با هم به عقب برگشتند .مریال را دیدند كه به سمت ماشين مي امد .از اسمي كه برایش گذاشته
بود هر دو خنده شان گرفت .با داخل شدن او در ماشين ،نگين دعا كرد كه بتواند جلوی خنده اش را بگيرد.
در طول مسير ،تنها مریال بود كه با آن صدای زنگ دارش یکریز صحبت مي كرد .برای اینکه خود را بيش از حد
خوش مشرب نشان دهد ،در ميان حرفهایش از نگين و آوا ،سؤاالت چند جوابي مي پرسيد و مجددا خودش سررشته
ی كالم را بدست مي گرفت و سعي هم مي كرد حتي برای یك لحظه ،لبخند از روی لبانش محو نشود.
تا رسيدن به مقصد مهيار و سهيل سکوت كرده بودند .برای چند دقيقه هم كه صحبت كردند ،در مورد كار و فروش
و اینجور مسائل بود.
سهيل كليد را از مهيار گرفت و در آهني را باز كرد.
نگين و آوا ،به دنبال آنها برای دیدن باغ نرفتند و مستقيم وارد ویال شدند .سهيل برای چند دقيقه ،روی پله ها منتظر
ایستاد بعد او هم خسته شد و داخل رفت .نگاهي به اطرف انداخت هيچ كدام از آنها را در سالن ندید .داخل
آشپزخانه شد و از درون یخچال ،شيشه آب را برداشت و ليوان را تا سرش پر كرد.
مهيار وارد شد و سراسيمه در چند كابينت را باز و بسته كرد .از داخل یکي از آنها قوطي را در آورد و آنرا زیر و رو
كرد .سهيل همانطور كه تکيه داده بود و ليوان در دستش بود ،حركات او را زیر نظر داشت پرسيد :
 دنبال چي مي گردی؟ كليد انبار ،نمي دونم باباعلي كجا گذاشته! مي خوان وسيله هایي رو كه آوردن داخل انبار بذارن. اینا كه اومده بودن فقط یه سری بزنن!از طعنه ی او ،دست از جستجو برداشت و گفت :
 مي دونم ....مي دونم كه همتون از دست من عصباني هستيد اما.... اینها برو برای این خانم ها بگو! تو جای من بودی چيکار مي كردی؟ خيلي راحت ردشون مي كردم برن. خودت كه اونجا بودی ،ندیدی خانمش با حرفاش منو تو چه موقعيتي قرار داد .غيرمستقيم مي خواست حاليمونكنه كه یعني یه جورایي ما داریم در حق فرزان كوتاهي مي كنيم.
 به درك! بذار هرچي مي خواد بگه .برای من كه اصال مهم نيست ... .نه اینکه این چند هفته تمام كارها ودوندگيهامون جلوی چشمش بود و قدرداني كرد ،بقيه رو هم حتما مي فهمه .برای آدم بي چشم و رو هر چي هم
خوبي كني فایده نداره.
 من اگه كاری هم مي كنم ،فقط بخاطر فرزانِ. مشکل تو همين دل رحميته! مي ترسي خدایي نکرده حرفي بزني كه كسي ناراحت بشه ،یا دلش بشکنه  ...كم چوبدل رحميت رو خوردی ،هنوز هم ول كن نيستي!
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مهيار كليد را پيدا كرد طرف او گرفت و گفت :
 باشه حق با توئه ،بيا  ...تو اگه مي توني ردشون كن برن.كليد را گرفت كف دستش با آن دو خط كشيد و گفت :
 این خط ،اینم نشون .داداش من ،تو باورت شد قصد اینا تنها دیدن باغ بود؟! هه  ...خيلي خوش خيالي .دیدن اینجافقط ده درصد قضيه است .بقيه ش رو باید از اون اعجوبه بپرسي!
بعد كليد را باال انداخت و در هوا گرفت و گفت :
 حاال مي بيني چطوری دكشون مي كنم.از در خارج شد كه مهيار صدایش زد :
 سهيل! ببين ،یه وقت یه حرفي نزن بهشون بر بخوره ها!  ...بخاطر فرزان هم كه شده جلوی زبونت رو نگهدار.بلند گفت بسپار به من و در را پشت سرش بست.
آوا از پله ها پایين امد ،مهيار با دیدن او نزدیك رفت و گفت :
 از من دلخورید؟ از شما! برای چي؟ از اینکه یکدفعه همه چي بهم خورد و برنامه هاتون ریخت بهم. تقصير شما چيه! منم اگه جای شما بودم ،همين كارو مي كردم.مهيار با لبخندی از او تشکر كرد و پرسيد :
 نگين چي كار مي كنه؟ حتما خيلي از دستم عصبانيه. از دست شما نه... از مهمونا؟آوا خندید و مهيار خيالش راحت شد .به ساعتش نگاه كرد و گفت :
 ساعت یازده شد ،كاش كليد رو داده بودم به حامد و دم خونه ی فرزان وعده نمي كردم. شما از كجا مي دونستيد .اگه چيزی رو مي شد پيش بيني كرد كه ما االن تو این موقعيت مزاحم شما نمي شدیم.مهيار با ناراحتي گفت :
 این چه حرفيه!  ...خواهش مي كنم اینقدر این كلمه رو بکار نبرید ،اینطوری احساس مي كنم اینجا خيلي بهتونسخت مي گذره.
آوا فکر نمي كرد حرفش او را تا این حد ناراحت كند .سرش را پایين انداخت و از گفته ی خودش پشيمان شد .مهيار
یك لحظه همان نفرتي كه سهيل نسبت به خانواده همسر فرزان داشت ،با تمام وجود حس كرد ،دعا كرد كه كاش
سهيل بتواند آنها را به هر صورتي كه مي تواند دست به سر كند .به چهره آرام او نگاه كرد ،با لبخندی گفت :
 دلم نمي خواد دیگه این حرفها رو بشنوم ها؛ خب؟آوا با لبخندی كه زد ،جواب او را داد.
نيم ساعت بعد ،سهيل وارد شد ،هر سه به سمت او برگشتند ،مهيار پرسيد :
 -تو كه رفتي دكشون كني؛ خودت هم كه موندگار شدی؟!
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 راستش یك دفعه برگشتم به طعنه بهشون گفتم " دیگه ظهره؛ حاال بودید ،ناهار رو در خدمتتون بودیم" اون هاهم قضيه رو سفت چسبيدن.
همه با اینکه ناراحت بودند ،از تمام قضایای پيش آمده ،مخصوصا حرفها و حالت های سهيل یکجا خندیدند .سهيل با
تعجب گفت :
 چرا مي خندید؟! مي گم مي خوان بمونن؛ باید یه فکری برای ناهار كنيم.مهيار گفت :
 آقای زرنگ ،ما كارها رو سپرده بودیم دست شما؛ ...این كه كاری نداشت ،مي خواستي به راحتي دكشون كني برن!سهيل خود را به آن راه زد و گفت :
 حاال باباعلي رو برای چي فرستادی بره؟! گفتم این چند روز كه كاری نيست و ....با داخل شدن مهمان ها ،حرفش را قطع كرد .خاله در حاليکه داشت ميوه ای را كه از باغ چيده بود گاز مي زد ،با
تعریف و تمجيد از حُسن سليقه و ابتکار مهيار ،یواش یواش به سمت مبل كنار شومينه رفت و روی آن نشست.
مهيار و سهيل ،برای دست پا كردن ناهار به آشپزخانه رفتند .آوا و نگين هم وقتي دیدند بحث بين خانواده آنها ،در
مورد عروسي و نحوه برگزاری جشن است ،بلند شدند تا به مردها ،در آماده كردن غذا كمك كنند.
سهيل سيني چای را جلوی مهيار گرفت و گفت :
 بيا تو چای رو ببر ،خودم مرغها رو به سيخ مي زنم.مهيار دستهایش را نشان داد و گفت :
 مي بيني كه؛ اول یه استکان واسه من بذار ،بعد خودت زحمتش رو بکش. نه عزیزم ،مهمون ها به خاطر شما اومدن ،باید چای رو خودت جلوشون بگيری ،خوبيت نداره.مهيار با عصبانيت سيخ را داخل سيني كوبيد و گفت :
 سهيل ،اینقدر رو اعصاب من راه نرو .به خدا اگه ادامه بدی ،هرچي دیدی از چشم خودت دیدی.سهيل بلند خندید و متوجه آوا و نگين شد كه با تعجب ،انها را نگاه مي كردند .فرزان هم به آنها پيوست و گفت :
 شرمنده همه تونم؛ باید ببخشيد خانوم ها كه برنامه تون به خاطر ما به هم خورد.و به مهيار نگاه كرد و گفت :
 حسابي توی زحمت افتادید.مهيار لبخند بر لب نگاهش كرد ،تا آمد چيزی بگوید ،سهيل گفت :
 این حرفها چيه داداش من ،انشاا ...بعد خودم تالفي شو سرت در ميارم.فرزان شرمنده گفت :
 حاال از دست من كاری بر مياد بگيد در خدمتم.مهيار گفت :
 نه؛ شما لطف كن برو پيش فاميلهات ،اینطوری خيلي زشته كه همه اومدیم اینجا و تنهاشون گذاشتيم.اول سهيل و بعد پشت سرش فرزان بيرون رفت .مهيار ،به آوا و نگين نگاه كرد و گفت :
 چرا همون طور اونجا ایستادید؟ این طوری خسته مي شيد ،بنشينيد.44
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نگين گفت :
 اگه مي خواید ما هم بریم؟ نه اتفاقا مي خوام كه پيش من باشيد.بلند شد و گفت :

 خب ،تموم شد؛ حالشو دارید همراه من بریم تا روی اجاق بيرون بپزیم شون؟هر دو با رضایت موافقت كردند .مهيار برای اینکه از جلوی مهمان ها رد نشوند ،از آنها خواست كه از در دیگری كه
در آشپزخانه بود ،وارد تراس شوند .هنوز مشغول نشده بودند كه سهيل با سر و صدا وارد شد و بلند گفت :
 آقایون خانم ها ،من اومدم؛ ....برید كنار ....برید كار شما نست.مهيار را كنار زد و گفت :
 نکرده كار رو نبرید به كار ،كار و بسپار به كاردونش.مریال با عشوه وارد شد و گفت :
 توی زحمت افتادید ،منم مي تونم كمك كنم؟سهيل گفت :
 نه خانوم؛ كاری نيست ،شما بفرمایيد.مریال بي توجه به او ،مهيار را صدا زد و سمت مرتع را نشان داد و در رابطه با معماری مرتع ،نظرهایي رو ایراد كرد.
در صحبت هایش اصرار زیادی داشت كه تمام اصطالحات مهندسي رو كه در این چند ترم آموخته بود را به كار ببرد.
بعد از كلي موعظه گفت :
 حاال به نظر شما اگر سازه های آبي مربوط به آبنما رو دورتر از داالژها كار مي گذاشتيد ،بهتر نبود؟مهيار متوجه شد كه او قصد دارد تحصيالت و اطالعاتش را در زمينه معماری ،جلوی همه به رخ بکشد.
برای همين خيالش را راحت كرد و همان طور كه مشغول بود ،بدون اینکه نگاهش كند پرسيد :
 تحصيالت دانشگاهيتون چيه؟مریال با مسرت جواب داد :
 دارم ليسانس معماریمو تمام مي كنم؛ قصد دارم برای ادامه تحصيل برم....مهيار وسط حرفش گفت :
 من برای ساخت اینجا ،از بهترین متخصصين معماری داخلي و طراحي فضای سبز استفاده كردم ،ایرادی هم در اینزمينه نمي بينم؛ چون حتي یك خشت از این جا رو دست جوجه مهندس هایي كه هنوز غوره نشده ،مي خوان مویز
بشن ،نسپردم.
سهيل سعي كرد به هر نحوی كه هست ،بتواند جلوی خنده اش را بگيرد ،دهانش را بسته بود و شانه هایش از زور
خنده مي لرزید.
مریال سعي كرد خود را طوری نشان دهد كه اصال كنایه او را نشنيده است و به خود باوراند كه طرف صحبتش ،او
نبوده است.
روی صندلي كنار آوا نشست و با او مشغول صحبت شد .نگين حوصله اش را نداشت و با دهن كجي ،ميان صحبت
هایش بلند شد .همه ساكت بودند و آن ها گرم صحبت .مریال سری تکان داد و به آوا گفت :
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 -ببينم تحصيالت شما چيه؟

 من دانشجوی فوق ليسانس ادبيات نمایشي هستم. چه جالب! پس فيلم هم بازی مي كنيد؟ نه فيلم مي سازم؛ گاهي هم فيلم نامه مي نویسم. چند سالتونه؟ بيست و چهار. اصال بهتون نمي خوره! بهم بيشتر مي خوره یا كمتر؟ خيلي كمتر مي زنيد.پرسيد :
 خوب موندم؟و خودش هم با مریال خندید .بوی جوجه كباب ،نگاه هردوی آنها را به سمت اجاق كشاند .مهيار پا روی پا انداخته و
به چهارپایه فلزی تکيه داده بود .آوا سنگيني نگاه او را بر خود احساس كرد؛ یك لحظه با تردید به چشمانش خيره
شد؛ نگاهش در نگاه او ثابت ماند .احساس كرد كه یك دفعه در دلش چيزی فرو ریخت .مهيار سریع مسير نگاهش
را به دست های فِرز سهيل چرخاند.
نگين ،به تکه های مرغ كه كمکم رنگ طالیي به خود مي گرفتند ،چشم دوخته بود .به مرغي كه آویزان بود ،نگاه
كرد و مي خواست ان را از روی آتش بردارد ،سهيل سریع گفت :
 نکن مي سوزی!نگين ول كن نبود .سهيل به او تذكر داد :
 دستت مي سوزه ،بي خيال اون تيکه شو!یك لحظه انگشتش را داخل دهانش كرد و گفت :
 آخ! سوختم؛ تقصير شماست دیگه ،با این كارتون آدم بيشتر هول ميشه.به چهره طلبکار او نگاه كرد و خندید .گفت :
 اصال كي گفته شما اینجا بایستيد ،برید ببينم .تا حاضر نشه ،كسي رو توی این محدوده راه نمي دم ،برید!نگين خندید و گفت :
 من باید باشم نظارت كنم.سهيل بشقابي را كه در دست داشت ،با تهدید جلوی او گرفته بود و نمي گذاشت كه نزدیك اجاق شود و مرتب مي
گفت :
 آقاجان ،من مهندس ناظر نمي خوام ،باید كي رو ببينم؟!كارهای آن دو  ،همه را به خنده انداخت و صدای خنده شان ،بقيه رو هم بيرون كشاند .خنده به نگين مهلت نمي داد
كه
جوابش را بدهد؛ اما باز هم دست از لجاجت بر نمي داشت.
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وقتي مهمان ها رفتند  ،هوا كامال تاریك شده بود .مهيار و سهيل كه برای بدرقه ان ها رفته بودند  ،به سالن باز گشتند
 .سهيل بالفاصله بعد از ورودش گفت :
 همگي خسته نباشيد .و با لحن جدی  ،گفت :
 خيلي خوش گذشت ؛ نه ؟ خوب بود یه كم دیگه سر چشمه مي موندیم ؛ موافقيد یه بار دیگه برگردیم .بعد یك دفعه  ،چشم هایش برقي زد و گفت :
 همگي موافقيد االن بریم ؟مهيار روی مبل لم داد و با تعجب گفت :
 چي!؟ حاال ،توی این تاریکي ،دیوانه! خب آره مگه چيه؟ مگه دفعه اولمونه ،ما كه همبشه غروب ها مي رفتيم بيرون. من و تو بله؛ انتظار نداری كه بذارم دخترها هم این موقع شب بيان وسط كوه و بيابون و بعد هم توی این هوا تویچادر بخوابن!
 فکر جاش رو هم كردم؛ ميریم كلبه باباعلي؛ چيزی كه با سرچشمه فاصله نداره. سهيل؛ من نمي ذارم؛ اصرار نکن ،نميشه كه دخترها رو ببریم ،این ها دست من امانتن.نگين و آوا با نظر سهيل موافق بودند ،در حاليکه در چشمهایشان برق شادی مي درخشيد ،ملتمسانه به او چشم
دوختند .نگين گفت :
 عمو؛ تو رو خدا قبول كنيد؛ این موقع هيجانش بيشتره؛ خيلي كيف مي ده .عمو ،خيلي خوش مي گذره؛ عمویي.....مهيار سعي كرد به آن ها نگاه نکند و به سهيل گفت :
 تو خيالت راحته چون مسوليتي گردنت نيست ....نه اصال حرفش رو هم نزنيد.آوا گفت :
 از بابت ما خيالتون راحت باشه ،خودمون مواظب هستيم .شما و آقا سهيل كه همراهمونيد؛ پس نگراني نداره.نگاهش كرد و بعد به نگين .كمي فکر كرد  ،بعد  ،به سهيل با عصبانيت چشم زهره گفت :
 مرده شور پشنهادات رو ببرم  ،مي شه تو اصال نظر ندی ؟نگين با شادماني  ،دست هایش را بر هم كوبيد و گفت :
 پس قبوله .دست آوا را گرفت و صورت عمویش را بوسيد و هر دو به سمت اتاق دویدند .
نيم ساعت بعد  ،همه آماده  ،جلوی ویال ایستاده بودند  .اثاث ها را در صندوق عقب ماشين گذاشتند ؛ آوا روی
آخرین پله نشسته بود و بند كفشهایش را مي بست .سهيل  ،خود را تکاند و گفت :
 تمام شد ؟ مطمئن ...چيزی رو فراموش نکردید ؟ ...بریم ؟آوا به سمت ماشين دوید .در طول مسير ،بيشتر سهيل حرف مي زد و نگين جوابش را مي داد  .گاهي هم حرفش را
تایيد مي كرد و سررشته كالم را دست مي گرفت.
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نور ضعيف ماه ،كه از البالی برگ های درختان بيرون مي تابيد ،داخل ماشين منعکس مي شد و صورت های آن ها را
هر لحظه تاریك و روشن مي كرد  .آوا به خانه خودشان فکر مي كرد؛ به مادرش كه االن چه مي كند و پدرش كه
نمي دانست هنوز از ماموریت باز گشته است یا نه ؟ و در دل دعا كرد كه اميدوارم به خانه باز گشته باشد ،تا مادر هم
تنها نباشد ،مي توانست مادرش را تصور كند كه االن جلوی تلویزیون نشسته است و دارد برگه های امتحان
شاگردهایش را تصحيح مي كند .بعد ،بدون این كه حواسش به صدا و برنامه تلویزیون باشد ،به تصویر آن خيره مي
شد و فکرش همه جا مي رفت .از به یاد آوردن چهره هر دوی آن ها لبخندی زد و از فکر و خيال بيرون آمد،
نگاهش به آیينه افتاد در یك تاریك و روشن چشمان زیبای مهيار را متوجه خود دید و در روشن و تاریکي بعد
متوجه جاده.
مهيار گوشه ای نگه داشت و ترمز دستي را كشيد و گفت :
 بقيه ی راه رو باید پياده بریم ،ماشين باال نمي ره.سهيل مي دانست .برای همين سریعتر از همه پياده شد ،چند تایي از وسائل رو بدست گرفت و جلو افتاد.
در وسط راه صدای زوزه سگها ،وگاهي از البه الی بوته ها ،صدای جير جير تيز و طوالني جير جيركها و ناله خفيف
قورباغه ها از نهر ،شنيده مي شد .با این حال هنوز سکوت و سنگيني شب ،بر همه چيز قالب بود .نگين دست
عمویش را گرفته بود و هر وقت كه پارس سگي را از نزدیك احساس مي كرد ،انگشتان او را بيشتر مي فشرد .اما
جرئت نمي كرد با آن همه پا فشاری ،حرفي بزند .فقط هر لحظه با ترس آشکاری مي گفت :
 این یکي خيلي نزدیك نبود؟!مهيار به چشمهای مضطرب او ،لبخند مي زد و سعي نمي كرد كه ترسش را به رو بياورد ،دستهای ظریف او را در
مشت گرفته بود و از خودش جدا نمي كرد .آوا دوربينش را روشن كرده بود و با نوری كه از چراغ قوه مهيار به
اطراف پراكنده مي شده ،فيلم مي گرفت .نگين به دوربين نگاه كرد و خندید ،صدای ترسناكي در مي آورد و آوا از
پاهایشان و سایه های لرزان و كشيده آنها فيلم گرفت .نگين كنار دوربين ایستاد و با صدای بمي گفت :
 اینجا یکي از ناشناخته ترین و ترسناكترین جنگلهای آفریقاست .رعب و ترس این مکان ،هر انسان شجاعي را بهوحشت مي اندازد .اسم این جنگل هست آمازون! شما ...
همه با صدا خندیدند و سهيل با تعجب در ميان خنده ،حرف او را تکرار كرد :
 آمازون!  ...نه بابا .اینجا باغ مش كبالیي خودمونه.نگين با همان صدا ادامه داد :
 این صدایي كه شنيدید ،صدای غول آسای موجود ناشناخته ایست كه دانشمندان زیست شناس ،او را باقيمانده ازنسل منقرض شده مزوزئيکها مي دانند.
سهيل یك دفعه برگشت در دوربين نعره ای كشيد .هر دوی آنها از ترس ،جيغ كشيدند و بعد در ميان ترس و
دلهره خندشان گرفت .با فریاد نعره مانند او كه او از خودش در آورد ،نزدیك بود دوربين از دست آوا به زمين
بيفتد .مهيار با اخم به او گفت :
 سهيل!  ...شوخي بي مزه ای بود.سهيل آهسته به انها گفت :
 وای! استاد عصباني شد.48
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و دوباره جلوتر از همه به راه افتاد .به فضای سبز رسيدند و در آن ميان ،كلبه ی چوبي زیبایي دیدند كه جلوی در
ورودی سه پله مي خورد و یك طرف آن پر از هيزم شکسته بود كه بي نظم ،روی هم تلنبار شده بود.
وسایل را داخل بردند ،مهيار چراغ روی ميز را روشن كرد و سهيل شومينه را .بعد از بيرون چندتایي هيزم آورد و
داخل شومينه انداخت .نگين و آوا به اتاق كوچکي رفتند كه بوی ماست ترشيده و چوب سوخته مي داد .وسایلشان را
داخل همان اتاق بهم ریخته گذاشتند .نگين روی تخت چوبي نشست و دستي روی زیراندازهای انداخته شده كشيد و
با چهره ای درهم گفت :
 اه! چه بوی گوسفندی مي ده!آوا خندید و گفت :
 پس انتظار داشتي بوی ادكلن بده. چندشم مي شه حتي بهشون دست بزنم ،نکنه ما باید اینجا بخوابيم؟! پس فکر كردی ،توی همچين جایي ،تخت سلطنتي واسه ات گذاشتن ،با تشك خوش خواب و چند تا بالش باملحفه سفيد كه داخلش هم پر قو گذاشتن؟
برای چند دقيقه ،پنجره را باز كردند تا هوای تازه وارد اتاق شود .هوای مطبوعي كه به صورتشان خورد ،خنده به
چهره شان آورد ،نگين گفت :
 فکرش رو مي كردی كه با هم  ،یه همچين شبهایي رو سر كنيم ؟ اصال ؛ این طورش رو هرگز .سهيل را بيرون كلبه دیدند كه داشت از كنار دیوار چوب جمع مي كرد  .روشنایي آتش بزرگي كه جلوی كلبه شعله
ور شد  ،آن ها را به بيرون از كلبه كشاند  .سهيل گفت :
 با سيب زميني آتيشي موافقيد؟دور تا درو هم ،روی تخته سنگها نشستند .هر كس چوب خود را كه سرش سيب زميني فرو كرده بود ،روی آتش
گرفت .كم كم هوا داشت سردتر مي شد ؛ اما هيچ كدام دلش نمي آمد از جایش برخيزد و به داخل كلبه برود  .موقع
حرف زدن  ،بخار از دهان هایشان به هوا بر مي خواست  .سهيل در فکر بود  ،مهيار گفت :
 خودمونيم ها  ،توجه كردی همه دوستامون از ما كوچيك ترن ؛ اما از من و تو زرنگ تر بودند  .همه شون ازدواجكردن و رفتن سراغ زندگي شون ؛ حامد امسال جشن چهار سالگي پسرش رو مي گيره .
 تو به زن گرفتن هم مي گي زرنگي ! همين كه جربزه داشتن زیر بار چنين مسؤليتي برن ،خودش دل شير مي خواست.و رو كرد به نگين و گفت :
 نگين خانم ،نمي خوایيد برای عموتون آستين باال بزنيد؟آوا و نگين به او نگاه كردند ،مهيار به حرفهای او عادت داشت؛ برای اینکه بدون اینکه سرش را باال بياورد سری به
طرفين جنباند .نگين گفت :
 حاال چرا به فکر زن گرفتن عموی من افتادید؟!مهيار دستهایش را تکان داد و گفت :
 چه مي دونم ،دیواری كوتاهتر از دیوار من پيدا نکرده!49
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 مي خوام از سر خودم بازش كنم ،بلکه بعد از مهيار ،منم یه فکرایي برای خودم كردم. مگه عموی من دست و بال شما رو بسته؟ بَه ،تازه پشتيبان هم پيدا كرد!  ...خالصه از ما گفتن بود ،خودش كه عين خيالش نيست .اگه شما هم همينجوریدست رو دست بذارید و به امان خدا ولش كنيد ،به سالمتي مي رسه به مرز چهل سالگي و اونوقت دیگه از من هم
توقع نداشته باشيد كه برای پير پسرمون برم خواستگاری.
مهيار گفت :
 موعظه ات تموم شد؟ تو كه الالیي بلدی چرا خوابت نمي بره؟ دِ همين دیگه! موضوع همين جاست ،مي دوني مادرم عامل اصلي ترشيدگي منو كي مي دوني؟ آخ اگه مي دونستم؛ خودم مي رفتم با همين دستام خفه اش مي كردم. تو رو. چي؟ من! دست از سر من بردار .كم امروز حالمون گرفته شد ،كمر بستي نوراال نوارش كني؟ به جان خوم! مي گه از روزی كه با تو آشنا شدم دو تا خواستگار هم كه داشتم پروندمشون.همه خندیدند .مهيار گفت :
 من چي كار كنم كه اینقدر الطاف مادرت شامل حالته.سهيل با حرفها و شوخيهایش همه را تا نيمه های شب بيدار نگه داشت .نگين آنقدر خوابش گرفته بود كه دیگر نمي
توانست چشمهایش را باز نگه دارد و زودتر از همه برای خواب به كلبه بازگشت .آوا چيزی به ذهنش رسيده بود و
داشت سریع در دفترش یادداشت مي كد .سهيل هم بلند شد و گفت :
 منم رفتم بخوابم ،شما هم اگه صبح زود مي خوایيد برید كوهنوردی ،بهتره زودتر بخوابيد كه صبح خواب نمونيد.شب همگي بخير.
 شب تو هم بخير.آوا با حالتي متفکر در حال نوشتن بود ،وقتي آتش زبانه كشيد سرش را بلند كرد و به مهيار نگاه كرد كه داخل آتش
هيزم مي انداخت .دفترش را بست و گفت :
 معذرت مي خوام ،نکنه بخاطر من نشستيد؟ نه خودم هم خوابم نمي بره. این چند خط رو كه به ذهنم رسيده ،سریع مي نویسم و بلند مي شم. راحت باشيد ،منم تا یکي دو ساعت دیگه بيدارم .شب زنده داری كار دیرینه منه.آوا خيالش راحت شد ،دوباره دفترش را باز كرد تا چند جمله باقي مانده اش را كامل كند .مهيار برای چند لحظه به
داخل كلبه رفت و دوباره بازگشت .سایه ای در كنار شعله های آتش لرزید .آوا به عقب برگشت و مهيار پتو را باز
كرد و روی شانه هایش انداخت .آوا نگاهش كرد و گفت :
 ممنونم .زیاد سردم نيست. دوست ندارم این چند روزی كه این جا هستيد  ،سرما بخورید و سوغاتي براشون كپسول و قرص ببرید .یك پله باالتر از او نشست  .آوا به طرف او برگشت و به نرده تکيه داد  .به دفترش نگاهي انداخت و پرسيد :
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 -مي تونم نوشته تون رو بخونم ؟

 چيز خاصي ننوشتم ؛ فعال چند جمله پراكنده ست .با این حال نتوانست دفترش را ندهد  ،جلوی او گرفت و گفت :
 فقط نخندید .مهيار لبخندی زد  ،دفترش را گرفت و گفت :
 چرا خنده ؟ جمالتم هنوز سر و تهي ندارند . اگر مایل نيستيد اصراری ندارم ؛ فقط خيلي دوست دارم ببينم چه طوری مي تونيد توی این موقعييت فکرتون رومتمركز كنيد و چيزی بنویسيد !؟
 مهم نيست كجا باشيد  ،مهم اینه كه اون حس نوشتن بهتون دست بده ؛ من بيشتر متن های خوبم رو موقعي نوشتمكه توی ترافيك تهران در گير بودم .
مهيار با لبخندی  ،دفترش را باز كرد و چند خطي را مشغول خواندن شد  .وقتي یك صفحه را كامل خواند ،دفتر را
بست و با تحسين گفت :
 قلم تون فوق العاده ست ؛ یه خط رو كه مي خوني  ،مشتاق مي شي بقيه متن رو هم دنبال كني . نظر لطف تونه . بي خود نبود آقای وحيدی مرتب از نثر زیباتون صحبت مي كرد .با به یاد آوردن چهره وحيدی  ،بي دليل در چهره اش اخمي نشست و در دلش دلهره عجيبي حس كرد  .هر دو چند
دقيقه ای را در سکوت گذرا ندند  .مي خواست از او سوالي كند كه در دستان او ،چوب تقریبا باریك استوانه شکلي را
مشاهده كرد ،و چاقوی ظریفي كه روی چوب را با آن داشت مي تراشيد؛ یادش رفت چه مي خواست بپرسد .از دقتي
كه در تراشيدن پوست آن و وسواسي كه به خرج مي داد ،مطمئن بود كه قصد دارد از آن تکه چوب ،شکل و شمایل
خاصي بسازد .همان طور كه به حركات دست او نگاه مي كرد ،پرسيد :
 حاال من مي تونم ازتون بپرسم چي دارید درست مي كنيد؟مهيار ،اول به چوب نگاه كرد ،بعد به او لبخندی زد و جواب داد :
 حاال نمي تونم بهتون بگم؛ چون ممکنه بهم بخندید؛ تموم كه شد حتما بهتون نشون مي دم.آوا از این كه دید مثل خودش جوابش را داد ،خنده اش گرفت .مهيار همان طور كه سرش زیر بود ،گفت :
 بيچاره فرهاد! كجاست كه ببينه نور چشميشو توی این سرما ،اونم این موقع شب ،كجا آوردیم .اگه بفهمه ،پوستاز سرم مي كنه!
 شما این تکيه كالم پدرم رو كجا شنيدید؟ همين كلمات و اصطالحاتش بود كه در من یه سوءتفاهم كوچيکي به وجود آورد.آوا با تعجب او را نگاه كرد ،مهيار لبخندی به چشمان منتظرش زد و سرش را دوباره پایين انداخت ،در حالي كه
چوب را آرام آرام مي تراشيد ،به یاد گذشته گفت :
 یادمه یه شب خونه مهرداد دعوت بودیم ،كه فرهاد زودتر از همه مهموني رو ترك كرد و گفت كه تولد نور چشميشه و باید زودتر به خونه برگرده .منم فردا كادویي خریدم و رفتم شركت مهرداد و گفتمش هدیه م رو به فرهاد بده
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و از طرف من تولد دخترش رو تبریك بگه .وقتي مهرداد در باكس را باز كرد ،بلند خندید .و گفت  :اینو واسه دختر
فرهاد گرفتي؟! گفتم  :آره؛ مگه چيه؟ گفت  :بهت نگفته دخترش چند سالشه؟ مات نگاهش كردم .گفت  :دخترش
از نگين منم بزرگ تره؛ شنيدم امسال مي ره دانشگاه.
گفتم  :جدی مي گي! اما اون ،طوری از دخترش حرف مي زد كه من فکر كردم خيلي كوچيکه! گفت  :اشکالي نداره،
همه دخترها از عروسك خوش شون ميآد؛ نگين من هم هنوز اتاقش پر از عروسکه .ازش خواستم هدیه م رو به
فرهاد نده ،تا موقعي كه از سفر برگشتم یه هدیه مناسب واسه دخترش تدارك ببينم .اما اون قدر در گير مشکالت و
گرفتاری های دور و برم شدم كه حتي فرصت نکردم تلفني با فرهاد صحبت كنم و بعد از اون مهموني دیگه
ندیدمش.
آوا لبخندی زد و یك دفعه ،یادش به هدیه ای كه در همان سالي كه تازه در دانشگاه قبول شده بود ،افتاد .دو روز
بعد از تولدش بود كه پدرش با جعبه هدیه زیبایي كه در آن ،خرس سفيد رنگ پشمالویي بود ،وارد شد و گفت كه از
طرف یکي از دوستانش است .آن قدر از خرس خوشش آمده بود كه برایش اسم هم انتخاب كرده بود و آن را كنار
تختش خوابانده بود و شبها لب چاق و صورتي رنگ آن را مي بوسيد و مي خوابيد .هرگز فکرش را نمي كرد كه
پشمالو هدیه مهيار باشد .خندید و گفت :
 مي دونستيد برادرتون به حرف تون گوش نداد.مهيار با تعجب نگاهش كرد .آوا گفت :
 چون اون خرس تپل ماماني به دستم رسيد.مهيار اول مکث كرد و بعد بلند خندید و گفت :
 جدی مي گيد! ...پس چه قدر حرفم برای مهرداد سکه بوده خودم نمي دونستم. قسمت بود كه بعد از این همه سال ،خودم صاحب هدیه رو ببينم و ازش تشکر كنم.مهيار هم با همان جدیت جواب داد :
 خواهش مي كنم ،اون خرس قابل خانم متشخصي مثل شما رو نداشت؛ اميدوارم كه خوش تون اومده باشه؟هر دو به هم نگاه كردند و خندیدند .مهيار ،فکر كرد و آهسته گفت :
 شاید به قول شما قسمت بوده؛ مطمئنم كه آمدن شما هم به این جا بي حکمت نبوده .اميدوارم اینم یکي از هماناتفاقاتي بشه كه چند سال بعد به شيریني ازش یاد كنيم .شاید هم خدا شما رو سر راه من مقدر كرده كه معرفت از
دست رفته ام رو دوباره به یاد بيارم و به دیدن دوست قدیمم برم و بابت زحمت هایي كه برام كشيد ،ازش تشکر
كنم.
آوا ،تمام حواسش به لحن گرم و رفتار آرام و متين او بود .داشت از او سوژه ایده آلي برای فيلم نامه اش مي ساخت.
این نخستين بار بود كه در حال صحبت كردن با كسي ،بدون این كه فکرش را جای دیگر معطوف كند ،و از آن
چيزی بسازد كه در ذهن مي پروراند ،مي دید او تمام همان خيال هایي است كه فکر نکرده ،زنده رو به رویش حضور
دارد و نيازی به بازسازی در شخصيتش نيست .طرز نگاهش ،مکث های به جا و نطق گيرایش ،همه و همه را زیر نظر
داشت .متوجه شد ،برای اولين بار است كه ذهنش بدون خستگي و خيال پردازی ،سرا پا گوش است و با مغزش در
جدال نيست.
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مهيار هم داشت به تمام اتفاقات پيش آمده فکر مي كرد و خاطرات گذشته دست از سرش بر نمي داشت .دست از
كار كشيد و گفت :
 ما واقعا راه اندازی شركت مون رو مدیون كمك ها و راهنمایي های فرهاد هستيم .مي دونيد ،پدرتون موقعي منوهمياری كرد كه واقعا به كمك و هم فکری یه كسي در ایران احتياج داشتم؛ مخصوصا توی اون شرایط سخت كاری.
حتي مهرداد هم اون سال ها به جای این كه مشکالتم رو....
یك دفعه ،حرفش را قطع كرد؛ پالتویش را روی شانه هایش ميزان كرد و به آتش خيره شد .فقط آوا شنيد كه آرام
زمزمه كرد :
 اون سال ها ،هم بهترین سال های زندگيم بود و هم بدترین.آوا منتظر بود تا بقيه حرفش را بزند؛ اما سکوت سنگين او باعث شد كه چيزی نپرسد .هر چند كه نمي دانست چرا او
برایش همين چند كلمه حرف را هم زده است! احساس كرد او قصد داشت چيزی را بگوید؛ اما از گفتن حرفش
پشيمان شد .خيلي كنجکاو شده بود ،هر چند دليلي برای آن نمي دید؛ اما واقعا مشتاق شنيدن بود .خيلي دوست
داشت بداند چه چيزی باعث شده كه قسمتي از زندگي او ،بدترین دوران زندگي اش بشود!
وقتي متوجه تغيير ناگهاني چهره او شد ،از كنجکاوی دست برداشت ،بحث را عوض كرد و با لبخندی گفت :
 بذارید من هم یه چيزی رو اعتراف كنم ...راستش نه تنها من؛ حتي آقای وحيدی هم با دیدن شما تعجب كرده بود؛آخه هر دومون فکر مي كردیم كه عموی نگين باید یه مرد تقریبا ميانسالي باشه.
 فرهاد هم در مورد من به شما حرفي نزده بود؟! چرا؛ اما نه نگين و نه پدرم در مورد سن شما حرفي نزده بودند .مي دونيد قبل از دیدن شما ،چه شکل و شمایلي ازشما در ذهنم تصور مي كردم؟
مهيار با لبخند دلنشيني بر لب ،و چشماني مشتاق ،منتظر شنيدن بود.
 از شما یه مرد خپل ،با موهای جو گندمي و سبيل های كلفت و...و...مي خواست بگوید .مثل برادرتون كم مو اما باخجالت حرفش را تغيير داد ....و كمي اخمو.
مهيار بلند خندید .چهره ای كه برایش وصف كرده بود ،در ذهن مجسم كرد ،نمي توانست جلوی خنده اش را بگيرد،
در ميان خنده گفت :
 چه قدر منو خوش تيپ تصور كرده بودید! خواهش مي كنم بنده این همه هم كه فکر مي كردید ،استحقاق تعریفو تمجيد رو نداشتم.
كمي آرام شد و گفت :
 البته همين حاالش هم همچين جوون نيستم ،فقط یه كم با اون سن نجومي كه شما برام حساب كرده بودید تفاوتدارم.
آوا به تمام اتفاقات افتاده خندید .مهيار سرش را كمي كج كرد ،موهایش را با یك دست باال نگه داشت و پرسيد :
 حاال با دیدن من ،نظرتون چيه؛ هنوز هم به همون خوش تيپي ام كه تصور مي كردید؟لبخندش از نگاه آوا پوشيده نماند ،یك لحظه در نگاه او موجي از خود راضي بودن را احساس كرد .در سکوت ،به
چهره او كه در نور آتش ،حالت رویا گونه پيدا كرده بود ،چشم دوخت .نا خودآگاه به یاد تصویر چهره ای كه از نياز
در فيلم نامه افسون برای خود ساخته بود ،افتاد؛ حتي در خيال هم ،نتوانسته بود او را به این زیبایي مجسم كند .اما
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مغروریت مردانه ای كه در نگاهش بود ،او را به یاد غرور و از خود راضي بودن وحيدی انداخت و دوست نداشت كه
حقيقت را به او بگوید .هر چند خجالت مي كشيد آنچه را در ذهن داشت بگوید؛ اما چيزی باعث مي شد كه راست
نگوید .مثل موقعي كه دوست داشت با وحيدی سر غرورهای بي جایش مقاومت كند.
مهيار با همان لبخند ،تمام زوایای چهره او را با چشم كاوید؛ منتظر كلمه ای حرف از او بود .آوا مي خواست چشم از
نگاه او بپوشد؛ اما نتوانست ،بي اراده نگاهش كرد و با لبخند زیبایي جواب حرفش را داد .از خودش بدش آمد؛
مطمئن شد كه نمي تواند یا شاید هم نمي خواست كه در مقابل غرور او ،مثل وحيدی مقاومت كند .چيزی در نگاهش
بود كه او را از وحيدی متمایز مي كرد .بلند شد و گفت :
 بهتره بریم داخل كلبه؛ كم كم داره سرد مي شه.مهيار برخاست و آتش را خاموش كرد .آوا ،منتظرش روی پله های كلبه ایستاد .وقتي آرام به داخل كلبه پا گذاشتند،
سهيل را خوابيده روی تخت چوبي ،كنار شومينه دیدند .پشم های گوسفندی را كه روی تخت انداخته بودند ،از كناره
های تخت بيرون زده بود.
مهيار آهسته گفت :
 وقتي خوابه چه قدر قيافه اش مظلوم مي زنه!بعد به طرف ميز رفت ،چراغ را برداشت و به همراه آوا به اتاقي كه نگين در آن خواب بود ،رفتند .مهيار ،چراغ را
روی كنده درختي كه دم در بود و از آن به عنوان صندلي استفاده مي شد ،گذاشت .سایه اش ،صورت نگين را
پوشاند .پالتویش را در آورد و روی او انداخت .آوا متوجه شد كه نگين ،دلش نگرفته بود روی پشم ها بخوابد و همه
را كنار تخت ریخته بود .مهيار ،پشت دستش را آرام روی گونه او كشيد و گفت :
 خوبه فرنوش اینجا نيست تا دخترش رو توی این وضع ببينه.بر خاست ،به سمت در رفت و پرسيد :
 اگه نور چراغ اذیت تون مي كنه ،ببرمش بيرون؟ نه! خيلي تاریك مي شه. هر طور ميلتونه؛ اگه كاری داشتيد صدام بزنيد .اميدوارم بتونيد راحت بخوابيد .شب تون به خير. شب شما هم به خير.وقتي بيرون رفت ،آوا روی تخت نشست و به نگين ،كه آسوده خوابيده بود ،نگاه كرد .بعد خودش را كنار او جا داد.
صدای نفس های آرام نگين را مي شنيد .بوی چوب سوخته و ادكلني كه از پالتوی مهيار به مشامش مي رسيد ،با
یکدیگر مخلوط شده بود .پتو را روی خود كشيد و تازه متوجه شد كه یادش رفته است پتوی مهيار را به او بازگرداند،
دو دل نشست .بعد به ناچار بلند شد و در ميان در ایستاد و از روشنایي ضعيفي كه از آتش درون شومينه به سمت
تخت انها مي تابيد ،او را دید كه كنار سهيل دراز كشيده است و یك دستش را روی پيشاني قرار داده است .نمي
توانست بفهمد خواب است یا بيدار .آهسته روی انگشتان پا قدم برداشت و كمي باالی سر او ایستاد و نگاهش كرد.
مطمئن شد كه خوابيده است .هركاری كرد نتوانست پتو را خودش روی او بياندازد و ان را همان جا كنار پایش قرار
داد ،تا اگر سردش شد خودش پتو را بردارد و بي صدا به اتاق برگشت.
با كنار رفتن سایه او ،مهيار دستش را از روی پيشاني برداشت و چشمش به پتوی كنار پایش افتاد .لبخند عميقي روی
صورتش نشست .دو دستش را زیر سر گذاشت و در فکر ،به سقف چوبي خيره شد
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صبح زود سهيل ،با سر و صدایي كه به راه انداخته بود ،همه را از خواب بيدار كرد .مهيار كه تا صبح ،حتي یك لحظه
هم خواب به چشمانش نيامده بود ،همانطو روی تخت افتاده بود .سهيل عمدا ظروف و اثاث ها را با صدا جا به جا مي
كرد .مهيار بدون اینکه پلکهای سنگينش را از هم باز كند ،زیر لب ناليد :
 سهيل! اینقدر سر و صدا نکن؛ بچه ها خوابن.نگين و آوا خندان وارد شدند و به سهيل كه ميز را مي چيد سالم كردند و صبح بخير گفتند.
 بَه خانم های سحرخيز! صبح شما هم بخير .بنشينيد تا یه چای آتيشي و دبش براتون بریزم.نگين روی یکي از كنده ها نشست و گفت :
 آخي! عمو هنوز خوابه!مهيار با شنيدن صدای انها ،به سختي روی یك دست نشست و چند بار صورتش را دست كشيد تا عضالت صورتش از
هم باز شود .به همه صبح بخير گفت و به دنبال ساعتش ،دستش را باالی سرش ،روی تخت كشيد .هنوز چشمانش را
كامال باز نکرده بود .نگاهي به ساعت انداخت و و در حاليکه به دور مچش مي بست به سهيل گفت :
 خدا بگم چي كارت كنه سهيل؛ ساعت هنوز هفتَم نشده! بلند شو ،كيف كوه نوردی به صبح زود رفتنشه!مهيار نتوانست و دستش هم طاقت نگه داشتنش را هم نداشت و دوباره سرش را روی بالش انداخت .بوی كره و پنير
بومي فضا را پر كرد .نگين با كارد ،بُرش كوچکي از پنير برداشت و گفت :
 عمو خسته ای ،دیشب راحت نخوابيدی؟مهيار به هر زحمتي بود ،بلند شد نشست .دستي در موهایش كشيد و به سختي عضالت چهره اش را شل كرد تا
لبخندی بزند و جواب داد :
 نه عزیزم؛ فقط یه كم بدنم كوفته است .شماها راحت خوابيدید؟هردو جواب مثبت دادند و سهيل كه بلند شده بود تا چای دومش را بریزد ،گفت :
 عوضش من تا سرم رفت رو بالش ،نفهميدم كِي خوابم برد .بهت گفتم زود بخواب تا صبح سرحال باشي.مهيار بلند شد ،از روی ساكش ،حوله اش را برداشت و آن را روی شانه انداخت و همان طور كه با قدمهای كوتاه و
كشان كشان به سمت در مي رفت ،گفت :
 مهم دیر و زود خوابيدنم نيست؛ من كه به دیر خوابيدن عادت دارم .نيمه شب یك دفعه یه سردردی گرفتم كه تاصبح بيچارم كرد.
 تو كه مسکن خوردن برات مثل نقل و نباته؛ بلند مي شدی یکي مي خوردی تا دردش بخوابه. مسکنم كجا بود.نگين گفت :
 الهي بميرم؛ كاش منو صدا مي زدید ،من همراه داشتم.نگاه آوا به پتوی دست نخورده و تا شده كنار تخت افتاد .وقتي مهيار در را باز كرد ،آوا به بيرون نگاه كرد و گفت :
 فکر كنم بارون بگيره؛ هوا خيلي گرفته است.55
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 اگه بارون بگيره كه نمي تونيم بریم كوه.سهيل گفت :
 فکر نمي كنم .هوای اینجا همين طوره؛ یه ساعت دلگيره و ساعت بعد آفتابيِ آفتابي.مهيار در حاليکه با حوله ،صورتش را خشك مي كرد ،وارد شد و گفت :
 منم فکر مي كنم بارون بگيره.سهيل گفت :
 ببين چطوری از فرصت استفاده مي كنه؛ بگو مي خوام بهانه ای برای خوابيدن پيدا كنم.مهيار استکانش را از روی ميز برداشت و به سمت كتری كه داخل شومينه بود ،رفت .آن را برداشت و گفت :
 من كه خواب از سرم پرید؛ برام دیگه فرقي نمي كنه.كنار آنها نشست .آمد خميازه ای بکشد كه با دیدن آوا خميازه اش را خورد و با لبخندی پرسيد :
 شما چرا چيزی نمي خورید؟ دیگه نمي تونم.سهيل از آوا پرسيد :
 آوا خانوم ،كي گروه فيلم برداری تون مي رسن؟ طبق برنامه ریزی آقای وحيدی ،شنبه باید برسن.و در حاليکه آوا منتظر بود تا دنباله حرفش را بشنود یا سوالي كند ،سهيل سکوت كرد و بقيه لقمه اش را خورد.
بعد از خوردن صبحانه ،به سمت سرچشمه به راه افتادند .وقتي به دامنه كوه رسيدند ،مهيار دستهایش را به كمر زد و
ایستاد تا نفس تازه كند .بعد از بقيه كه جلوتر از او باال مي رفتند ،خواست كه كمي بنشينند و استراحت كنند .سهيل
برگشت و با خنده داد زد :
 چي شد دكتر؛ كم آوردی؟همه به طرف او برگشتند .مهيار دوال شد و زانوهایش را گرفت ،نفس نفس زنان اعتراف كرد كه دیگر نمي تواند
باالتر برود و همان جا روی تخته سنگي نشست.
سهيل زیرانداز را زیر سایه تك درخت گردویي كه نزدیك آب بود ،انداخت .مهيار ،روی زیرانداز نشست و نگين و
آوا ،روی بلندترین تخته سنگ ،به تماشای منظره روستا ایستادند.
سهيل البالی بوته های خار ،جنبش چيزی را احساس كرد .تفنگ را برداشت و آهسته برخاست .كبکي را دید كه
سریع خودش را از بوته ای به بوته دیگر پنهان مي كرد .با چشم او را دنبال كرد و چند دقيقه ای را در كمينش
نشست .در این فاصله تفنگش را آماده كرد و وقتي موقعيت را مناسب دید ،شليك كرد .صدای شليك گلوله ،در كوه
پيچيد و نگين و آوا بي اراده جيغ بلندی كشيدند .به طرف صدا برگشتند .با شليك گلوله دوم و سوم ،با صدا آشنا
شدند و دیگر جيغ نکشيدند .سهيل تفنگش را باال كشيد و داد زد :
 یوهو! ناز شستت آقا سهيل!بعد به سمت شکارش دوید .وقتي برگشت پاهای دو كبك را باال گرفت و با خوشحالي گفت :
 اینم ناهارمون.56
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مهيار خندید و گفت :

 همچنين داد و هوار راه انداختي كه فکر كردم ببر شکار كردی!آوا و نگين ،به كبك های آویزان شده ای كه از نوكشان خون مي چکيد ،نگاه كردند و از حالت رقت آور صحنه،
اشك در چشمانشان جمع شد .نگين با بغض ،به بلوز مهيار چنگ انداخت و گفت :
 عمو! بهش بگو ولشون كنه.سهيل گفت :
 بَه! كشتمش تا بخوریمش ،ولش كنم كه چي بشه!آوا گفت :
 آخي چقدر هم خوشگلن.سهيل با تمسخر گفت :
 مي گن خوشگلي برای آدم نمي مونه ها! ...عجب كبك های چاق و چله ای هم هستن !بعد بي توجه به آن ها ،كبك ها را برای تميز كردن ،كنار آب برد؛ چاقو را از كيفش در آورد و دست به كار شد.از
مهيار هم خواست كه آتش را روبراه كند .آوا و نگين هم برای این كه آن صحنه را نبينند ،به دنبال مهيار برای جمع
كردن هيزم رفتند .آتش كه روشن شد ،دخترها دورتر از آن ها نشستند .مهيار وقتي چهره در هم و ناراحت آن ها را
دید ،به سهيل گفت :
 حاال مجبوری جلوی چشم دختر ها ،كرك و پر این زبون بسته ها رو بکني!؟ چه مي دونستم این قدر نازك نارنجي ان!مهيار ،آرنجش را روی كيف شکاری سهيل تکيه داد و كنار سفره ،دراز كشيد .آوا ،تمام انرژی اش را برای باال آمدن
از كوه تحليل رفته بود و دلش از گرسنگي ضعف رفت .تکهای از نان را برداشت ،ظرف پنير را هم در آورد و چند
عدد خيار حلقه حلقه كرد و درون بشقاب ریخت .نگين هم نشست ،لقمه بزرگي برای خودش درست كرد و بعد
پيش سهيل رفت.
یك دفعه ،یکي از پرنده ها ،تکان سختي خورد و آوا نفس در سينه اش حبس شد و لقمه اش را در سفره انداخت و
گفت :
 آخي انگار هنوز جون داره!سهيل خندید و به چشم های هر دو خيره شد و گفت :
 چرا منو همچين نگاه مي كنيد؛ انگار كه دارید به یه خون آشام نگاه مي كنيد.نگين گفت :
 مگه نيستيد؟سهيل ،دست های خونينش را باالی سر گرفت و مثل خون آشام ها نعره كشيد.
آوا با ناراحتي برگشت و با تعجب دید كه لقمه اش در سفره نيست ،سرش را باال آورد و به مهيار نگاه كرد.
مهيار بدون این كه به او نگاه كند ،به همراه لبخندی ،لقمه را مي جوید .آوا به شيطنت او لبخند زد و گفت :
 عجب آدم فرصت طلبي هستيد!؟مهيار ،خودش را به عمد ،به حواس پرتي زد و با همان لبخند گفت :
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 چي!؟...آهان .آخه كدوم آدم عاقلي رو دیدی كه لقمه آماده رو رها كنه؟بعد لقمه بزرگ تری درست كرد و جلوی او گرفت .سهيل به نگين ،كه باالی سرش ایستاده بود و با حالت چندش
آوری كارهای او را نگاه مي كرد ،گفت :
 یه چند ساعت دیگه كه گشنه تون شد ،همه تون با چنگ و دندون همين رو مي خورید.نگين گفت :
 جدی مي خواید اینو بخورید؟!سهيل با تعجب نگاهش كرد و گفت :
 نه پس دارم كرك و پرش رو مي كنم تا اندام خوشگل شون رو بذارم تو قاب و بزنم تو پذیرایي خونه م.بعد ،گوشت های پاك شده را در آب شست .نگين نزدیکش آمد و گفت :
 چطوری تونستيد ،قطعه قطعه شون كنيد! به راحتي! خيلي سنگ دليد!سهيل ،همان طور كه دستهایش را در آب مي شست ،نگاهش كرد و لبخند زد .مشتي آب در دستش پر كرد و به
صورت در هم نگين پاشيد .نگين به عقب پرید ،و صورتش را كه خيس آب شده بود ،به سمت مهيار گرفت و گفت :
 عمو! سهيل رو ببين!مهيار بلند شد و گفت :
 سهيل بلند مي شم حسابت رو مي رسم ها.بعد به سمت آن ها آمد .نگين مهلت نداد و چندین بار كاسه را آب كرد و به سر و روی او پاشيد .سهيل بدون این كه
عکس العملي نشان دهد ،دستش را جلوی صورتش گرفته بود و بلند بلند مي خندید .مهيار خندید و گفت :
 حقت بود!بعد نگين را بغل كرد و گفت :
 به خدا سهيل اگه یه بار دیگه ،دختر منو اذیت كني ،من مي دونم و تو!سهيل ،دستي بر صورتش كشيد ،مو هایش را كه آب از آن چکه مي كرد ،باال زد و گفت :
 من كه كاری بهش ندارم؛ خودش اومده باالی سرم و داره واسه این ننه مرده ها ،نوحه مي خونه و گریه و زاری راهانداخته.
مهيار ،نگين را با خود به سمت آتش برد .نگين برای چند ثانيه به عقب برگشت ،سهيل نگاهش كرد و گفت :
 بچه لوس و ننر!نگين ،بي خيال ،سرتش را برگرداند و به دهن كجي او ،كه با صورت مردانه اش ،حالت ضد و نقيضي داشت ،خندید.
تنها سهيل با اشتها ،گوشت كبك را خورد .مهيار هم وقتي دید آن ها لب به غذا نزدند ،چند لقمه ای بيشتر نتوانست
بخورد .سهيل لقمه ای درست كرد و به سمت آن ها گرفت و گفت :
 دیگه كوفت كه نيست ،اصال یه كم بچشيد ببينيد چه مزه ای مي ده.هر دو داشتند از نان و پنير و خياری كه با خود همراه آورده بودند ،مي خوردند .لقمه را در دهان خودش گذاشت و
به مهيار گفت :
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 تو هم نمي خوری؟ خالیق هر چه الیق؛ لياقت تون همون نون مونده و خيارهای پالسيده س.آواگفت :
 اشتهای من كه كور شد .االن هم احساس مي كنم حالم داره یه طوری مي شه.سهيل گفت :
 دیگه این قدر هم صحنه رو تراژدی نکنيد!نگين صورتش را برگرداند و گفت :
 دل سنگ!سهيل بقيه گوشت كباب شده را همان طور با سيخ ،در آتش انداخت و گفت :
 اه! كوفت مون كردید .تقصير منه كه این همه زحمت كشيدم.كمي در همان جا نشستند .مهيار به درخت تکيه داده بود ،و به دخترها نگاه مي كرد كه كنار چشمه ایستاده بودند و با
دوربين از چيزهایي فيلم مي گرفتند كه برای او هرگز چشم گير و مورد توجه نبوده به ساعتش نگاه كرد و به سهيل
گفت :
 سهيل ،بهتره دیگه برگردیم؛ ساعت یك شد ،بچه ها هم ناهار چيزی نخوردند .به خاله گفتم كه ناهار برمي گردیمخونه .تا بریم وسایل رو از كلبه جمع كنيم و داخل ماشين بذاریم و برگردیم باغ ،دو سه ساعتي طول مي كشه.
سهيل همان طور كه دراز كشيده بود و كاپشنش را زیر سرش گذاشته بود ،به آسمان ابری نگاه انداخت و گفت :
 هوا هم حسابي خرابه؛ االنه كه بارون بگيره.هر دو بلند شدند و دخترها را صدا زدند ،تا باران نگرفته خودشان را به كلبه برسانند.
ابرها آسمان را پوشانده بودند ،خورشيد هم دیگر مشخص نبود در كجا پنهان است .هوا گرفته و تاریك شده بود و
مهيار شش دانگ حواسش به دخترها بود و هر لحظه نگين را كه گام هایش را سریعتر مي كرد ،از او مي خواست كه
ندود و مراقب باشد .سهيل سریع و بلندگام بر مي داشت ،هر چند لحظه یك بار هم به عقب بر مي گشت و آن ها را
نگاه مي كردو منتظرشان مي ایستاد تا نزدیك شوند.
به كلبه كه رسيدند ،سریع وسایل شان را جمع كردند ،در نيمه های راهي بودند كه شب گذشته با ترس و خنده از آن
گذشته بودند .یك دفعه ،آسمان غرید و رعد و برق همه جا را روشن و خاموش كرد .بقيه راه را دویدند و وقتي به
ماشين رسيدند ،ضربات باران به شدت روی طاق ماشين ضرب گرفت .آوا و نگين ،داخل ماشين پریدند و از این همه
دویدن و تکاپو نفس شان بند آمده بود.
مهيار ،پتویي از داخل یکي از ساكها برداشت و بقيه وسایل را با سهيل ،در صندوق عقب جا دادند .آوا و نگين در هم
مچاله شده بودند و نگين در حالي كه از خنده ریسه رفته بود ،هنوز داشت از افتادنش در گودال و لنگ زدن های گاه
و بي گاهش ،حرف مي زد و مي خندید .آوا ،بيشتر حرفهایش را نمي فهميد؛ اما از خنده های او ،به خنده افتاده بود.
مهيار ،در را باز كرد و پتو را روی آن ها انداخت و گفت :
 اگر خيلي سردتونه؛ مي خواید یه پتوی دیگه بيارم؟نگين گفت :
 -نه عمو ،بيایيد بریم؛ االن مي رسيم.
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مهيار ،پشت فرمان نشست .در آینه نگاهي كرد ،دو دستش را به صورتش و در موهای خيسش كشيد ،به عقب
برگشت و به هر دوی ان ها لبخند زد وگفت :
 از نفس افتادید؛ ...االن كه رفتيم خونه ،حتما خاله یه سوپ حسابي درست كرده.از موهایش آب چکه مي كرد .سهيل سوار شد و در حالي كه كف دو دستش را ها مي كرد ،گفت :
 عجب باروني گرفته!وقتي داخل باغ شدند ،چهار وانت بار و یك كاميون را ،در ردیف هم ،در وسط باغ دیدند .سهيل ،با تعجب ،گفت :
 اثاث ها رو آوردند؛ پس چرا نذاشتن پایين!؟مهيار ،چهره در هم كشيد و گفت :
 كليد انبار رو دادم به فرزان! ...برو پایين ببينم چه خبره!؟وقتي وارد ایوان شدند؛ شش مرد ،را دیدند كه دور ميز نشسته و چای مي خورند .خاله با دیدن آن ها ،با خوشحالي
جلو آمد و به همه سالم كرد .یکي از راننده ها ،كه مهيار را مي شناخت ،بلند شد و بقيه هم به تبعيت از او ،از جا
برخاستند و با سهيل و مهيار دست دادند .مهيار به آن ها خسته نباشيد گفت و به دخترها گفت كه به داخل سالن
بروند و به خاله هم گفت كه بچه ها چيزی نخوردند و برایشان غذا بکشد .وقتي كه آوا و نگين به همراه خاله به سالن
رفتند ،سهيل پرسيد :
 مگه از آقای مدبری كليد انبار رو نگرفتيد؟یکي از آن ها كه سبيل چخماقي و پشت بلندی داشت ،گفت :
 اول رفتيم خونه آقای مدبری؛ خودشون كه نبودن؛ اما یه چند تا خانوم اومدند دم در؛ ازشون سراغ آقای مدبری روگرفتيم؛ یکي شون گفت كه نيستش رفته شهر ،گفتيم ما اثاثها رو آوردیم حاال چي كارشون كنيم؟ محل نذاشتن و
سوار ماشين شون شدند ،گفتيم حاال تکليف ما چيه؟ یك دفعه توپيدن به ما و همون خانم گفت كه هيچي تکليف تون
معلومه ،اثاث ها رو برگردونيد .گفتم؛ نمي شه كه ما مسئوليم؛ ما با آقای مدبری ...یکي از خانوم ها كه از همه توپش
پرتر بود ،پرید به ما كه :ما چه مي دونيم ،وایسيد تا خود آقای مدبری بياد جواب تون رو بده .گفتم االن خودشون
كجا هستن؟ گفتن؛ جهنم!
مهيار و سهيل با چهره های در هم كشيده و متعجب ،نگاهي به یکدیگر رد و بدل كردند .مهيار گفت :
 آقای افروغ چي؛ ایشون هم نبودند؟همان راننده جواب داد :
 ایشون هم نبودن؛ خانوم شون گفتن كه فعال وسایل رو بياریم این جا ،تا تکليف مون رو شما روشن كنيد .ما هم باهمين حاج خانوم اومدیم این جا.
این بار ،سهيل و مهيار ،با نگراني بسيار ،به هم چشم دوختند .مهيار تا آمد به دنبال خاله برود و از او جریان را بپرسد،
خود خاله بيرون آمد.
مهيار پرسيد :
 خاله جریان چيه؟ فرزان و حامد كجا رفتن؟خاله با نارحتي گفت :
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 من خونه آقا حامد بودم ،یه ساعت بيشتر نمي شد كه آقا حامد بيرون رفته بود كه بعد دیدیم كه با آقا فرزاناومدن خونه .اقا حامد گفت كه به فرزان خبر دادن كه توی راه ،حال مادرش بد شده و بردنش بيمارستان .آقا حامد
هم دنبال آقا فرزان رفتن .فقط آقا فرزان به من گفت كه اگه كاميون اثاثا اومد ،من بهشون بگم كه اثاث مثاثا رو
پایين نذارن تا شما بيایيد و خودتون تکليفشون رو معلوم كنيد.
سهيل با نارحتي گفت :
 خدا كنه اتفاق بدی براشون نيفتاده باشه. حال مادرشون خيلي بد بود ،اینطور كه آقا حامد گفته بودن انگار سکته كرده.مهيار چند لحظه در سکوت با چهره ای گرفته و درهم ،روی صندلي نشست .دست بر پيشاني كشيد و بعد از خاله
پرسيد :
 االن همسر حامد و پسرش كجان؟ خونه خودشون ... ،اینقد همه چي یه دفعه ای شد كه مونده بودیم باید چي كار كنيم  ...تازه توی این هيرو بيریاگه بودید و مي دیدی كه خانمش چه الم شنگه ای به پا كرده بود! یه داد و بيدادی راه انداخته بود كه اون سرش
ناپيداس .دنبال آقا فرزان نرفت كه هيچ ،تازه مي گفت چرا مي خواد مراسم عروسيون رو به هم بریزه!
مهيار برای اینکه خاله بيش از این جلوی راننده ها این مسایل را توضيح ندهد گفت :
 آقایون چيزی خوردند؟یکي از راننده ها گفت :
 بله دست شما درد نکنه ،یه نيم ساعت ،پيش پای شما صرف شد.مهيار بلند شد و سهيل گفت :
 من مي رم دنبال شيال خانم و آرین .اگه موفق شدم با حامد هم تماس مي گيرم. تو برو دنبال خانم حامد و آرین ،منم مي رم كارخونه... نه ،تا من مي رم و مي آم ،تو همين جا بمون.بعد به راننده ها تعارف كرد كه به داخل سالن بروند .اما آن ها گفتند كه هوای بيرون خوب است و ترجيح دادند كه
همان جا بنشينند و از منظره اطراف لذت ببرند.
سهيل ،بعد از رفتن مهيار به داخل سالن رفت .آوا ،لباسهایش را عوض كرده بود و كنار شومينه نشسته بود .نگين كه
رفتن عمویش را از پشت پنجره مشاهده كرده بود؛ از سهيل پرسيد كه عمویش كجا رفت .سهيل كاپشنش را در
آورد و كنار شومينه ایستاد و در حالي كه دست هایش را گرم مي كرد ،برای آن ها جریان را تعریف كرد .هر دو ،با
ناراحتي به حرف های او گوش دادند .نگين گفت :
 آخي! یعني عروسي شون به هم خورد؟سهيل كه انگار از این موضوع زیاد ناراحت نشده بود ،گفت :
 حتما حکمتي تو كاره.خاله هم پيش آن ها آمد و گفت :
 -خاله سوپ براتون بریزم؟
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سهيل از بچه ها پرسيد كه نهار خوردند و آن ها جواب مثبت دادند ،بعد به خاله گفت كه سوپ را بگذارند ،همه كه
آمدند ،دور هم بخورند.
نيم ساعت بعد با سر صدای آرین ،آوا و نگين بلند شدند و به استقبال شيال رفتند .آرین در بغل مهيار بود و داشت از
او در مورد مردهای نشسته در ایوان سوال مي پرسيد .مهيار در را برای شيال نگه داشت و پشت سر او وارد شد.
دخترها به شيال سالم كردند و جلو رفتند و با او دست و روبوسي كردند .آرین با دیدن انها ،از سر شوق خندید و خود
را در آغوش آوا انداخت و با ذوق گفت :
 خاله دلم خيلي تنگ تون شده بود.آوا و نگين خندیدند و نگين لپ چالش را گرفت و بوسيد .بعد از اینکه شيال با دخترها كمي خوش و بش كرد ،برای
سهيل كه منتظر شنيدن وقایع بود؛ همه آنچه را كه برای مهيار در طول مسير گفته بود ،برای او هم تعریف كرد.
مهيار بيرون رفت و كرایه راننده ها را حساب كرد و آن ها را راهي كرد .چند دقيقه بعد آنها با سر و صدای زیاد،
ماشين هایشان را روشن كردند و از باغ بيرون رفتند.
آرین مرتب این طرف و آن طرف مي رفت ،و در جواب لبخندهای بقيه ،لبخندهای شيرین كودكانه ای تحویلشان مي
داد .سهيل در حالي كه گوشش به حرفهای شيال بود ،نگاهش به شيطنت های آرین بود و هر بار كه از كنارش رد مي
شد و مي خواست او را بگيرد ،او خود را با تقال كنار مي كشيد .خاله ،همه را صدا زد تا برای خوردن سوپ به
آشپزخانه بيایند .همه بلند شدند و سهيل ،برخاست و به سمت آرین كه حواسش پرت بود ،رفت .آرین تا او را دید،
دست از ور رفتن به اسب چوبي برداشت و سریع به آشپزخانه دوید .سهيل قدمهایش را تندتر كرد و گفت :
 وروجك! از دست من فرار مي كني؛ اگه به دستم نيفتي!صدای جيغ و خنده آرین ،در هم قاطي شده بود ،شيال دعوایش كرد و گفت :
 آرین؛ مامان ببين عمو چي كارت داره!و لب گزه ای به او رفت .اما او وحشت زده وارد آشپزخانه شد و پای مهيار را چسبيد ،پشت سر او پنهان شد و با داد
گفت :
 عمو مهيار؛ عمو گنده مي خواد منو بخوره!مهيار خندید و او را از زمين بلند كرد .تا سهيل نزدیك شد ،آرین جستي زد و سرش را در اغوش مهيار پنهان كرد.
سهيل گردن باریك او را در دست گرفت و گفت :
 مگه من لولو خورخوره ام؛ هان!؟ وروجك!مهيار دست كوچك مشت كرده اش را در دست گرفت و گفت :
 اذیتش نکن!بعد او را پهلوی خود نشاند و برایش سوپ ریخت.
خاله هم نشسته بود و داشتند با شيال از رفتار مرجان حرف مي زدند .خاله با دلخوری بيشتری از رفتار زشت او حرف
مي زد .شيال گفت :
 من و خاله گفتيم بریم منزل آقا فرزان و اگه كاری از دستمون بر مياد براشون انجام بدیم؛ اما تا رفتيم دیدیم چهجنجاليه؛ مرجان داشت به آقا فرزان مي گفت كه  :مادرت هيچيش نيست و داره نقش بازی مي كنه تا آبروی منو
جلوی فك و فاميالم ببره! آقا فرزان به حد كافي اعصاب خودش به هم ریخته بود؛ دیگه حوصله جر و بحث كردن با
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اونو نداشت ،بنده خدا وایساده بود تا مرجان حرفهاشو بزنه .مرجان گفت كه  :من امروز برمي گردم ،خودت بمون و
جواب مهمون ها رو بده .وقتي حامد و آقا فرزان رفتن ،رفتم بهش دلداری بدم ،گفتم  :مي دونم عزیزم االن ناراحتي؛
اما باالخره اتفاقي ست كه افتاده؛ حاال باالخره توی این موقعيت یکي تون اینجا باشيد؛ ممکنه نتونيد همه رو خبر كنيد
و همين االن هم ،یه عده شون توی راه باشن .گفت  :به درك؛ دیگه هيچ كس برام مهم نيست! هرچي من و خاله
گفتيم فایده نداشت .برای همين برگشتيم خونه؛ آخه حامد گفت كه امروز اثاث ها رو مي آرن .آقا فرزان هم عصبي
گفت كه وقتي ماشين ها اومدن ،بگيم كه همه وسایل رو برگردونن شهر.
خاله سری تکان داد و به یاد حرفهای مرجان گفت :
 حيا هم خوب چيزیه واال!بحث خانم ها تا آخرین ظرفي كه شستند و چای را ریختند و به سالن باز گشتند ،هنوز هم ادامه داشت .آرین سرش
را رو پای مهيار گذاشته و خوابش برده بود .وقتي خانمها نشستند ،سهيل داشت از مهيار مي پرسيد كه مادر فرزان را
در كدام بيمارستان بستری كرده اند .شيال باالی سر آرین ایستاد و آهسته گفت :
 خوابش برده؟و آمد بلندش كند كه مهيار نگذاشت و سهيل گفت :
 تو بيداری كه نمي ذاره بهش نزدیك بشم؛ بلکه توی خواب بتونم بغلش كنم.مهيار گفت :
 مراقب باش بيدار نشه؛ یه وقت مي بينتت .زَهره بچه مي تركه.خاله داشت برای شيال مي گفت :
 فردا همه خونه دلبر دعوتن؛ مي خوان همه هم تحفه هاشون رو ببرن هم جهاز دخترشو ببينن. منم ميرم خونه شون؛ برای دخترش ،یه لباس خوشگل شيرازی سفارش داده بودم مادرم دوخته ،مي برم اگهدوست داشت ،شب حنابندون بپوشه.
آوا پرسيد :
 منظورتون از تحفه چيه؟خاله برایش توضيح داد كه مردم ده ،خانه عروس مي روند و برایش از مواد خوراكي؛ هر چه كه باشد ،آن جا مي
برند ،تا این چند شبي هم كه آنجا مهمان هستند ،كمکي هم به خانه عروس و داماد كرده باشن.
آوا از شيال پرسيد :
 مي شه ما هم فردا با شما بيایم ده و از مراسمشون فيلم بگيریم؟ چرا كه نه؛ حتما عزیزم.و رو كرد به مهيار و پرسيد :
 مهيارخان اشکال نداره كه دخترها رو همراه خودم ببرم؟ اگه خودشون دوست دارن و مایلن ،من حرفي ندارم؛ خودم مي برمتون.نگين گفت :
 پس فردا زود بریم ،تا بتونيم از همون اولش فيلم بگيریم.شيال لبخندی زد و گفت :
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 باشه؛ پس اول ،صبح بریم خونه ما ،تا من لباس رو بردارم و بعد همه با هم مي ریم.نزدیك ساعت هشت بود كه سهيل عازم رفتن شد .دم در باغ كه پيچيد ؛ باباعلي را دید .سرش را از شيشه بيرون
آورد ،سالمش كرد و حال پسرش را پرسيد .باباعلي ،كوتاه و مختصر جوابش را داد .وقتي سهيل رفت ،باباعلي در
پشت سرش بست و وارد ایوان شد .مهيار كه منتظرش ،روی ایوان ایستاده بود ،چند پله پایين آمد ،سالمش كرد و با
تعجب پرسيد :
 باباعلي؛ پس چرا به این زودی برگشتي؟! یه چند روزی پيش پسرت مي موندی. اصل دیدن شون بود كه الحمدا ....وقتي دیدم ناخوش نيستن ،دیگه برگشتم؛...همش دلم این جا بود.مهيار لبخندی زد و دستش را پيش برد ،تا او جلوتر برود و گفت :
 خودت خوبي باباعلي؟ ...نوه هاتو دیدی ،رنگ و روت هم باز شده ها!باباعلي لبخندی زد و گفت :
 مهندس ،اینقدر به ما محبت داری،كه اگه تو بهشت هم برم ،آخرش بر مي گردم همين جا. خيلي خوش اومدی .خونه خودته؛ بفرما.خاله زودتر از بقيه ،وارد حياط شد و از همان جا ،با دو زني كه داخل ایوان ایستاده بودند ،چاق سالمتي كرد و دم در
ایستاد تا شيال و دخترها هم وارد شوند .زن ها ،با دیدن شيال ،با او احوالپرسي كردند و با این كه دختر ها را نمي
شناختند ،با همان خوشرویي سالمشان كردند و به استقبالشان آمدند .همانطور كه از پله ها پایين مي آمدند به زبان
محلي به خاله چيزی گفتند كه خاله به دخترها نگاه كرد و جواب داد كه از اقوام مهندس مهيار هستند .آنها ابرو باال
انداختند .یکي شان كه حتي یك كلمه از حرفهایش را آوا نمي فهميد ،از داخل خانه با صدای بلند دلبر را صدا زد تا به
استقبال مهمانهای تازه واردش بياید .زن سفيد رو و الغر اندامي دم در ظاهر شد ،دمپایي اش را تند تند به پا كرد و
تقریبا به حالت دو به استقبالشان آمد ،صورت یك یکشان را بوسيد و با گرمي مهمانهای شهری اش را به خانه دعوت
كرد .هنوز داخل اتاق نشده بودند ،كه دلبر با صدای بلند دخترش بي بي ناز را صدا زد و هنگامي كه او از آشپزخانه
بيرون آمد ،با همان شتابزدگي كه در رفتارش بود به دخترش در چند جمله كوتاه ،دخترها را معرفي كرد بعد
تعارفشان كرد تا بنشينند و خودش به آشپزخانه برگشت .آوا به صورت سفيد و گل انداخته تازه عروس لبخندی زد.
مالحت و حالت خندیدنش شبيه مادرش بود .اما مثل او بور و زاغ نبود ،چشم و ابروش مشکي و موهای جلوی سرش
را هم كه فرق باز كرده بود و از زیر روسری اش پيدا بود ،به رنگ شبق و براق بود .وقتي نشستند آوا به طرف اتاق
نگاه گذرایي انداخت ،روی طاقچه قاب عکسي را دید كه داخل آن عکس مردی جوان قرار داشت كه از روی شباهت
زیاد عروس به آن ،ندانسته حدس زد كه باید جوانيهای پدر بي بي ناز باشد.
یك ساعت اول ،به صورت تکرار ،همانطور زنهای روستا ،تکي و گاهي گروهي سيني به دست وارد مي شدند و به همه
سالم مي كردند و چند دقيقه ای را به احوالپرسي فك و فاميل مي گذراندند بعد گوشه ای را پيدا مي كردند و به
اختالط مي نشستند .آوا دوست داشت كه دوربينش را روشن كند اما احساس مي كرد هنوز جوّ مناسب این كار
نيست.
بي بي ناز سيني چای را جلوی دو زني كه تازه رسيده بودند گرفت ،آنها با خنده چيزی به او گفتند كه او تشکر كرد و
گونه هایش بيش از پيش گل انداخت .مي خواست به داخل آشپزخانه برگردد كه شيال صدایش زد و به او گفت كه
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چند لحظه با او به اتاق بياید ،برخاست و از آوا و نگين هم خواست كه همراهش به اتاق بيایند .وارد اتاق كه شدند،
شيال از داخل كيفش لباس سبز خوشرنگي درآورد و آنرا جلوی پای بي بي ناز گذاشت و گفت :
 اميدوارم كه خوشت بياد .بپوش ببينم اندازش درسته.بي بي ناز با خوشحالي آن را برداشت ،روی پارچه لطيف آن دستي كشيد و صميمانه از شيال تشکر كرد .لباس را باز
كرد و با شوق زیاد به دوخت زیبای آن چشم دوخت .آوا هم از طرح محلي آن خيلي خوشش آمد .بي بي ناز بيرون
رفت تا لباس را بپوشد .چند دقيقه بعد از خارج شدن او از اتاق با سر و صدا و كِل كشيدن زنها ،هر سه از اتاق بيرون
آمدند و بي بي ناز را دیدند كه وسط اتاق نگهش داشته اند و دور تا دور محاصره اش كرده اند .یکي از دخترها داریه
ای برداشت و شروع كرد به زدن .بقيه دست مي زدند و چند تایي هم شعر شادی را به زبان محلي ،شروع كردند به
خواندن .یك بيت آخر را مرتب ،همه یکدست و هماهنگ تکرار مي كردند .مادرش سریع داخل منقل اسپد ریخت و
دور سر دخترش و بقيه تاباند .مادر و دختر جلو آمدند و از شيال خانم دوباره تشکر كردند و دلبر گفت :
 دستتون درد نکنه ،ایشاا ...عروسي پسرت جبران كنم .ماشاا ...به این دست و پنجه.شيال لبخند زد و گفت :
 این دست و پنجه مادرمه ،خودم از این هنرها ندارم.آوا ،بي بي ناز را كه به اتاق برمي گشت ،تا لباس را از تن در بياورد ،نگاه كرد و دوباره از دوخت و طرح لباس
تعریف كرد و گفت :
 خودتون هم برای مراسم عروسي تون ،از همين لباس های محلي تون پوشيدید؟ این قدر عروسي ما هول هولي شد كه اصال وقت نشد خرید هم بریم؛ لباس عروسي خواهرم رو پوشيدم.بعد ،یك دفعه از آوا خواست كه برود لباس را بپوشد؛ مي خواست در تن او لباس را ببيند .آوا اول قبول نکرد؛ اما به
اصرار زیاد او و نگين ،همراه بي بي ناز به اتاق رفت .اتاق جلوی پله های ورودی بود و باید داخل ایوان مي شد .بي بي
ناز ،وقتي فهميد كه آوا مي خواهد لباسش را به تن كند ،با ذوق لباس را به او داد ،مشتاقانه از اتاق بيرون رفت ،پيش
شيال و نگين نشست و منتظر ماند تا آوا بيرون بياید و او را در همان لباسي كه خودش پوشيده بود ،ببيند.
لباس را كه پوشيد ،از آیينه ای كه به در چوبي كمد زده شده بود ،خودش را برانداز كرد .نيم رخ شد ،تابي خورد و از
سمت دیگر دوباره نگاه كرد ،لبخندی زد و موهایش را از یك طرف شانه ،پشت سرش ریخت .چند ضربه به در
شيشه ای خورد ،آوا فکر كرد ضربه به در اتاق خورد ،با لبخند بيرون آمد و یك دفعه با دیدن مهيار در دهانه در
ميخکوب شد .مهيار ،به طرف او برگشت و برای چند لحظه كوتاه ،نگاهش كرد و سرش را زیر انداخت ،تا آمد
چيزی بگوید ،آوا به داخل اتاق بازگشت .بر روی لب های مهيار لبخند دلنشيني نشست .آوا ،نمي دانست از این كه
مهيار ،او را در این لباس ها دیده بود ،خجالت كشيد ،یا از طرز نگاهش بود كه قلبش آن طور تند و با شتاب مي زد؛
در این مدت ،هر وقت ،او را با آن چشم ها و طرز نگاهي كه حالت خسته ای داشت ،نگاه مي كرد ،آشوبي در دلش بر
پا مي شد كه تا مدتي فکرش را مشغول مي كرد.
صدای نگين از پشت در شنيده شد كه به عمویش مي گفت چرا به این زودی به دنبالشان آمده است .مهيار جوابش
را داد :
 شما كه پياده شدید ،من رو هم نذاشتن كه برم ،اصرار كردن كه چند ساعتي پيش شون بمونم ،بعد دیدم سهيل روهم خبر كردن؛ به شيال خانم و خاله بگو كه برای ناهار نگه مون داشتن.
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و چند ضربه به در اتاق زد و به آوا گفت :
 آوا ،بيا دیگه دلمون آب شد؛ رفتي لباس بدوزی یا بپوشي!؟آوا ،صبح به آن ها گفته بود كه ممکن است بچه های گروهشان زودتر برسند و باید زودتر به باغ برگردند .نمي
دانست برای چه نگين فراموش كرده .كاپشنش را سریع پوشيد و از اتاق خارج شد؛ نگين به داخل اتاق رفته بود،
یك پله پایين رفت و مهيار را كه از پله ها پایين مي رفت صدا زد :
 مهيار خان؟مهيار به عقب برگشت و با دیدن او ،راه رفته را بازگشت و روبرویش ایستاد .یك پایش را روی پله ای كه آوا
ایستاده بود قرار داد و گفت :
 جانم؟آوا انگار هنوز هم از حركت چند دقيقه پيشش خجالت مي كشيد .گفت :
 من كه بهتون گفتم ممکنه بچه های گروه مون زودتر برسن.مهيار لبخندی زد و گفت :
 مي خواید برگردیم؟ نه؛ ...فقط اگه مي شه ،بعد از ناهار زودتر بلند بشيم ،دقيقا نمي دونم؛ اما فکر مي كنم امروز رسيده باشن اصفهان.مهيار ،یقه برگشته كاپشنش را ،كه هل هولکي پوشيده بود ،برایش درست كرد و گفت :
 چشم؛ نيم ساعت بعد از ناهار مي آم دنبالتون ...،خوبه؟آوا ،نگاهش را از او دزدید و گفت :
 بله خوبه؛ ...البته باید ما رو ببخشيد؛ حسابي باعث دردسرتون شدیم.مهيار نفس عميقي كشيد و گفت :
 ببينمت.آوا سرش را باال آورد و به لبخندی كه بر روی لب هایش بود ،نگاه كرد .مهيار گفت :
 مگه به من قول ندادید كه دیگه با من از این حرفها نزنيد؟آوا خندید و سرش را پایين انداخت و گفت :
 به قول معروف؛ توبه گرگ مرگه.مهيار هم خندید و گفت :
 برید زودتر داخل اتاق تا سرما نخوردید.آوا ،به سمت اتاق دوید .مهيار هم از كنار باغچه گذشت و از در بيرون رفت.
وارد اتاق كه شد ،یك لحظه ،نگاه همه زن ها به سمت او چرخيد .نگين بلند شد و با ذوق و شوق ،دوربين را روشن
كرد تا در آن لباس ها ازش فيلم بگيرد .شيال ،با نگاهي حاكي از تحسين و تمجيد ،براندازش كرد و گفت :
 عزیزم چقدر بهت مي آد!خاله سریع بلند شد .با ماشاا...ماشاا ...گفتن ،به سمت اسپند دان رفت ،از كنار سيني اش ،مشتي اسپند برداشت و
داخل منقل پاشيد ،چند فوت محکم كرد و صدای جلز و ولزش را بلند كرد .چند بار ،دور سرش تاباند و ذكری هم
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زیر لب ،نثارش كرد .آوا خندید؛ برای این كه مي دید ،برای همه آن ها ،دیدن یك دختر شهری در آن لباس ،چه
قدر برایشان جالب و بامزه تر مي آمد ،تا این كه یکي از خودشان باشد! همه از او خواستند كه چند دقيقه ای با همان
لباس بنشيند تا بقيه هم كه هنوز نيامده بودند ،بيایند و او را ببينند .نگين از موقعيت استفاده كرده بود و هر چه دلش
خواست فيلم گرفت ،بقيه هم وقتي دیدند ،آوا چه قدر راحت جلوی دوربين ظاهر شده ،و همين طور شيال و خاله،
دیگر عکس العمل و واكنشي از خود نشان ندادند.
مهيار همان طور كه گفته بود ،نيم ساعت بعد از ناهار به دنبالشان آمد و آرین را فرستاد تا به داخل خانه برود و
خانمها را خبر كند .آرین زودتر از خانمها ،بيرون آمد و پيش مردها بازگشت .مهيار مشغول گفتگو با دو مرد
روستایي بود ،سهيل هم كنارش ،روی كاپوت ماشين لم داده بود و به حرف هایشان گوش مي داد .آرین به پای
مهيار زد و مادرش و بقيه را به او نشان داد و گفت كه همه را با خودش بيرون آورده است .مهيار دستش را گرفت و
با دو مرد دست داد و سوار ماشينش كرد .سهيل ،پياده به سمت خانم ها آمد و به همه سالم كرد .وقتي مهيار ماشين
را جلوی پایشان نگه داشت ،پياده شد و به دلبر تبریك گفت و چند كلمه ای با او صحبت كرد .همه سوار شدند و
دلبر هنوز داشت با مهيار سر موضوعي كه بيشتر شبيه یه یك درد دل مي مانست ،صحبت مي كرد .آرین ،كه خسته
شده بود ،دستش را روی بوق ماشين فشرد .شيال دعوایش كرد؛ اما بقيه به كارش خندیدند .مهيار از دلبر و دو زن
مسن دیگر كه جلوی در بودند خداحافظي كرد و سوار ماشين شد.
شيال از مهيار خواست كه دم خانه شان پياده شان كند .اما دخترها از او خواستند كه امشب هم پيش آنها بمانند .مهيار
هم به سمت عقب برگشت و گفت :
 یه امشب هم بد بگذرونيد. اختيار دارید ،مگه مي شه كنار دخترهایي به این گلي به آدم بد بگذره.سهيل از شيشه سرش را داخل ماشين كرد و لپ آرین را كشيد و گفت :
 مي خوام امشب ببرمت پيش خودم ،مي آی خونه عمو؟آرین بدون اینکه به او نگاه كند گفت :
 نه! چرا؟ مي خوام پيش عمو مهيار بمونم.تا شيال آمد چيزی بگوید سهيل خندید و اشاره كرد كه چيزی بهش نگوید .موهای *** آرین را از جلوی چشمهایش
كنار زد و دوباره پرسيد :
 اگه یه عالمه شکالت و كاكائو هم بهت بدم نمي آی پيش عمو؟آرین نُچي كرد و گفت :
 عمو مهيار خودش بهم مي ده.و برای اینکه مطمئن شود ،به مهيار نگاه كرد و گفت :
 مگه نه عمو؟سهيل خندید و ادایش را درآورد :

67

سکوت عشق – کتابخانه مجازی رمانسرا

رمانسرا

 عمو مهيار بهم مي ده .وروجك ،خيلي هم دلت بخواد همه التماس مي كنن بيان خونه ی من راشون نميدم! اون وقتتوی تُربچه ،واسه من ناز مي آی!
بعد سوار ماشين خودش شد .وقتي از كنار ماشين مهيار رد شد برای آرین شکلکي درآورد و با خنده دستش را برای
خداحافظي باال برد

باباعلي ،در باغ را نگه داشته بود تا مهمان های تازه وارد ،داخل شوند .نگين و آوا ،روی پله ها منتظر نشسته بودند.
با ورود ماشين ها ،سکوت اطراف ،با بوق و سر و صدای آن ها از بين رفت .نگين ،درون ماشين ها چشم دواند تا
ماهان را پيدا كند .هر كدام از بچه های گروه كه پياده مي شدند ،به طرفشان دست تکان مي دادند و از همان جا ،با
صدای بلند ،سالم مي كردند .انرژی و شور و نشاط آن ها ،نگين را به وجد آورد .آوا ،بهت زده ،سر جایش ایستاده
بود و نمي توانست حتي گامي به طرف جلو بردارد .همان طوری كه به بچه ها نگاه مي كرد ،به نگين گفت :
 پس چرا آقای فضلي و فرامرزی و بقيه بچه های گروه ،همراه شون نيستن!؟ خيلي از نيروها اصال قرار نبود تویاین كار باشن؛ این جا چه كار مي كنند!؟
نگين با دیدن ماهان خوشحال شد و بي توجه به حرف او ،به سمت آن ها دوید .وحيدی ،به یکي از پسرها ،در بيرون
آوردن وسایل كمك مي كرد .آوا به سمت آن ها رفت ،وحيدی ،با سر جواب سالم او را داد و سر تا پای او را برانداز
كرد و گفت :
 معلومه آب و هوای این جا؛ خيلي بهتون ساخته!آوا ،در لحن كالم او ،نيش و كنایه ای احساس كرد؛ اما آن قدر بهت زده بود كه حوصله بحث را نداشت ،سریع گفت :
 من اصال سر در نمي آرم؛ این جا چه خبره!؟ پس بقيه كجان؛ این دختره كيه؟ كيارش و بقيه این جا چي كار ميكنن؟!
وحيدی ،با كمال خونسردی ،لبخندی زد ،چمدان دیگری پایين گذاشت و گفت :
 فرصت برای آشنایي هست ،فعال بریم داخل كه بچه ها فوق العاده خسته ن؛ از تهران تا اینجا ،یه كله كوبيدیم.آوابا لحن تند و عصباني جواب داد :
 فکر مي كنم االن توضيح بدید بهتر باشه.وحيدی ،در سکوت به چهره عصباني او نگاه كرد .تعجب آوا دو چندان شد ،حيران از كارها و رفتار وحيدی ،چشم به
دهان او دوخت؛ تا بلکه بتواند از او چند كالم حرف حساب بشنود.
وحيدی به بچه ها كه وسایل را از ماشين ها بيرون آورده و منتظر ایستاده بودند ،گفت كه همه به داخل ویال بروند.
هر كدام كه رد مي شدند ،یکي از چمدان ها را از زمين بر مي داشت و به سمت پله ها راه مي افتاد .وحيدی پرسيد :
 مهيار خان تشریف ندارن!؟ نکنه تا دیدن این همه مهمون براشون رسيده ،از ترس ،فرار كردن!آوا ،به مزاح او حتي لبخند هم نزد ،فقط مي خواست هر چه زودتر بداند كه جریان چيست .یك دفعه نگين را دید كه
با چهره ای گرفته ،روی پله ها ،تنها ایستاده بود و به آن ها نگاه مي كرد .از اوضاع در هم و آشفته اطرافش ،هيچ سر
در نمي آورد ،آنقدر سر در گم شده بود ،كه حيران و مبهوت به رفت و آمد بچه ها چشم دوخته بود و حرف نمي زد.
سکوتش بيشتر به وحيدی جرئت داد و گفت :
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 این چند روز هم همين طوری امانت داری مي كردن؛ چه طوری شما رو ،توی جای به این درندشتي ،تنها گذاشتن ورفتن دنبال كارهای خودشون!؟
آوا ،تمام عصبانيتش را در نگاهش ریخت و به او خيره شد .نمي دانست چرا نمي تواند جواب این همه كنایه او را
بدهد؛ گویي دهانش قفل شده بود .دلش مي خواست هر چه زودتر مهيار مي رسيد و جواب كنایه های نيش دارش را
مي داد .وحيدی نگاهش كرد ،یکي از چمدان ها را خودش به دست گرفت ،نزدیکش آمد و با لبخندی گفت :
 اگه یه كم صبر داشته باشيد ،همه چيز رو براتون توضيح مي دم .این طوری كه شما اخم كردید ،تمام بچه هافهميدن كه از اومدن شون خوشحال نشدید.
 پس مي خواستيد خوشحال باشم! اول كار كه با این بي نظمي شروع بشه ،دیگه معلومه پایان كار چي از آب درميآد .خوب بود به عنوان دستيارتون ،یه هماهنگي هم با من مي كردید!
وحيدی پوز خندی زد و گفت :
 خودتون گفتيد به اومدن تون نيازی نيست؛ مگه همينو نگفتيد؟ با این كارتون ،همه كارها رو سپردید دست من؛این طور نيست؟
آوا احساس كرد یك دفعه تمام بدنش گر گرفت .با این حرفش ،تمام موضوع را روشن كرده بود؛ پس او در صدد
انتقام بر آمده بود! نمي دانست چه جوابي بدهد .هيچ گاه فکر نمي كرد تا این حد كينه ای باشد؛ هرگز او را این
چنين ندیده بود!
وحيدی ایستاده بود و با بد جنسي هر چه تمام تر مي خواست به تالفي آن شب ،عکس العمل این كارش را در چهره
او تماشا كند .هنوز هم نمي توانست آن شب را فراموش كند كه آوا چگونه برای ماندن ،پا فشاری مي كرد ،مخصوصا
وقتي دید جلوی همه ،با او به مخالفت برخاسته بود ،بيشتر عذابش مي داد .هنوز هم معتقد بود كه ماندنش در آن جا
اصال دليلي نداشت .دلش مي خواست بفهمد كه تا چه حد به او عالقه دارد ،تمام حسادت ها و كارهایش كه به چشم
آوا بچه گانه مي آمد ،جز عشق به او ،هيچ دليل دیگری نداشت .بي محلي های او ،عذابش مي داد .حتي بعضي وقت
ها ،مثل االن كه روبرویش ایستاده بود و از خشم و ناراحتي ،چانه اش مي لرزید ،حس مي كرد كه آوا تا حد مرگ
ازش متنفر است .یك لحظه ،وقتي چشم هایش را پر از اشك دید ،از بي رحمي خودش متنفر شد ،با لحن آرامي سعي
كرد موضوع را به گونه دیگر تغيير بدهد .گفت :
 خب؛ پس خيالتون راحت باشه ،من وقتي اكي رو دادم تا آخرش هستم ،كاری نمي كنم كه به ضرر شما و گروهتموم بشه .تغيير بعضي از بچه های گروه هم به خاطر اینه كه چند تا از پيش كسوت ها كه انتخاب كرده بودیم ،یه
كم نرخ رو باال بردن و ناز كردن؛ منم از روی شناخت و تجربه ای كه روی كارهای همين بچه ها داشتم ،دیدم چرا از
نيروهای جدید استفاده نکنيم ،واقعا هم كه دست كمي از قدیمي ها ندارن؛ بدون اغراق ،بعضي هاشون حتي كار و
سبك شون از قدیمي ها بهتره.
و به او نگاه كرد تا اثر حرفش را در چهره او ببيند ،وقتي دید آرام تر شده و به حرف هایش گوش مي دهد ،با
رضایت خندید و گفت :
 مي شه حاال اخم هاتون رو از هم باز كنيد .تا حاال شما رو این طور عصبي ندیده بودم؛ باور كنيد خيلي ترسيدم!آوا به حرفش لبخند سردی زد .او خوشحال شد ،كنار رفت و دستش را به طرف جلو گرفت و گفت :
 حاال بریم پيش بچه ها؟69
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آوا جلوتر راه افتاد و دنبال نگين گشت؛ اما او را ندید ،حدس زد كه پيش ماهان رفته باشد.
با صدای ماشين ،هر دو به عقب برگشتند .مهيار پياده شد و از روی صندلي ،پالتویش را برداشت ،با رویي گشاده ،به
سمت آن ها آمد و به وحيدی سالم كرد و دست داد .تعارفشان كرد تا به داخل سالن بروند .بعد سوئيچ را به باباعلي
داد تا صندق های ميوه را از ماشين بيرون بگذارد .آوا طوری كه وحيدی هم بشنود ،از او پرسيد كه آیا حامد بازگشته
و بعد هم حال مادر فرزان را پرسيد .مهيار گفت كه هنوز در بيمارستان بستری است ،اما خدا رو شکر ،حالش بهتر
است .آوا ،از طرز نگاهش ،متوجه شد كه پي به ناراحتي اش برده است .سعي كرد كه لبخندی بزند؛ اما نتوانست.
مهيار ،بيشتر مطمئن شد كه دارد تظاهر مي كند ،با نگاه دقيق تری ،نگاهش كرد .خم شد طرفش و آهسته پرسيد :
 اتفاقي افتاده!؟آوا ،به رویش ،همان لبخند سرد و بي معنا را زد و گفت :
 نه ،چه اتفاقي؟مهيار ،به جای جواب ،لبخندی زد ،چشم هایش را تنگ كرد و با نگاه نافذی در چشم هایش خيره شد؛ فهميد كه دارد
دروغ مي گوید .آوا سرش را پایين انداخت ،ترجيح داد سکوت كند تا این كه بخواهد به او دروغ بگوید .آمد چيز
دیگری بگوید كه دید وحيدی در دهانه در منتظرش ایستاده است.
وقتي وارد سالن شدند ،همه بچه ها با دیدن مهيار بلند شدند و به گرمي با او احوالپرسي كردند .مهيار آمدنشان را
خوش آمد گفت ،و چند لحظه از جمع آن ها عذرخواهي كرد و به طبقه باال رفت .آوا با اشاره خانم ناصری ،كنار او
نشست.
در شركت ،همه ،خانم ناصری را امين خود مي دانستند و برایش احترام زیادی قائل بودند ،بعد از وحيدی ،كسي را
كه خيلي روی حرفش حساب مي كردند ،او بود .حتي وحيدی هم ،هنگامي كه خود را در بن بست مشاهده كرده بود،
و نتوانسته بود به هيچ نحوی عالقه شدیدش را به آوا ثابت كند ،و بعد از تالش های بسيار ،به این نتيجه رسيده بود
كه تنها كسي كه مي تواند از طرف او با آوا صحبت كند و حرف دلش را به او بزند ،خانم ناصری است .او هم بعد از
شنيدن عالقه او نسبت به آوا ،تمام سعي خود را كرده بود؛ ولي خانم ناصری هم فهميده بود كه تالش در این مورد بي
فایده است و از وحيدی كه خواسته بود جریان خواستگاری اش را با او در ميان بگذارد ،به او گفته بود كه فعال دست
نگه دارد و به آوا فرصت و زمان بيشتری برای فکر كردن بدهد.
آوا از اتفاقات این چند روزه در شركت از او سوال كرد .او گفت :
 خيلي جات توی شركت خالي بود؛ هر كي مي رسيد ،اول سراغ تو رو مي گرفت.با لبخند معني داری ،یواشکي به وحيدی اشاره كرد و گفت :
 این شازده هم كه در نبود تو ،با صد من عسل هم نمي شد خوردش! از بس غرولند كرد و بهانه های الکي ميتراشيد ،اعصاب همه رو خرد كرده بود .دیگه همه فهميده بودند كه موضوع از كجا آب مي خوره؛ برای همين كسي
زیاد بهش خرده نمي گرفت.
آوا حواسش به نگين بود كه در كنار ماهان ،دمغ ایستاده بود .آن قدر در خود فرورفته بود كه اصال حواسش نه به او
و نه به كس دیگری بود .ماهان هم از پشت مبل ،دوال شده بود و به صحبت های دختر سبزه رویي گوش مي داد ،كه
آوا هر چه به ذهنش فشار مي آورد تا به خاطر بياورد كه او را قبال كجا دیده است ،بي فایده بود .با اشاره ،او را به
خانم ناصری نشان داد و پرسيد :
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 این دختره كيه؟ فکر مي كنم برام آشناست. چه طور به خاطر نداری؛ ترانه ست دیگه ،یادت نمي آد؟ دو سال پيش ،توی تئاتر آنتيگون. آهان به خاطر آوردم؛ اومده بود تست بازیگری بده؛ اگه اشتباه نکنم از دانشجو های ادبيات نمایشي بود ،درسته؟و یادش افتاد كه او را ماهان به گروه معرفي كرده بود؛ برای بازیگری در یك سریال سيزده قسمتي كه قرار بود در
ایام عيد نوروز پخش بشود .كارگرداني آن را هم ،وحيدی به عهده گرفته بود .قصد داشت كه نقش اول زن را در
فيلم بازی كند ،كه كال تمام كار بي نتيجه ماند؛ اما به خاطر پارتي او در گروه ،چند ماهي را در آن جا ماند و دوباره
برای اجرای یك نقش ،كه در گروه تئاتر قبلي شان پيدا كرده بود ،به پيش آن ها باز گشته بود.
از خانم ناصری دليل آمدنش را پرسيد .او گفت :
 راستش به اصرار زیاد ماهان اونو آوردیم؛ مي گفت خيلي مي تونه به گروه كمك كنه و نمي دونم ا له و بله ...از اینحرف ها.
آوا با عصبانيت گفت :
 مگه هركي هركيه!؟ نکنه فکر كردن این جا باغ دل گشاست و ما اومدیم برای خوش گذروني كه هركي رو بخوانوارد گروه مي كنن! حاال اون ها به كنار ،آقای وحيدی چه طور قبول كرد!؟
خانم ناصری ،وقتي عصبانيت او را دید ،ترجيح داد كه فعال در مورد این كه حتي قرار است او عضو ثابت گروهشان
بشود ،چيزی بر زبان نياورد ،تا خود وحيدی با او در این باره صحبت كند ،فقط گفت :
 توی این كار كه هيچ كاره ست؛ به قول خودش مثل بچه دانشجوهای حرف گوش كن ،فقط یه گوشه مي شينه وكار بچه ها را از نزدیك تماشا مي كنه ...،عزیزم چرا بي خودی اعصابت رو برای این مسایل پيش پا افتاده خرد مي
كني!
آوا دیگر به اعصابش مسلط نبود ،برای اطمينان بيشتر از او پرسيد :
 مگه ما با هم صحبت نکرده بودیم؛ پس چرا تعدادی از بچه های گروه رو تغيير دادید؟ منم مثل تو ،یك دفعه فهميدیم كه وحيدی همچين تصميمي گرفته ،برای خودم هم تعجبي بود؛ چون این طور كهوحيدی گفته ،كسي از دستمزد و اضافه حقوق ،حرفي به ميان نياورده! وقتي با آقای فرامرزی صحبت كردم ،گفت
البد لقمه چربيه كه ما رو بيرون از معركه انداختن!
باباعلي ،بعد از پذیرایي كامل از مهمان ها ،در یك سيني كوچك ،چای و ميوه گذاشت و آن را به طبقه باال برد .مهيار
یك ساعتي بود كه به اتاقش رفته بود و آوا نمي دانست برای چه بي خود به دنبال او مي گردد! دلش نمي خواست كه
دیگر با كسي صحبت كند؛ از همه بدش آمده بود .حتي از دست نگين هم كه آن طور ميخ شده بود وسط اتاق و الم تا
كام حرف نمي زد ،عصباني بود.
وحيدی بعد از این كه كمي خستگي اش در رفت ،بلند شد و دست هایش را بر هم زد ،تا بچه ها را متوجه خود كند.
همه سکوت كردند و به طرف او برگشتند .او از اول شروع كرد؛ در مورد حواشي كارشان و برنامه ریزی هایش در
این مدت ،صحبت كرد .همه؛ ایستاده و نشسته ،سر و پا گوش شده بودند و آوا تمام حرف های او را از بر بود و حتي
یك لحظه ،تحمل شنيدن و ماندن در آن جا را نداشت .نگين هم مثل او بود؛ حتي بدتر ازاو! آهسته از ميان جمع ،خود
را به آوا نزدیك كرد و كنار او نشست .وحيدی برای چند ثانيه ،نگاهش ،او را دنبال كرد ،وقتي نشست ،دوباره رشته
كالم را به دست گرفت .نگين آهسته گفت :
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 فکر نمي كني اوضاع خيلي به هم ریخته س!؟آوا ،همان طور كه نگاهش سمت وحيدی بود ،به عالمت مثبت سر تکان داد .ادامه داد :
 تو این دختره رو مي شناسي؟آوا ،بدون این كه به سمتي كه او اشاره كرده بود ،نگاه كند ،متوجه منظورش شد و گفت :
 آره ،بذار بعد برات مي گم.نگين كمي مکث كرد و منتظر ماند تا دوباره وحيدی به سخنش ادامه بدهد .مغموم گفت :
 دیدارمون رو هر طور كه بگي تصور كرده بودم؛ اال این طوری! ...فکر مي كردم مثل خودم ،به اندازه تموم ساعتهایي كه از هم دور بودیم ،انتظار دیدنمو كشيده؛ اما حاال مي بينم كه كامال در اشتباه بودم ...،طوری به من سالم كرد و
حالم رو پرسيد كه خيال كردم همين یك ساعت پيش از هم جدا شدیم! ...معلومه كه همچين هم بهش بد نگذشته.
هر چند نگين سعي داشت خود را آرام نشان دهد؛ اما آوا متوجه بغضي كه در صدایش بود ،شد و حس كرد كه حال
او چه قدر از خودش خراب تر است .تنها چيزی كه توانست در آن لحظه بگوید و او را تسکين بدهد این بود كه :
 زود قضاوت نکن؛ فعال چيزی نگو ،بذار بعد با هم صحبت مي كنيم.نگين ساكت شد؛ اما در درونش غوغایي بود ،كه اصال نمي توانست حواسش را به صحبت های وحيدی متمركز كند.
به ماهان نگاه مي كرد كه تا چه حد تغيير كرده بود؛ حتي نمي توانست به لبخندهای هر از گاهي كه به سویش مي
انداخت ،جواب بدهد! نگاه و لبخندهای او ،دیگر برایش آن جذابيت و صميميت را نداشت؛ یك جور تظاهر و رفتار
تصنعي در تمام حركات او احساس مي كرد كه برایش دیگر آن ماهان هميشگي نبود.
آوا ،آمدن مهيار را از پله ها مشاهده كرد؛ برگه لوله شده ای را در دست داشت .نيم نگاهي به سمت جمع آن ها
انداخت و بي توجه به كار آن ها ،به آشپزخانه رفت .برگه را روی ميز پهن كرد ،در گوشه هایي از آن چيزهایي
نوشت ،بعد نگاه دیگری به تمام صفحه انداخت ،آن را مجددا لوله كرد ،در كنار اپن ایستاد ،به باباعلي سفارشاتي كرد
و برگه را به دست او سپرد.
صحبت های وحيدی كه تمام شد ،همه بچه ها ،سر صحبت های خود بازگشتند ،و باز همه جا ،از سر و صدای آن ها
انباشته شد.
مهيار چند پله باالتر نرفته بود كه با صدای وحيدی به عقب برگشت .وحيدی ،حدود نيم ساعت با او سر موضوعي كه
آوا نمي دانست چيست ،بحث مي كرد .وحيدی بعد از كلي حاشيه رفتن گفت :
 مي خواستم در مورد این مدتي كه این جا هستيم ،با شما صحبت كنم. خواهش مي كنم. راستش ،فکر مي كنم ما به حد كافي مزاحم شما شدیم؛ برای همين مي خواستم یه در خواست دیگه از شما بکنم ،تاهم شما در این مدت راحت به كارتون برسيد و شر ما از سرتون كم بشه ،و هم خيال من از بابت جا و مکان بچه ها
راحت باشه.
مهيار با تعجب به او خيره شد و پرسيد :
 -معذرت مي خوام جناب وحيدی ،اصال متوجه منظورتون نمي شم؛ مگه بچه ها این جا راحت نيستن؟!
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 نه ابدا؛ من خودم نمي خوام بيش از این مزاحم شما بشيم؛ برای همين مي خواستم اگه ممکنه توی روستا بپرسيد؛مي تونيد تا مدتي كه ما این جا هستيم ،یه خونه برای ما اجاره كنيد؟
مهيار از شدت خشم ،دندان هایش را بر هم فشرد و اخم هایش در هم رفت .گفت :
 شما دارید با این حرف تون به من توهين مي كنيد.سعي كرد بر اعصابش مسلط شود و با نيشخندی گفت :
 به نظر شما ،باغ به این بزرگي برای این تعداد ،كوچيکه؟ فکر نمي كنم توی روستا بتونيد جایي بهتر و بزرگتر ازاین جا پيدا كنيد! ....درضمن ،اینو بدونيد كه این جا كسي خونه ش رو به مهمون اجاره نمي ده.
وحيدی وقتي تغيير چهره او را دید ،با لحن گرم ساختگي گفت :
 از حرف من دلخور نشيد ،من برای راحتي خودتون... خواهش مي كنم شما نگران من نباشيد .اگر مي خواید من راحت باشم ،لطف كنيد با این حرف هاتون ناراحتمنکنيد.
وحيدی لبخندی زد و گفت :
 حاال چرا این قدر عصباني شدید؟ خودتون رو جای من بذارید؛ ناراحت نمي شدید!؟ ...شما اگه این جا احساس ناراحتي مي كنيد و راحت نيستيد ،هرطور كه مایليد مي تونيد تصميم بگيرید؛ اما در قبال برادرزاده ام و آوا خانم؛ باید بهتون بگم كه اجازه نمي دم تا
موقعي كه این جا هستن ،جای دیگه ای غير از این جا برن.
این بار وحيدی برافروخت و گفت :
 اوال این رو فراموش نکنيد كه ما برای كار اومدیم این جا ،دوما این اولين مسافرت ما به یه شهر دیگه نيست،لزومي هم نداره كه شما تا این حد خودتون رو نگران كنيد؛ بچه ها به این جور سفرها عادت دارن و وظایف شون رو
خوب مي دونن.
مهيار ،ناخن هایش را كف مشتش فشرد؛ دیگر طاقت شنيدن حرف های او را نداشت .حس كرد كه مشکل وحيدی
چيز دیگری است ،برای این كه مطمئن شود ،گفت :
 اتفاقا قبل از این كه شما مي خواستيد این موضوع رو عنوان كنيد ،من مي خواستم به شما چيزی رو بگم؛...دست كرد در جيب شلوارش و به دنبال آن گفت :
 راستش برای بنده هم یه كار فوری پيش اومده؛ ...یکي از همکارام براش مشکلي پيش اومده كه باید حتما برم.كليد را جلوی او گرفت و گفت :
 در این مدتي كه من این جا نيستم بهتره كليد باغ دست شما باشه.وحيدی كه به وضوح از شنيدن این حرف ،خوشحال شده بود ،كليد را از دستش گرفت و گفت :
 حاال كه این طوره منم حرفي ندارم؛ ...مي مونه برنامه سه وعده غذای بچه ها كه ازتون خواهش مي كنم با این یکيدیگه مخالفت نکنيد .ما هر مسافرتيکه مي ریم همراهمون آشپز مي بریم ،برای همين مي خواستيم شما زحمت این
كار رو نکشيد .خرج و مخارج و ....
مهيار دیگر نمي توانست بر اعصابش مسلط شود؛ تمام خشمش را در نگاهش ریخت و سر تا پای او را نگریست.
ترجيح داد كه سریع آن جا را ترك كند ،قبل از این كه وحيدی بخواهد بيشتر از این ادامه بدهد و كنترل اعصابش را
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از دست بدهد .اما یك چيزی را مطمئن شد؛ فهميد كه مشکل اصلي او كيست و تمام بهانه هایش برای چيست ،با پوز
خندی حرفش را قطع كرد و گفت :
 هر طور كه مایليد.و از پله ها باال رفت .وحيدی هم از صحبت كردن با او ،احساس رضایت نکرد و متفکر ،سر جایش بازگشت.
نگين و آوا كه حيران ،آن دو را زیر نظر داشتند ،مانده بودند كه گفتگوی آن ها بر سر چه موضوعي بوده است ،كه
هر دوی آن ها را آن قدر برافروخته كرده است .نگين برخاست همان كاری را انجام بدهد كه آوا منتظرش بود؛ بلند
شد تا پيش عمویش برود و جریان را از او جویا شود.
آوا به آشپزخانه رفت تا آب بخورد .چند دقيقه ای به در یخچال تکيه داد ،بعد روی صندلي نشست؛ دلش نمي
خواست كه بيرون برود .بيشتر ذهنش ،حول صحبت های وحيدی با مهيار سير مي كرد؛ نمي دانست وحيدی به او چه
گفته بود كه آن قدر برافروخته و عصبي اش كرده بود .تصميم گرفت تا موقعي كه نگين گزارش ها را مي آورد ،به
داخل باغ برود تا هوایي تازه كند؛ شاید كمي از سر دردش بهتر مي شد .وقتي از در خارج شد ،وحيدی كه به دنبال او
مي گشت ،همراهش بيرون رفت.
مهيار ،پشت ميز كارش نشست ،برای چند ثانيه ،دست هایش را روی چشم هایش گذاشت تا كمي اعصابش تسکين
یابد .نمي دانست برای چه یك دفعه آن تصميم را گرفته بود؛ اما به هر حال راهي جز این نداشت .با خود فکر كرد
كه این مدت هم كافي است كه او همه چيز را به سهيل بگوید؛ نمي دانست چه طور و از كجا؛ اما قطعا همه چيز را به
او مي گفت.
هر چند نگين ،بعد از گفتگو با عمویش ،هنوز مجاب نشده بود كه او اصل موضوع را به او گفته باشد؛ اما زیاد هم در
این باره پا فشاری نکرد .مهيار سفارشاتش را كرد و از او خواست كه در نبودش ،هر موقع كاری داشتند ،به باباعلي و
خاله ملوك بگویند.
نگين از رفتن او ،واقعا ناراحت شد؛ اما نمي توانست برای ماندنش هم اصرار كند؛ چون فکر كرد كه با اصرارش،
مزاحم كار او مي شود
طبق برنامه وحيدی ،بچه ها صبح خيلي زود بيدار مي شدند و به جایي كه وحيدی نشان كرده بود ،مي رفتند.
وقتي آوا از نزدیك كار و شوق و ذوق بچه های گروه را مشاهده كرد ،كم كم ناراحتي اش را فراموش كرد و سعي
كرد در كنار آنها ،همانند گروه قبلي ،با همان پشتکار و روحيه ،همکاری كند و به كار ادامه بدهد .كار تك تکشان را
زیر نظر داشت ،از نظرها و پيشنهادهایي كه در حين كار مي دادند استقبال مي كرد .جدیت آن ها در موقع كار ،اميد
او را به پایان كار بيشتر مي كرد .از وحيدی دیگر عصباني و دلخور نبود؛ مطمئن شده بود او اگر كاری را مي كند،
تالش برای موفقيت و بهتر شدن كيفيت در كارشان است .شور و نشاط آن ها در آوا هم اثر كرده بود و تمام
حواسش را به كار سپرده بود .وحيدی هم متوجه این تغيير روحيه او شده بود و سعي مي كرد با مدیریت بيشتری به
كار نظارت داشته باشد.
تنها نگين بود كه هرچه از زمان مي گذشت ،افسرده و بي حوصله تر ،ساكت و خاموش ،در كنار بچه ها مي ایستاد و
به كار فيلم برداری نگاه مي كرد .از رفتار سرد ماهان متعجب بود و از ترانه كه قرار بود به گفته خودش مثل بچه
دانشجوهای خوب ،تنها گوشه ای بنشيند و كار را از نزدیك تماشا كند ،به حد مرگ متنفر بود .او را زیر نظر داشت
كه مرتب موقع فيلمبرداری دور و بر ماهان مي پلکيد ،وقتي مي دید ماهان هم مشتاقانه راغب گفتگو با او است ،بغض
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خفه كننده ای گلویش را مي فشرد .اصال دوست نداشت حرفي یا عکس العملي از خود نشان دهد؛ اما وقتي یادش به
حرفهایي كه ماهان برایش ميزد و لحظات خوشي كه در كنار هم گذرانده بودند ،مي افتاد ،صبر و قرارش بریده مي
شد .باورش نمي شد كه به این راحتي توانسته باشد از تمام این لحظه ها گذشته باشد ،نمي خواست به خود بقبوالند
كه تمام حرف های زیبایي كه برایش گفته بود مثل حباب بر روی آب بوده است .با خود فکر كرد :شاید مي توانست
دليل این رفتار و بي محلي هایش را بفهمد؟ شاید به او حرفي زده یا ...هر چه كه بود دليلي نمي دید تا او بخواهد این
طور بي شرمانه این نمایش را جلوی او به اجرا بگذارد .عهد كرده بودند اگر هر كدام حرفي یا رفتاری انجام داد كه
دیگری دلخور و ناراحت شد ،به جای این كه در ذهن موضوع را نگه دارند و موضوع را وخيم تر كنند ،رك و راست
همه چيز را به همدیگر بگویند تا كينه ای بين شان نماند .دیگر اعتماد و تمام حرف های خوب گذشته ،داشت برایش
رنگ مي باخت.
با این كه كار ،خوب پيش مي رفت؛ اما هر دفعه به دليل بارندگي و خرابي هوا ،كار عقب مي افتاد و مجبور مي شدند
تا صاف شدن هوا منتظر بمانند .بعضي روزها ،تا پایان روز در باغ ،به انتظار مي نشستند و هوا تغييری نمي كرد ،تا مي
آمد هوا هم كمي صاف شود ،آسمان دیگر تاریك شده بود .در چنين روزهایي دور هم مي نشستند و بقيه كار را با
هم ارزیابي مي كردند ،یا صحنه هایي را كه گرفته بودند ،مي دیدند و با نگاه تيزبين شان تمام قسمت ها را نقد و
بررسي مي كردند .تنها چيزی كه در این ميان آوا را ناراحت مي كرد ،خود رای بودن وحيدی بود؛ با این كه در ظاهر
به نظریات و پيشنهادات بچه ها گوش مي داد؛ اما در آخر هيچ كدام را عملي نمي كرد ،و حرف آخر ،حرف خودش
بود .با این كه خودش گروه را معرفي كرده بود؛ اما با این رفتارش هم گویي ثابت مي كرد كه كار هيچ كدام شان را
قبول ندارد؛ و آوا نمي دانست باالخره به چه هدفي بچه ها را داخل گروه آورده؛ هر چند خودش به كار آنها اعتماد
كامل پيدا كرده بود.
حتي بعضي از قسمت ها را كه مي دید در اجرا خوب در نمي آید و مي خواست تغييراتي در آن بدهد ،وحيدی
مخالفت مي كرد .حتي او را به عنوان دستيار كارگردان ،آن طور كه باید و مي گفت ،به اندازه خودش قبول نداشت.
در بعضي صحنه ها كه دیگر واقعا حق با او بود ،گویي به ناچار آن طرح را اجرا مي كرد؛ آن هم گویي به غرور كاری
اش بر مي خورد

روز بعد ،وقتي از خواب بيدار شدند و هوا را صاف و آفتابي دیدند ،برای فيلمبرداری خود را آماده كردند .در ميان
راه ،آقای حجتي فيلم بردار گروه ،با دیدن منظره زیبایيکه چشمش را گرفته بود ،از وحيدی خواست كه برای چند
لحظه ای در آن ناحيه بایستد و گشتي در آن حوالي بزنند .وحيدی به ناچار قبول كرد .آقای حجتي وقتي دید وحيدی
به دنبال آن ها نيامد و با چند تایي از بچه ها ،كنار ماشين ها منتظر ایستادند ،خيلي ناراحت شد و از بازدید محل
صرف نظر كرد و به خانم ناصری گفت :
 خب آقای وحيدی اگه راغب نبود ،مي گفت تا ما هم بي خودی خودمون رو به زحمت نندازیم؛ من مي خواستم نظرایشون رو بدونم اگر نه كه خودم برای تفریح نمي خواستم این جا رو بگردم.
خانم ناصری برای این كه ناراحتي او را از بين ببرد ،گفت :
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 نه اصال این طوری كه شما فکر مي كنيد نيست؛ آقای وحيدی قبال همه اینجا ها رو دیده ،برای همين همراه مانيومدند.
 با این كارشون به من ثابت شد كه نظر همه مون برای ایشون یعني كشك!خانم ناصری ،باز هم برای او توضيح داد كه اشتباه فکر مي كند؛ اما با پوزخندی كه حجتي زد ،متوجه شد كه حرف
هایش او را قانع نکرده است .وحيدی ،یکي از بچه ها را به دنبال بقيه فرستاد .و این كارش حرف حجتي را بيشتر
ثابت كرد .خانم ناصری سعي كرد به او نگاه نکند تا بخواهد باز هم برای او دليل و برهانهای الکي بتراشد.
همه پشت سر وحيدی ،ماشينها را روشن كردند .وقتي به همان آبادی خراب و متروكه رسيدند در ذهن آوا یك دفعه
چهره مهيار نقش بست .به یاد حرف او افتاد كه گفته بود "فيلمنامه شما تراژدیه؟"
وحيدی او را نگاه كرد و متوجه لبخندی كه گوشه لبش نشسته بود شد ،پرسيد :
 معلومه از اینجا خوشتون اومده. بله همينطوره ،عاليه! چه عجب! باالخره شما یه چيزی رو بدون چون و چرا قبول كردید! هر چيز خوبي رو آدم بي چون و چرا قبول مي كنه.در فاصله ای كه بچه ها در نقطه ای كه وحيدی مشخص كرده بود ،دوربين ها را قرار مي دادند ،نگين فرصت را
مناسب دید و تصميم گرفت كه با ماهان صحبت كند .ماهان جلوی یك خانه روستایي ،كه هنوز آسياب سنگي و تنور
آن سالم مانده بود ،ایستاده بود و از زاویه های مختلف عکس مي گرفت .آوا روی تخته سنگ بزرگي نشسته بود و
خانم ناصری با او گرم صحبت بود .تمام حواس آوا به نگين و ماهان بود؛ با این كه حرف های آن ها را نمي شنيد؛ اما
از چهره عصبي نگين ،و چهره خونسرد و بي خيال ماهان ،مي توانست همه چيز را به خوبي حدس بزند .آوا از همان
روزهای اول آشنایي نگين با ماهان ،چنين روزی را پيش بيني كرده بود؛ چون ماهان را مي شناخت و قبال هم راجع به
او با نگين صحبت كرده بود؛ عالوه بر حسن های او ،از بي قيد و بند بودن رفتارش ،و بي تفاوتي او در خيلي موارد
دیگر صحبت كرده بود؛ اما وقتي دیده بود تمام حرف هایش بي فایده است ،او را به حال خود رها كرده بود.
در حال ضبط بودند كه هوا ابری شد و یك دفعه باد شدیدی بلند شد .هوا آن قدر كثيف شد كه وحيدی دستور توقف
كار را داد .اول كمي منتظر نشستند تا شاید باد تمام شود ،اما با گرد و خاكي كه بر خاسته بود ،دیگر چيزی مشخص
نبود و نمي توانستند به درستي همه جا را ببينند .وحيدی با دیدن اوضاع به هم ریخته هوا ،مطمئن بود كه اگر باد هم
آرام شود ،گرد و غبار اطراف ،تا دو سه ساعت دیگر هم كثيفي خود را به جا خواهد گذاشت .برای همين ،از همه
خواست كه وسایل را جمع كنند و به باغ برگردند.
در راه برگشت ،وحيدی یك بند غرولند كرد؛ از این كه همه دارند بيهوده وقت را هدر مي دهند و از توقف بيجای
بچه ها گالیه كرد؛ معتقد بود كه اگر همين چند دقيقه از وقت شان را هدر نداده بودند ،مي توانستند حداقل چند
دقيقه از كار را بگيرند .خانم ناصری خوشحال بود كه حجتي در ماشين آن ها نيست و صحبت های وحيدی را نمي
شنود .آوا ،مي دانست بحث با او بي فایده است ،برای همين سر خود را با دیدن عکس های مجله گرم كرد ،طوری
وانمود كرد كه انگار صحبت های اورا نمي شنود و مشغول مطالعه است.
وقتي به باغ رسيدند ،آوا ،از وحيدی كه داشت از ماشين پياده مي شد ،خواهش كرد كه دیگر این بحث را جلوی بچه
ها ادامه ندهد .وحيدی گفت :
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 همه تون طوری با من حرف مي زنيد كه انگار مسبب تمام این اوضاع و احوال منم. هيچ كس مقصر نيست؛ شما هم اگر مي خواهيد به بچه ها تذكر بدید ،فکر نمي كنم با این لحن درست باشه،ممکنه كدورتي پيش بياد.
وحيدی با این كه در واقع از دست آوا ،كه جانب بچه ها را گرفته بود ،ناراحت شد؛ اما سعي كرد خود را در ظاهر،
آرام نشان دهد و با لبخندی گفت :
 چشم هر چي شما بگيد.بعد ،در را برای او باز نگه داشت تا او پياده شود .آوا با لبخندی از او تشکر كرد و پياده شد.
بچه ها ،بالفاصله بعد از ورود به سالن ،پر و پخش شدند؛ گروهي ،برای استراحت به اتاق های باال رفتند و چند تایي
هم دور شومينه نشستند و گرم اختالط شدند .چند دقيقه بعد ،با شنيدن صدای ساز سه تار و تار دو نفر از بچه ها،
ساكت شدند و تك تك به سمت آن ها كشيده شدند ،دور هم حلقه بستند و بي صدا به صدای زیبا و آرام بخش
موسيقي دلسپردند.
آوا به داخل آشپزخانه رفت و باباعلي را دید كه چای را آماده مي كرد .برای كمك جلو رفت؛ اما باباعلي مسرانه
قوری را نگه داشت و گفت :
 نه خانم جان؛ مهندس وقتي شنيد كه این چند روز ،شما و اون خانم ،كارها رو مي كردید ،خيلي عصباني شد و از منخواست كه این جا باشم تا خودم از مهمون ها پذیرایي كنم.
 مگه مهندس اومدند؟ بله  ،یك ساعت بعد از رفتن شماها رسيدن .گفتم كه شماها رفتين بيرون و ممکنه تا شب هم بر نگردین؛ بعد رفتنتوی اتاق شون و كمي هم منتظرتون موندن؛ اما بعد دیگه رفتن .فکر كنم شب یه سری بزنن ...شب كه جایي نمي
رید؟
 فکر نمي كنم.خانم ناصری هم وارد شد و گفت :
 آوا جون مي گفتي من هم مي اومدم كمکت. منم كاری نکردم؛ زحمت همه چي رو باباعلي كشيده. دست تون درد نکنه ؛ دیگه بقيه كارها رو بذارید به عهده خودمون.باباعلي به خانم ناصری هم اجازه نداد كه دست به كاری بزند و برای او هم حرف مهندس را تکرار كرد.
آوا از خانم ناصری سراغ نگين را گرفت و او گفت :
 زیاد حالش خوب نبود؛ گفت مي رم كمي استراحت كنم.خانم ناصری كه تا حدودی از رابطه بين نگين و ماهان مطلع بود ،در این چند روز ،با دیدن رفتار آن ها ،متوجه تغيير
رفتار نگين شده بود و از این بابت خيلي ناراحت بود ،به آوا گفت :
 حداقل نگين توی جمع ،با شيطوني و شيرین زبوني هاش یه صفایي به گروه مي داد؛ امااین چند روز ،انگار حوصلهخودش رو هم نداره.
بعد اشاره ای به بيرون كرد؛ كه آوا متوجه شد منظورش ماهان است و گفت :
 چيه؛ رابطه شون شکرآب شده؟77
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آوا لبخندی زد و در حالي كه به همراه او بيرون مي رفت ،گفت :
 شکر آب كه چه عرض كنم؛ فکر مي كنم اوضاع حسابي قمر در عقربه!كمي كنار بچه ها ایستادند و به صدای ساز گوش دادند .آوا گفت :
 یك سال بيشتر نيست كه علي و نادر با هم كار مي كنند ،چه قدر خوب تونستن توی این مدت كوتاه ،این قدر باهم هماهنگ و عالي بزنن.
 آره؛ توی اسفند ماه هم قراره با هم یه كنسرت بذارن. راستي؟ ما كه انشاا ...دعوتيم. شك نکن! چون اصال اگه ما نباشيم كنسرت اجرا نمي شه.با خنده ،به سمت پله ها رفتند و وقتي به داخل اتاق رفتند ،نگين را دیدند كه روی تخت دراز كشيده و پتو را روی
سرش انداخته بود .آوا صدایش زد و گفت :
 چه وقت خوابه! بلند شو.بقيه كلوچه ای كه در دست داشت ،خورد و گفت :
 راستي عموت هم اومده.نگين پتو را كنار زد و گفت :
 جدی! االن این جاست؟آوا با تعجب به او زل زد و گفت :
 نگين گریه كردی!؟!نگين نشست و با دیدن خانم ناصری با چهره ای ساختگي گفت :
 نه بابا؛ ...عموم االن پائينه؟آوا فهميد و گفت :
 نه؛ باباعلي گفت كه صبح ،ما كه نبودیم اومدن؛ به باباعلي گفتن كه شب هم سری بهمون مي زنن.چند ضربه به در خورد .آوا در را باز كرد و سيني چای را با ظرف شيریني از باباعلي گرفت و تشکر كرد .روی تخت
نشست .خانم ناصری هم كنار آن ها نشست ،یك شيریني برداشت ،آن را با لذت خورد و گفت :
 این جا هر چي مي خوری بازم گشنته! فکر كنم شوهرم به جای منيژه ،با یه بشکه دویست ليتری رو به رو بشه .بایدمنو مثل كدو قلقله زن تا تهران قِل بدید.
آوا خندید ،هر دو متوجه شدند كه نگين اصال حواسش به آن ها نيست و پکر شيریني ای را كه در دست داشت در
بشقاب خرد مي كرد .خانم ناصری ،فهميد كه بهتر است آن ها را با هم كمي تنها بگذارد ،بلند شد و گفت :
 من برم پایين؛ بوی غذا مي آد ،فکر كنم دارند ناهار رو مي كشن.بعد ،بدون این كه چای اش را بخورد از اتاق بيرون رفت .با رفتن او ،غبغب نگين به لرزش درآمد و بغضي را كه تا
آن لحظه در گلو نگه داشته بود ،خالي كرد .آوا با ناراحتي ،كنارش نشست و سعي كرد آرامش كند ،خودش هم از
گریه او ،اشك در چشمانش حلقه بست ،گفت :
 نگين! دیوونه شدی! بس كن دیگه.نگين بي مقدمه گفت :
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 ترانه گفت كه ماهان ازش خواستگاری كرده؛ معلوم بود ترانه هم از رابطه بين من و ماهان خبری نداشت كهراحت داشت همه چي رو برای من تعریف مي كرد ،آوا باورم نمي شه هر چي كه ترانه مي گفت ،عينا همون حرفهایي
بود كه ماهان به من هم زده بود!
سرش را روی پایش گذاشت و در ميان هق هق گریه اش ادامه داد :
 تمام خواب و خيال هایي كه واسه من دیده بود رو داشتم از زبون ترانه مي شنيدم؛ عروسي ،حتي مدل لباسي كهبرای من در نظر گرفته بود ،خونه ....فکر نمي كردم این قدر پست فطرت و عوضي باشه!
دوباره سرش را روی پایش گذاشت و گریه كرد .آوا گفت :
 ظهر دیدم داشتي باهاش حرف مي زدی. وقتي بهش گفتم ،خودش رو به كُل زده بود به اون راه؛ مي گفت تو تازگي ها رو من خيلي حساس شدی. خب اگه به ترانه هم همين حرف ها رو زده ،پس همش... آوا ،من خيلي احمقم ...،كاش قبل از این كه این طور منو جلوی اون دختره كوچيك كنه ،كنار كشيده بودم. ترانه هم مثل تو؛ به این موضوع فکر نکن. داشتم كم كم در مورد اون ،برای مامان و بابا زمينه چيني مي كردم؛ آخه گفته بود :االن شرایطم برای ازدواج جورنيست؛ اما دوست دارم از نزدیك با خونواده ت آشنا بشم .چه مي دونستم داره چرت و پرت مي گه!
 دیگه بهش فکر نکن ،به نظر من ،یه همچين آدمي ارزش ریختن این همه اشك رو نداره.نگين ،نمي توانست جلوی ریختن اشك هایش را بگيرد ،اما كمي آرامتر شد و گفت :
 كاش عمو االن این جا بود. فکر مي كنم شب مي آد.اشك هایش را پاك كرد و گفت :
 به عموم نگي گریه كردم ها.آوا سعي كرد كمي حال و هوای او را تغيير بدهد و با خنده گفت :
 من نمي تونم دروغ بگم؛ اگه پرسيد حتما راستش رو مي گم. آوا!! یه وقت نگي ها. نترس احمق جون.خانم ناصری از پایين پله ها ،برای نهار ،صدایشان زد .آوا بلند شد و گفت :
 بلند شو یه آبي به صورتت بزن و بيا پایين؛ به چه بوی قرمه سبزی ای مي آد؛ دلم دیگه داشت از گشنگي ضعفمي رفت
وحيدی ساعت سه بعد از ظهر ،از همه خواسته بود آماده بشوند تا برای ادامه ضبط به همان آبادی بروند .نگين با
ناراحتي به آوا گفت :
 كاش تا راهي شدیم بارون بگيره ،آخه ممکنه عموم بياد و ببينه ما نيستيم برگرده.آوا هم به اندازه نگين ،خال وجود مهيار ،را در این چند روز احساس كرده بود .هر چند نمي توانست بر زبان بياورد،
اما مي دانست كه نمي تواند به احساس خودش دروغ بگوید؛ او هم انتظار آمدن مهيار را كشيده بود ،زیرا با وجود او،
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یك نظم خاصي در همه امور احساس مي كرد .بر خالف آن چند روز كه با خيال آسوده به كارهایش مي رسيد  ،در
این مدت ،گویا هيچ چيز آن طور كه باید باشد و انتظارش را داشت ،نبود .وحيدی هم با تمام مدیریتش ،نتوانسته بود
تا این اندازه به او این راحتي و آسودگي خيال را ببخشد .ذهنش مرتب پریشان حال و آشفته بود ،در همين چند روز
شروع كار ،از این كه مدام داشت با وحيدی بر سر مسایل مختلف مشاجره مي كرد ،خسته شده بود .از ته دل از
آمدنش خوشحال بود .او نرسيده  ،توانسته بود همان امنيت خاطری كه آوا با تمام وجود در كنارش حس كرده بود را
به او باز گرداند .نه مي توانست انکار كند كه واقعا دیدار او بيشر از رفتن به آن آبادی و ادامه كار خوشحالش مي
كند.
باالخره همه ،سر ساعتي كه وحيدی مشخص كرده بود ،راهي شدند .هوا هم كامال صاف بود و باران هم نبارید.
وقتي از كار بازگشتند ،همه سر حال و قبراق بودند و از این كه دیدند باالخره بعد از چند روز ،وحيدی با رضایت
كامل و چهره ای بشاش از كار باز مي گردد ،خوشحال بودند .وقتي ماشين ها را پارك كردند ،نگين با دیدن ماشين
مهيار ،زودتر از همه به داخل سالن رفت .نادر گفت :
 چه عجب ،بعد از این چند روز ،باالخره ما یه خنده تو چهره نگين خانوم دیدیم!وقتي آوا از ماشين پياده شد ،وحيدی صدایش زد و تا داخل سالن ،او را با بحث هایي كه در آن لحظه ،نيازی به گفتن
و شنيدنش نبود ،همراهي كرد .آوا ،كنار در ایستاد و با كمك خانم ناصری ،ساك ها و وسایل را همان جا كنار ایوان
گذاشتند .وحيدی به داخل رفت .صدای سهيل در ميان جمع ،از همه بلند و واضح تر به گوش آوا رسيد.
هنگامي كه آوا وارد شد؛ وحيدی مشغول حرف زدن با مهيار بود و داشت برای او  ،در مورد آب و هوای غافلگير
كننده منطقه صحبت مي كرد و این كه اگر همين طور ادامه پيدا كند كارشان تا آخر پایيز هم به پایان نخواهد رسيد.
در ميان صحبت هایش یك دفعه نگاه مهيار را به همراه تبسمي در جهت دیگری دید .مسير نگاه او را دنبال كرد و
آوا را با خانم ناصری دید كه تازه وارد سالن شده بودند و آوا هم با دیدن او لبخندی زد .تا نزدیك شدن آن ها،
همان لبخند و نگاه را دنبال كرد .روی مبل نشست و وانمود كرد كه اصال حواسش به آن ها نيست .مهيار چند قدم
جلو رفت و آوا سالم كرد و حال مادر فرزان را جویا شد .مهيار گفت كه او را از بيمارستان مرخص كردند و حالش رو
به بهبود است .هر دو یك لحظه ساكت شدند و همدیگر را نگاه كردند .آوا نمي دانست دیگر چه بگوید و سرش را
پایين انداخت .به سهيل نگاه كرد و مي خواست سالم كند؛ اما او اصال حواسش نبود و هنوز نرسيده داشت سر به سر
نگين مي گذاشت .خوشحال شد كه نگين را خندان مي دید؛ آن هم جلوی ماهان .مهيار گفت :
 شما چه طورید؟ این چند روز بهتون خوش گذشت؟ بد نبود؛ هر چند آقای وحيدی زیاد از پيشرفت كار راضي نيست؛ اما به نظر من برای شروع خوب بود.سهيل جلو آمد و سالم كرد ،وقتي آوا حالش را پرسيد ،گفت :
 اگر مي بينيد كه االن هم صحيح و سالمم ،همش كار خداست و دعا ثناهای مادرم.آوا متعجب نگاهش كرد ،او ادامه داد :
 باور كنيد با سرعت جت ما رو برد و برگردوند .اصال نفهميدیم چه جوری رفتيم و برگشتيم. مگه بده؛ اصال خستگي مسير رو نفهميدید؟ چه رویي داری!بعد رو كرد به آوا و گفت :
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 این چند شب ،از بس نق زد ،نه خودش استراحت كرد و نه گذاشت یه خواب راحت به چشم ما بياد .از نگراني خفهمون كرد.
 حاال دیدی دلواپسيم بي مورد نبوده.سهيل به آوا نگاه كرد و پرسيد :
 اتفاقي افتاده!؟آوا هم به مهيار نگاه كرد .مهيار به وحيدی اشاره ای كرد و با اخم گفت :
 خوبه به آقای وحيدی سفارش كردم؛ ایشون غير از شما كسي دیگه ای رو سراغ نداشتند كه كارهای این جا رو بهعهده شون بذارند!
آوا با لبخندی گفت :
 اصال مهم نيست؛ همه كمك مي كردند. ببينم غير از پذیرایي و مهمون داری ،كار دیگه ای هم بود كه جناب وحيدی گفته باشه و انجام نداده باشيد!؟ كار زیادی كه نبود؛ گفتم كه همه كمك مي كردند.سهيل نگاه گذرایي به وحيدی ،كه مشغول حرف زدن بود ،انداخت و گفت :
 منظورتون این بچه هنری ست!؟ چه قدر هم عصا قورت داده ست؛ هيش!!آوا از حالت او خنده اش گرفت؛ اما اشاره كرد كه چيزی نگوید؛ چون ممکن بود بفهمد.
یکي از بچه ها ،مهيار را صدا زد و گفت :
 مهيار خان ،اگه افتخار بدید؛ یه چند لحظه ،كنار بقيه بنشينيد؛ دو تا از بچه ها مي خوان ساز بزنند؟ خواهش مي كنم؛ حتما ،خوشحال مي شم.بعد در كنار خود برای آن ها جا باز كردند و نادر با ورود مهيار چند ضربه محکم روی سيم های سه تار زد و گفت :
 به افتخار مهيار خان و دوست شون.صدای دست و سوت زدن بچه ها سالن را برداشت .نادر گفت :
 خب ،چي بزنيم؟ ...تو چه دستگاهي؟ شور. نوا. شوشتری.نادر گفت :
 مهيارخان شما بگيد؟وحيدی پوزخندی زد و گفت :
 هر چي كه مي خواید بزنيد ،كسي به دستگاه توجه نداره؛ شور ،ابوعطا ،هر چي كه بزنيد ،كسي جز چند نفر كه حاليشون باشه نمي فهمند .یه چيزی بزن كه فقط همه از ریتمش خوش شون بياد.
مهيار منظورش را گرفت و بدون این كه به او نگاه كند ،گفت :
 من پيشنهاد مي كنم چون نزدیك اصفهان هستيد ،تو دستگاه بيات اصفهان بزنيد ،پدرم هميشه وقتي مي خواستمنو به عنوان شنونده نگه داره ،توی این دستگاه ميزد كه دك نشم.
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 دمتون گرم ،معلومه از خودمونيد ،به افتخار اهل موسيقيش یه كف بلند.علي با صدای دست آنها ،قطعه كوتاهي هم نواخت.
نادر گفت :
 با خلوتگه راز ذوالفنون موافقيد؟همه با تشویق بلند رضایت خود را اعالم كردند و نادر و علي بعد از كوك كردن سازهای خود شروع كردند .باباعلي
داشت پذیرایي مي كرد و در ميان جمع گم شده بود و با هر قدمي كه برمي داشت جلوی پایش را نگاه مي كرد و
گيج شده بود .وحيدی با گفته مهيار ،خانه پدری او را در ذهنش نقش بست ،و یادش به تاری كه در اتاق آویخته بود،
افتاد و ساكت شد.
همه در حس فرو رفته و ساكت بودند .هركسي به چيزی كه در ذهن داشت ،فکر مي كرد .مهيار ،سرش را برگرداند
و آوا را دید كه مثل بقيه ساكت ایستاده بود .بلند شد و آهسته از او خواست كه بنشيند .آوا به اصرار او نشست.
نگين روی مبل چهارزانو نشسته بود و متوجه شده بود كه با حضور عمویش و سهيل ،ماهان او را بي وقفه زیر نظر
دارد .از اینکه سهيل مرتب از پشت مبل دوال شده و جلوی چشم او ،چيزی در گوشش مي گفت ،نه تنها ناراحتش نمي
كرد ،بلکه خيلي هم خوشحال مي شد .تصميم گرفته بود كه خودش را بي خيال و بي توجه نشان دهد ،طوری كه انگار
آب از آب تکان نخورده است ،با اینکه برایش سخت بود؛ اما بهتر از آن بود كه خودش را كوچك كند و این كار
دلش را آرام مي كرد .سهيل دوباره آهسته گفت :
 كسي چيزی نمي خونه؟!نگين آرام خندید و گفت :
 موسيقي بدون كالمه .حوصله تون سر رفت؟ آهان! خب قبال هماهنگ مي كردید ،من از اون وقت تا حاال منتظرم یه كسي هم آواز بخونه؛ به نظر شما اگه همراهیه آواز و صدا بود بهتر نبود؟
نگين برگشت و انگشت اشاره اش را به معنای سکوت ،روی بيني اش گذاشت و از او خواست كه صحبت نکند.
سهيل خندید و برای اینکه مثل بقيه خود را مشتاق شنيدن نشان دهد ،سرش را با ریتم صدا ،به این طرف و آن طرف
تکان داد و آهسته زیر لب مي گفت :
 بَه بَه!نگين دیگر نمي توانست خنده اش را مهار كند .به اطراف نگاهي انداخت ،تا به هر نحوی كه شده است ،حواس
خودش را پرت كند .اما وقتي نگاه ماهان را دید ،دستش را از جلوی دهانش برداشت ،تا او لبخندهایش را ببيند؛ از
این رفتار بچه گانه اش لذت مي برد.
مهيار چای اش را از روی ميز برداشت و همان جا روی دسته كاناپه كنار آوا نشست .چند دقيقه ای بود كه همان طور
استکان را در دست داشت و به چای لب نزده بود .آوا متوجه شد و به او نگاه كرد؛ دید كه به گوشه ای خيره شده
است ،و متوجه نم اشکي كه در چشمانش حلقه بسته بود شد؛ نمي دانست در اعماق ذهن او چه مي گذرد .حدس زد
كه حتما صدای موسيقي ،خاطرات گذشته و پدرش و خيلي چيزهای فراموش شده دیگر گذشته را در ذهنش زنده
كرده است.
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وقتي موسيقي تمام شد ،تحسين گفتن های همه بلند شد .مهيار به خود آمد؛ آهي كشيد .بعد به سمت آنها لبخندی
زد و گفت :
 عالي بود؛ دستتون در نکنه؛ واقعا كه موسيقي زنده چيز دیگه ایه .از همتون ممنونم.وحيدی بلند شد و به بچه ها گفت كه تا همه سرحالند ،بهتر است قسمتي كه چند ساعت پيش ضبط كرده بودند را
بگذارند و نگاهي به آن بياندازند .همه موافقت كردند و سه نفر از آنها با وحيدی برای آوردن وسایل بيرون رفتند.
بقيه هم اطراف را جمع و جور كردند و منتظر نشستند .كيارش ،كه دانشجوی رشته كارگرداني بود ،از مهيار پرسيد :
 اگه پيشنهاد كار بهتون بشه قبول مي كنيد؟ چه كاری؟ منظورم بازیگریه؟ بازیگری!!و بلند خندید.
 جدی مي گم.ترانه گفت :
 من هم تو همين فکر بودم؛ توی سينما با این چهره و قيافه ،زود معروف مي شيد.مهيار گفت :
 اصلِ كار ،عالقه و استعداده كه من از داشتن هر دو محرومم .اصال به فيلم و سينما عالقه ای ندارم؛ اصال یادم نمي آدآخرین باری كه به سينما رفتم كي بوده.
كيارش ،خيلي جدی گفت :
 روش فکر كنيد؛ من واسه تون یه نقش خوب سراغ دارم ،با یه كارگردان خوب و فيلمنامه عالي ،زود مشهور ميشيد.
مهيار باز هم خندید و گفت :
 تو رو خدا ما رو توی این خط ها نندازید ،این همه عشق سينما ،بهتره اهلش رو پيدا كنيد.سهيل گفت :
 به نظر شما استایل من به درد چه نقشي مي خوره؟كيارش نگاه عميقي به چهره او انداخت و گفت :
 اگه چهره تون هم خشن بود ،به درد نقش های بزن بزن و اكشن ،اما ميميك صورت تون با هيکل تون ضد ونقيضه ،البته شاید بشه اونم با گریم درستش كرد.
نگين گفت :
 حاال كه موافقت شد منم روش سرمایه گذاری مي كنم.سهيل گفت :
 چه زود هم قائله رو جمع كرد! نه خانم ما كه هنوز سر قيمت به توافق نرسيدیم.همه خندیدند و نگين ابرویي باال انداخت و گفت :
 چه نرخ هم تعيين مي كنه! اصال بحث ما سر عموم بود.83
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 اگه تونستيد مهيار خان رو راضي كنيد ،با نصف قيمت پيشنهادی جزو سياهي لشکرتون مي كنم.سهيل جدی گفت :
 الزم نکرده؛ با این حساب قرارداد رو فسخ مي كنم.علي گفت :
 حاال شما كنار بيایيد. عمرا! ببينيد مهيار فقط به درد این نقشهای عشقي پرطرفدار و آبگوشتي مي خوره كه فقط دوست دخترها و دوستپسرها رو جلوی سينما به خودش جذب مي كنه؛ یا مجالتي كه فروش ندارند و مي خوان بازار گرمي كنن عکسشو مي
زنن رو مجله شون .اما تریپ من فقط اهل سينما درك مي كنن.
 بيشتر تماشاچيان سينما خانم ها هستند كه اون ها هم این جور فيلم ها رو بيشتر مي پسندند.سهيل گفت :
 من به فکر گرفتن اسکارم ،شما به فکر سليقه خانم ها! همين كارها رو كردید كه سينمای ایران تا حاال نتونستهاسکار بگيره.
همه از شعاری كه داد ،بلند خندیدند.
با شروع فيلم ،نگين از جایش تکان نخورد و همان جا كنار عمویش نشست .مهيار چانه او را با دو انگشت گرفت و
پرسيد :
 دخترگلم چطوره؟نگين لبخند اندوهگيني زد و گفت :
 این چند روز به اندازه اون چهار سال كه ندیده بودمتون ،دلم براتون تنگ شده بود .وقتي شما بودید ،برای مامان وبابا این قدر دلم تنگ نشده بود؛ اما شما كه نبودید اونقدر دلم گرفته بود كه نزدیك بود گریه م بگيره؛ اگه امروز هم
نمي اومدید زنگ مي زدم بابا بياد دنبالم.
 عزیز دلم ،پس خوبه تا دست از پا خطا نکرده بودی خودم رو زود رسوندم .احساس مي كنم كمي هم زیر چشماتگود افتاده ،نکنه واقعا گریه كردی!؟
 نه .حاال منم یه چيزی گفتم. نگين؟نگين نتوانست مستقيم به چشمانش نگاه كند و گفت :
 نکنه فکر مي كنيد بهتون دروغ مي گم؛ عمو! چرا این جوری نگام مي كني؟ بچه كه نيستم بخوام به خاطر دوریمامان و بابام گریه كنم.
مهيار خندید و نگين برای اینکه او را مطمئن كند ،آوا را صدا زد و وقتي او ميان جمع بيرون آمد ،گفت :
 آوا ،من این چند روز گریه كردم؟آوا نمي دانست آنها چه گفته اند؛ اما تنها مي دانست كه حقيقت را نمي تواند بگوید و مطمئن بود كه نگين هم حقيقت
را نگفته است ،به خاطر همين گفت :
 اگر هم این طور باشه ،جلوی من كه گریه نکردی .حاال مگه چي شده؟مهيار گفت :
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 چيزی نشده ،داشتم سر به سرش مي ذاشتم.وحيدی ،با رفتن او حواسش دیگر به تصویر نبود و وقتي دید آوا بي توجه به آن ها ،مشغول خنده و گفتگو است،
حسابي برافروخت .فيلم را نگه داشت؛ نگاه همه به طرف او برگشت .همه فکر كردند كه او مي خواهد نظری در آن
قسمت بدهد؛ اما با تعجب دیدند كه او به سمت آوا برگشت و گفت :
 خانم ریاحي! شما فيلم رو نمي بينيد؟آوا برگشت و نگاه همه را متوجه خود دید .گفت :
 معذرت مي خوام؛ این قسمت رو من بعد نگاه مي كنم.وحيدی با عصبانيت غيرمنتظره ای جواب داد :
 یعني چه! ما داریم االن فيلم رو تماشا مي كنيم؛ اگر كسي هم مي خواد نظری بده همين االن و همين جا باید بده.نمي شه كه هركسي جداگونه برای خودش فيلم رو نقد كنه.
نگين گفت :
 ببخشيد ،من آوا رو صدا زدم.وحيدی عصباني تر از دفعه قبل گفت :
 شما هم همين طور ،مگه شما جزو گروه نيستيد؟گونه های آوا از خجالت سرخ شد و از ناراحتي زبانش بند آمده بود .احساس كرد وحيدی با این لحن تندش ،قصد
دارد كه او را خرد كند؛ آن هم وقتي نگاه های همه معطوف به او بود .تنها توانست از همه عذرخواهي كند و دوباره به
جای اولش باز گردد .خشم و نفرت در چهره نگين زبانه مي كشيد و دلش مي خواست جواب این لحن گستاخانه او
را بدهد .سهيل در حالي كه پوست پرتقال مي كند ،گفت :
 جناب وح يدی ،منم كه آخر سالن نشستم مي بينم كه چي داره پخش مي شه؛ اینکه این قدر ناراحتي نداره.همه ،جا خورده بودند و ترجيح دادند كه سکوت كنند .موقع نقد و بحث هم آوا با اخمي كه در چهره اش نشسته بود
ساكت بود و حرفي نمي زد .بقيه فيلم را كسي درست و حسابي تماشا نکرد ،برای همين هم كسي حرفي برای گفتن
نداشت .وحيدی پرسيد :
 خانم ریاحي! شما نظری نداری؟آوا بلند شد و گفت :
 نخير ،مي تونم برم؟همه حق را به آوا دادند چون مي دانستند تا آخر شب چندین بار مي شد كه فيلم را مي گذاشتند و از اول ،آن را دوره
مي كردند .آوا از سالن خارج شد و كمي بعد وحيدی كه سخت از رفتار خود پشيمان بود ،به دنبال او بيرون رفت.
خودش نفهميد كه چرا یکدفعه اعصابش به هم ریخت و كنترل خود را از دست داد.
نادر آهسته در گوش علي گفت :
 همه رو از دل و دماغ انداخت ،یعني هر دفعه یه جوری باید حال بقيه رو بگيره.صحبتهای آنها چند ساعتي طول كشيد .مهيار كنار پنجره ایستاده بود پشت سرش را نگاه كرد و با دیدن سهيل گفت
:
 بهتره بریم.85
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 فکر مي كنم بودن ما در اینجا فقط اوضاع رو از ایني كه هست خرابتر مي كنه. چي داری مي گي؟!حرفش را تمام نکرده بود كه دید مهيار بدون توجه به حرفش به سمت پله ها رفت .از حرفهایي كه زد چيزی سر در
نمي آورد .جای او ایستاد و گوشه پرده را كنار زد .وحيدی را دید كه روی لبه استخر ایستاده بود و با آوا صحبت مي
كرد.
مهيار و سهيل با همه اصراری كه بچه های گروه برای نگه داشتن آنها برای شام داشتند ،نماندند .وقتي بيرون مي
رفتند وحيدی وارد آشپزخانه شده بود و مهيار برای خداحافظي با او به سالن بازنگشت .آوا هنوز كنار استخر ایستاده
بود و نگين هم به دنبال آنها تا نزدیك استخر رفت و كنار آوا كه روی كوزه سنگي نشسته بود ،ایستاد .آوا با دیدن
آنها بلند شد و گفت :
 دارید مي رید؟!مهيار گفت :
 بله .یه طرحي مونده كه حتما باید امشب با سهيل تمومش كنيم. كاش حداقل برای شام كنار ما مي موندید.سهيل گفت :
 ما هم خيلي دوست داشتيم .اما ایشاا ...یه شب دیگه كه آقای وحيدی هم سرحال تر و خوش خلق تر باشن .معلومهكه اصال حوصله مهمون رو ندارن!
آوا با شرمندگي به مهيار گفت :
 باید مارو ببخشيد ،شما خودتون صاحب خونه اید. خواهش مي كنم! اما فکر مي كنم اینطوری بهتره ،اینطوری هم شما راحت تر به كارتون مي رسيد و هم ما مزاحمكارتون نيستيم .باور كنيد از اول هم به قصد موندن نيومده بودیم .غرض دیدن شما بود ،همين كه مطمئن شدم
صحيح و سالميد خيالم راحت شد.
 اگه كسي هم اینجا مزاحمه مایيم.مهيار به خاطر حرف كنایه آميزی كه سهيل زد ،چپ چپ نگاهش كرد و با لبخند آوا را راضي كرد كه اگر كارشان
مهم نبود حتما پيش آنها مي ماندند.
سهيل گفت :
 اما موندم شما چطور تونستيد با اخالق این حضرت آقا كنار بيایيد .خيلي مثال مي خواد بگه منم یه پُخي ام.مهيار اشاره كرد كه دیگر ادامه ندهد و قبل از اینکه سهيل بخواهد بيشتر ادامه بدهد ،از او خواست كه زودتر بروند و
از آوا خداحافظي كردند .وقتي ماشين از در باغ خارج شد ،سهيل با تعجب به سمت مهيار چرخيد و پرسيد :
 خب! مي شه لطفا برای ما هم توضيح بدی كه موضوع چيه؟! یعني چي؟ مگه قرار بود تو بيای خونه من؟! خيلي ناراحتي ،خونه تو نمي آم. -بحث رو عوض نکن ،مطمئنم كه یه دليلي برای كارت داری .از رفتار وحيدی ناراحت شدی؟
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 باور كن حتي یه لحظه دیگه نمي تونستم تحملش كنم ،اگه یه كم دیگه اونجا مي موندم و این رفتارش رو مي دیدم،یه مشت حواله صورتش مي كردم .مردك دیوانه! اون از مزخرفاتي كه قبل از رفتنمون تحویلم داد ،اینم از امشبش ...
عصبي ادامه داد :
 فکر كن سهيل ،اگه این كا رو مي كردم اونوقت توی ده نمي گفتن مهندس تو باغش اونقدر جا نداشت كهمهموناش رو از اونجا بيرون كرده و فرستادتشون توی دِه خونه پيدا كنند .پسره بي شعور! نمي دونم راجع به من
چطور فکر كرده .فکر كرده برادرزاده ام اینجاست و من مي ذارم بره ....
 مهيار بس كن .مغزم رو این چند روز با این حرفات خوردی .چرا بي خودی خودت رو ناراحت مي كني .تو كهاینقدر پيله ای نبودی!!
هر دو برای لحظه ای ساكت شدند و سهيل گفت :
 همهون بهتر كه این مدت كه اینا اینجان بيای پيش من .اونها باالخره چند ساله با هم همکارن و با اخالق هم آشنانتو همکاری ممکنه این مسائل پيش بياد .تو نمي خواد خودت رو ناراحت كني.
 این چه جور همکاریه! فکر كرده ... مهيار! تا حاال تو رو اینجوری ندیده بودم! چته؟!مهيار ساكت شد و به رو به رویش خيره شد .سهيل گفت :
 دست اندازها رو هم كه انشاا ...مي بيني! این چند روز ،برای من پَك و پهلو نذاشتي.سهيل به بيرون خيره شد و كمي فکر كرد .پرسيد :
 به نظرت منظورش از این كارا چيه؟ كي؟ وحيدی دیگه؟ چه مي دونم! انگار منو كه مي بينه دلش مي خواد بي خودی رو اعصابم راه بره .فکر مي كنم این پسره با من مشکلداره.
سهيل خيره نگاهش كرد .مهيار متوجه نگاهش شد .چند بار برگشت و رویش را برگرداند ،اما سهيل چشم بر
نداشت .مهيار لبخندی زد و متعجب گفت :
 چيه! چرا اینجوری نگام مي كني؟!سهيل یك ابرویش را باال انداخت و گفت :
 مطمئني كه فقط رو اعصاب تو راه مي ره؟! فکر نمي كني تو هم زیاد از حد رو اون حساسيت نشون مي دی؟مهيار خود را بي توجه نشان داد و شيشه ماشين را پایين كشيد و گفت :
 آدم با تو حرف نزنه سنگين تره!***
صبح طبق ميل وحيدی گذشت .سر ساعت بيرون رفتند ،از جاهای مشخص شده فيلم گرفتند و با پسر چوپاني
مصاحبه كردند و از گله اش فيلم گرفتند .همه طبق دستورات او عمل كردند و سعي كردند تا آنجا كه مي توانند
رضایت او را حاصل كنند.
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ظهر شده بود و همه گرسنه بودند .وحيدی روی تپه ای ایستاد و با چند مرد روستایي صحبت مي كرد و آنها
چوبهایشان را به سمت نقطه ای نامشخص باال برده بودند .هر كسي از خستگي گوشه ای را انتخاب كرده بود و به او
چشم دوخته بودند كه زودتر بياید و ناهار را بخورند .مقداری از ضبط باقيمانده بود و چند تایي هنوز روی چهار پایه،
كنار دوربينها منتظر نشسته بودند .خانم ناصری از البه الی نایلونها تکه ای نان كند و در دهانش گذاشت .آوا به
آسمان نگاه كرد و گفت :
 هوا داره ابری مي شه .شما فکر مي كنيد بارون بگيره؟ خدا نکنه .حداقل اميدوارم تا موقعي كه ناهار نخوردیم ،بارون نگيره.وقتي سفره را نداختند نم نم باران شروع شد .همه به آسمان نگاه كردند و مجبور شدند ،سفره را هنوز پهن نکرده
جمع كنند و قبل از اینکه باران شدت بگيرد دوربين ها و وسایل را به داخل ماشينها ببرند .همه در جنب و جوش
بودند و باران بر سر رویشان شالق مي زد .همه به دنبال وحيدی مي دویدند و او هم خانه خرابه ای را پيدا كرد و تا
انجا رسيدند ،لباس و سر و صورتشان با باران یکي شده بود .یك لنگه كفش خانم ناصری در گل مانده بود و بارش
شدید باران آنها را از تالش برای بيرون آوردن آن منصرف كرد .آوا دست او را گرفته بود و كمکش كرد كه در راه،
بر زمين نيفتد .صدای خنده های خانم ناصری ،از دویدن و لنگ لنگان راه رفتن خودش ،با غریدن صدای رعد و برق
در هم آميخته شده بود .وقتي به زیر پناهگاه رسيدند ،از رمق افتاده بودند .همه در حالي كه نفس نفس مي زدند و از
سرما مي لرزیدند ،به باران بي موقعي كه باریده بود دشنام مي دادند .وحيدی دست هایش را بر هم سایيد و گفت :
 یك دفعه چه باروني گرفت؛ فکر نکنم مردم دهِ شدن هم تا حاال به عمر شون همچين باروني دیده باشند!حجتي گفت :
 خدا كنه قطع بشه؛ و گرنه فردا همه جا گِل و شُله.نگين دست هایش را ها كرد و با لرزشي كه در صدایش بود ،گفت :
 فکر نمي كنم حاال حاال هم بند بياد؛ كاش رفته بودیم توی ماشين.بخار ،از دهان هایشان به هوا بلند شده بود و هوای كثيف داخل خانه كاه گلي ،خفه بود و تنفس را برای شان مشکل
كرده بود.
باران ،یك ساعتي آنها را آن جا نگه داشت و وقتي دوباره به نم نم افتاد ،از پناهگاه بيرون آمدند و به سمت ماشين ها
دویدند.
وقتي رسيدند ،باران به كلي بند آمده بود .هيچ كس دست به وسایل نزد .همه ،وسایل را همان جا داخل ماشين
گذاشتند و با سرعت به داخل خانه رفتند و كنار شومينه جمع شدند .چند نفرشان مهيار را با دو مرد دیگر در مرتع
كنار اسب ها دیدند و از همان جا برایش دست تکان دادند و سریع به داخل پریدند .نگين با همان سر و وضع ،داخل
مرتع شد .مهيار با دیدن او خندان به سمتش رفت و وقتي قيافه او را دید ،در جا خشکش زد و سریع پالتویش را در
آورد و او را پوشاند و به مردها چيزی گفت و نگين را به همراه خود به داخل خانه آورد .تا دستگيره در را فشرد ،آوا
را در آستانه در دید؛ آوا با لبخندی سالمش كرد و چند تار موی خيسش را كه به پيشاني اش چسبيده بود ،با انگشت
كنار زد .مهيار حيران نگاهشان كرد و گفت :
 كي تا حاال توی بارون بودید!؟آوا گفت :
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اخمي كه در چهره مهيار نشسته بود ،خود به خود خنده را از صورت آوا از بين برد.
 چرا همان وقت كه دیدید بارون گرفته بر نگشتيد!؟همه متوجه حضور او شدند .برگشتند و به او سالم كردند و مهيار حرفش را دوباره تکرار كرد .وحيدی كه با حوله
سرش را مي خشکاند ،گفت :
 فکر نمي كردیم این قدر طول بکشه؛ گفتيم مثل هر روز یه كم مي باره و زود بند مي آد. اما شما نباید بچه ها رو توی بارون نگه مي داشتيد .ممکن بود تا فردا هم بارون بياد ،شما كه نباید همون طور زیربارون منتظر قطع شدنش مي نشستيد.
وحيدی بدش آمد و گفت :
 كف دستم رو كه بو نکرده بودم؛ از این اتفاقات دفعه اول نيست كه برای ما پيش مي آد؛ كار اول مون هم نيست.صورت نگين را در دو دست گرفت و گفت :
 عزیز دلم ،داری مي لرزی؛ حالت خوبه؟بعد از او خواست كه برود لباس هایش را عوض كند و لباس گرم بپوشد .به لباس های گل آلود آوا نگاه كرد و به
صورتش كه از سرما سرخ شده بود .مي دانست اگر كلمه ای حرف به آوا بزند ،وحيدی را با یك مشاجره دیگر آماده
خواهد كرد .تنها نگاهش كرد و از او هم خواست كه به همراه نگين برود .خانم ناصری در حالي كه مچ پایش را
ماساژ مي داد ،گفت :
 بهتره من هم برم ،تمام لباس هام با گِل یکي شد.وحيدی وقتي او را آن طور نگران دید ،با پوزخندی گفت :
 شما نمي خواد نگران باشيد .كسي برای یه چيکه بارون تا حاال نمرده. مگه حتما كسي باید بميره تا شما نگران بشيد.بعد باباعلي را از بيرون صدا زد ،تا سریع برای همه ،نوشدني داغ درست كند .به بقيه هم پيشنهاد داد كه بروند دوش
بگيرند .حجتي مشتاقانه از پيشنهاد او استقبال كرد و زودتر از بقيه خود رادر حمام انداخت.
وحيدی هنوز از حرف مهيار بر افروخته بود .مهيار از همه عذر خواهي كرد و گفت كه مهمان دارد و باید برای چند
ساعت از حضورشان مرخص شود.
وقتي باز گشت ،همه بر سر سفره نشسته بودند و غذا مي خوردند .همه تعارفش كردند كه بر سر سفره بنشيند .اول
فکر كرد كه به خاطر خستگي كار گرسنه شدند و دوباره غذا كشيده اند؛ هنگامي كه فهميد تازه دارند نهار مي خورند
و فرصت نکردند كه بيرون غذا بخورند ،حسابي كالفه و عصبي شد .چند تایي از پسرها ،داخل آشپزخانه نشسته
بودند .كنار آن ها نشست و به ساعتش اشاره كرد و گفت :
 ساعت نزدیکه چهاره! یعني تا االن گرسنه بودید؟!آوا گفت :
 بعضي وقت ها از این مشکالت پيش مي آد؛ ما عادت داریم. -این كار ،عادت نيست؛ بي نظميه!

89

سکوت عشق – کتابخانه مجازی رمانسرا

رمانسرا

آوا اصال دوست نداشت كه دوباره بين او و وحيدی مشاجره ای در گيرد .برای این كه اخم را از چهره او بردارد،
گفت :
 از آقای فرداد شنيده بودم كه چند سالي رو در دانشگاه تدریس مي كردید. بله ،چه طور مگه!؟ بيچاره دانشجوهاتون! معلومه وقتي اخم مي كردید و عصباني بودید؛ خيلي ازتون مي ترسيدند!مهيار خندید و آوا ساندویچش را كه درست كرده بود ،تعارفش كرد .نگين گفت :
 ببخشيد عمو این قدر گشنه م بود كه یادم رفت به شما تعارف كنم؛ همشو خوردم.آوا گفت :
 اصال قسمت بود كه شما هم یه لقمه از دست پخت من و خانم ناصری رو بخورید. مهيار ،همان طور كه ساندویچ در دست او بود ،تکه ای از آن را كند و در دهان گذاشت.وحيدی تمام حركات آنها را زیر نظر داشت و حتي یك لحظه دیگر نمي توانست این برخورد و رفتارهای مهيار را
تحمل كند.
چند ساعتي ،مهيار در اتاق كارش ماند و هنگامي به طبقه پایين آمد كه قصد بازگشت داشت .وحيدی وقتي او را عازم
رفتن دید ،چيزی بر زبان نياورد؛ اما بقيه از او خواستند كه در كنار آن ها بماند و گفتند كه این طور بيشتر احساس
مي كنند كه مزاحم او و كارش شده اند .مهيار گفت كه در نبود آن ها هم بيشتر شبها را به خانه دوستش مي رفته و
برای او هيچ فرقي نکرده است .آوا از این كه مي دید وحيدی اصال به روی خودش نمي آورد ،خيلي ناراحت شد.
با رفتن او ،خانم ناصری هم كه از رفتار وحيدی بدش آمده بود به آوا گفت :
 پيام آدمي نبود كه باید رفتار و اخالقش رو بهش تذكر مي دادیم؛ خيلي اخالقش تغيير كرده! اصال رفتارش صحيحنبود؛ وظيفه اون بود كه از جانب بقيه ،به خاطر مزاحمت هامون از مهيارخان عذر خواهي كنه و حداقل دو كلمه حرف
ميزد و ازش مي خواست كه بمونه .همه مون مي دونيم به خاطر این كه ماها راحت باشيم از این جا مي ره .آدم باید
خودش شعور داشته باشه؛ هر چند اون بنده خدا اون قدر آقا و فهميده ست كه به روی خودش نمي آره؛ اما درست
هم نيست كه از خوبي كسي سواستفاده كرد ،باور كن در اون لحظه دلم مي خواست زمين دهن باز مي كرد و منو مي
بلعيد؛ خيلي خجالت كشيدم كه اون داشت به خاطر ماها از خونه خودش بيرون مي رفت و پيام ایستاده بود و الم تا
كام حرف نمي زد و بر و بر اونو نگاه مي كرد .نمي دونم چرا این جوری شده!!؟
هر دو روی پله ها ایستاده بودند و خانم ناصری با نزدیك شدن وحيدی پرسيد :
 اگه برنامه ای ندارید ،من برم كمي استراحت كنم؟ نه ،چيزی كه پر نکردیم ،برنامه خاصي هم فعال نداریم. پس برای شام هم منو صدا نزنيد ،فکر كنم حسابي سرما خوردم ،تمام بدنم درد گرفته.آوا گفت :
 برنامه تون برای فردا چيه؟ یك قسمت دیگه از صحنه قبل از ورود به روستا مونده؛ به نظرم اگه اونو فعال نگيریم و وارد روستا بشيم بهتر باشه؛چون ممکنه گرفتن صحنه های روستا زمان بيشتری ببره و مي شه اون صحنه آخر رو از فيلم حذف كرد و لطمه ای
هم به فيلم وارد نمي كنه.
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 پس خوب بود تا مهيارخان اینجا بودند زودتر مي گفتيد كه ایشون هم اگه مي تونستند فردا همراه مون مي اومدند.وحيدی با اخم گفت :
 اومدن ایشون لزومي نداره. جریان روستای حبيب آباد رو فراموش كردید!؟ یادتون نيست چه طوری ریختن رو سرمون و تموم دوربين ها رودرب و داغون كردن.
 اون جریان فرق مي كرد؛ اون ها فکر كرده بودند كه ما برای بستن چاه آبي كه پيدا كرده بودند رفتيم؛ شانس بدما هم ،ما یکراست دوربين ها رو نزدیك همون چاه برده بودیم .اما مردم این جا ،هم منو و هم خانم ریاحي رو قبال
دیدند و كاری بهمون ندارند.
 منم فکر مي كنم حق با خانم ناصریه؛ همه اینجا مهيارخان رو مي شناسن و اگه مشکلي هم پيش اومد ،ایشونهمراه مون باشن بهتره.
چهره وحيدی بشتر در هم رفت و گفت :
 نمي خواد بي خود نگران باشيد؛ اگه مشکلي هم پيش اومد ،مثل دفعه های قبل ،خودمون مي دونيم چه طوریحلش كنيم.
خانم ناصری دليل این سماجت بي جایش را نفهميد و مي خواست چيزی بگوید كه پشيمان شد و طوری وانمود كرد
كه حرف او را قبول كرده است.
آوا همان طور كه سرش زیر بود ،به دنبال خانم ناصری از پله ها باال رفت ،خانم ناصری گفت :
 مي دونم خودمون حلش مي كنيم؛ اما به چه قيمتي؛ یه خسارت هنگفت و دعوا و اعصاب خردی دیگه؟! انگار عادتكرده كه لقمه رو دور سرش بتابونه!
آوا به حرف های او ،كه حرف دل خودش هم بود ،گوش سپرد و در تایيد حرفش سری به تاسف جنباند و چيزی
نگفت .داخل راهرو ،ماهان و نگين را دیدند كه با هم در حال مشاجره بودند .آوا از این كه مي دید نگين با دیدن
تمام رفتارهای ماهان در این چند روز و همين طور حرف هایي كه از ترانه شنيده بود ،هنوز هم مایل گفتگو با اوست،
فهميد كه نمي تواند به همين راحتي فراموشش كند .یك دفعه ،نگين به ماهان چيزی گفت و با عصبانيت وارد اتاق
شد .یك لحظه ،تصميم گرفت كه با ماهان صحبت كند؛ شاید مي توانست به نگين كمکي كند .به خانم ناصری گفت
كه چند لحظه مي خواهد با ماهان صحبت كند و او هم سری تکان داد و وارد یکي دیگر از اتاق ها شد .آوا به ماهان
كه از كنارش رد مي شد ،گفت :
 مي شه چند لحظه وقت تون رو بگيرم؟ماهان ،علي رغم ميلش ،با بي ميلي گفت :
 خواهش مي كنم. مي خواستم در مورد نگين با شما صحبت كنم.ماهان پوز خندی زد و گفت :
 حدسش رو مي زدم! ببينيد آقا ماهان ،من نمي دونم مشکل شما سر چه ...91
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 -مشکل فقط نگينه ،من مشکلي ندارم.

 باالخره هر چي هست ،فرقي نمي كنه؛ مهم اینه كه بين شما یه مشکلي پيش اومده كه... بله؛ اما نه به اون صورت كه نگين موضوع رو بزرگش كرده ،زیادی داره بچه بازی در مي آره ،راستش مي دونيد،نگين تازگي ها خيلي روی من حساس و ...چه طوری بگم ،خيلي بد بين شده ،هر كاری مي كنم ،یه ایرادی مي گيره و
كلي سين جيمم مي كنه ،منم اصال حوصله ندارم كه سر هر مسئله كوچيکي باهاش بحث كنم و مرتب جواب پس بدم.
 حتما دليلي برای این كارش داره؛ نگين شاید خيلي حساس باشه؛ اما دختر كامال منطقي ایه؛ ،دختری نيست كه سرمسئله بي ارزشي ،بي خود جار و جنجال راه بندازه.
 مطمئنا اون چيزهایي كه همين االن داشت به من مي گفت؛ قبال به شما هم گفته! تا حدودی مطلع هستم؛ ...شما خودتون رو جای اون بذارید ،اگه این حرف ها رومي شنيدید ،ناراحت نمي شدید؟واقعا اون لحظه چه احساسي بهتون دست مي داد؟
 مي شه بگيد به شما چي گفته؟ خب ،همون چيزهایي رو كه به شما گفته ،یعني مي خواید بگيد كه از همه چيز بي اطالعيد؟! در مورد حرف هایي كه پشت سرم زدن؛ بله بي اطالعم. نمي خواید بگيد كه تمام حرف هایي كه ترانه به نگين زده دروغه؟ من دقيقا نمي دونم به شما چي گفتن؛ اصال هم دوست ندارم پشت سرم ،یه كالغ چل كالغ دربيارن. نيازی نيست كسي حرفي بزنه ،رفتارهای شما در این مدت ،به حد كافي برای همه روشن و واضح هست .به خدااگر به خاطر نگين نبود ،دلم نمي خواست اصال خودم رو قاطي این ماجراها كنم؛ اما برای خودم مسئله شده بود؛ خيلي
دلم مي خواست بيام از خودتون بپرسم كه ،چه طور وجدانتون قبول مي كنه ،به این راحتي ،با احساسات یك نفر بازی
كنيد!؟
ماهان آمد چيزی بگوید كه آوا نگذاشت و دنباله حرفش را گرفت :
 واقعا چطور مي تونيد با یه نفر كه صميمانه و از ته دل دوستتون داره ،به این سادگي احساساتش رو به بازیبگيرید!؟ خودم بارها شاهد بودم كه با نگين ،در مورد ازدواج و اینکه مي خواهيد با خانواده اش زودتر آشنا بشيد و
این جور حرفها ،بحث مي كردید ،حاال چطور تونستيد به همين راحتي ،پا روی تموم حرف هاتون بذارید!؟ ترانه هم
شروع بازی جدیدتونه؟ ...مطمئنا نگين اولين نفر و ترانه آخرین نفر نيست؟
 دارید زیادی تند مي رید. وقتي داشتيد همون حرفها رو تو گوش ترانه مي خوندید ،حتي یك لحظه هم به نگين فکر كردید؟ شما كه قصدازدواج با نگين رو نداشتيد ،پس چرا بي خود با وعده های الکي ،دلش رو خوش كردید؟
 من به نگين وعده الکي ندادم؛ از همون اول هم به خودش گفته بودم كه بين خونواده من و اون ،فرق طبقاتي زیادیهست ،حقيقتا هم ،من نمي تونم نگين رو خوشبخت كنم؛ دوست ندارم فردا نوكری باباش رو بکنم.
 شما از اول هم با موقعيت خانوادگي نگين آشنا بودید و مي دونستيد كه توی چه خانواده ای بزرگ شده؛ پس چرابه این رابطه ادامه دادید ،قبل از اینکه نگين بخواد این قدر بهتون وابسته بشه؟
 خود نگين هم راضي بود. نه این طوری راضي نبود ،آسمون ریسمون بافتن های الکي شما ،اونو پایبند این دوستي كرد ،این طور نيست؟92
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 شما هرطور كه مي خواید فکر كنيد ،نگين هم با این دوستي بي غل و غش مشکلي نداشت ،بهش گفته بودم كه فعالشرایط ازدواج كردن رو ندارم.
 پس در واقع بهش قول آینده روشن تری رو داده بودید!؟و به طعنه پرسيد :
 حاال چه طور شده كه این شرایط براتون مهيا شده!؟ منظورتون رو نمي فهمم !؟ كامال روشن عرض كردم ،منظورم پيشنهاد ازدواج تون به ترانه است.ماهان خودش را به بي اطالعي زد و متعجب خندید و بعد با پوزخندی گفت :
 شما دخترها همتون عين هميد ،تا دو كلمه باهاتون حرف مي زنيم ،فکر ازدواج به سرتون مي زنه! من همچينپيشنهادی به ترانه ندادم ،هر چند دليلي نمي بينم كه بخوام این حرفهای خاله زنکي كه بين شما دخترها رد و بدل
شده رو دنبال كنم؛ حاضرم این حرفها رو ،رو در رو كنم ،فقط به خاطر اینکه نگين بفهمه كه سخت در اشتباهه.
 انگار این جور حرف زدن با شما فایده نداره ...اصال از این موضوع بگذریم .راستش نمي تونستم جلوی بقيه اینسوال رو ازتون بکنم؛ مي خواستم ازتون بپرسم؛ كي به شما اجازه داد كه این دختره ،ترانه رو با خودتون بيارید
اینجا؟
 اجازه شو از آقای وحيدی گرفتم؛ تا به ایشون گفتم ،بي چون و چرا قبول كردند. نقش ایشون این وسط چيه؛ تماشاچي!؟ به نظر شما ،وجودش در این چند روز ،چه توفيری به حال گروه داشته؟! حتما وجودشون الزم بوده كه آقای وحيدی قبول كردند كه همراه مون بيان.آوا نيشخندی به او زد و گفت :
 راست مي گيد ،كاری كه توی گروه از دستشون بر نمياد ،حداقل اميدوارم برای شما هم زبون خوبي باشه !ماهان رنگش مثل گچ شده بود و كمي هم عصبي بود .وانمود كرد كه خيلي راحت است ،حرف های دوپهلو و كنایه
آميز آوا را با لبخند تحقير كرد ،طوری عکس العمل نشان داد كه انگار دارند در مورد مسئله خيلي كوچك و بي
اهميتي با یکدیگر بحث مي كنند ،گفت :
 پس همچين هم این موضوع بي ارتباط با بحث نگين نبود! نکنه مي خواید این ارتباط غافلگيركننده تون رو هم انکار كنيد ؟ نه؛ چيزی برای پنهان كردن ندارم .گفتم كه نگين داره بي خودی هياهو راه ميندازه ،ارتباط من و ترانه تنها یكهمکاری دوستانه است.
 هم رشته اید یا.... هم گروه كه هستيم ! از كي تا حاال؟ انگار شما از همه چيز بي اطالعيد!؟ نمي دونم ،این چند روز كه من در شركت نبودم ،گویا اتفاقات غریب الوقوع زیادی رخ داده كه من ازش بياطالعم!
 آقای وحيدی ،ترانه رو عضو ثابت شركت كردن.93
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آوا جا خورد ،نمي دانست چه بگوید .از اینکه مي دید وحيدی در این مورد هم چيزی به او نگفته است و اینها را باید
از دهان بچه های گروه بشنود ،خيلي عصباني شد .ماهان فهميد كه او واقعا از همه چيز بي اطالع بوده است .از این كه
دید ،با این حرف ،توانسته در عوض كنایه هایش ،حالش را حسابي بگيرد ،خيلي خوشحال شد و گفت كه دیگر مي
خواهد پيش بچه ها باز گردد و بدون معطلي به طبقه پایين رفت
آوا با افکاری درهم و به هم ریخته ،وارد اتاق شد .با دیدن نگين كه زانوی غم بغل گرفته بود و داشت گریه مي كرد،
بيشتر اعصابش به هم ریخت و سرش داد زد :
 دیوونه ،اصال این پسره احمق آسمون جُل ،ارزش ریختن این همه اشك رو داره!؟ كاش زودتر از اینها رابطه تون بههم خورده بود ،االنم خيلي خوشحالم كه این اتفاق افتاد؛ اون لياقت تو رو نداره .موندم این مدت چطوری تونستي این
پسره رو تحمل كني ،به خدا حيفت از خودت نمي آد كه داری به خاطر همچين آدمي ،با خودت این طور مي كني!؟!
نگين در ميان هق هق گفت :
 دیگه نمي خوام اسمش رو بيارم ،پست فطرت! آوا ،اگه مي شنيدی داشت برای من چه اراجيفي سر هم مي كرد.دلم مي خواست مي زدم تو صورتش .....،بي شعور فکركرده تحفه ست ،بهش گفتم ،برو گمشو ،فکر كردی منم
همچين كشته و مرده تو شدم كه تا آخر عمر به پات بشينم و  ....تازه اونم با دیدن این رفتاراش !
آوا كنارش نشست و دلداری اش داد .نگين در ميان گریه ،همه حرفهایش را زد .تا اینکه كمي آرام شد .آوا داشت به
وحيدی فکر مي كرد و دليل این رفتارهای عجيبش را نمي فهميد ،این تغيير رفتار او برایش تعجبي بود! وقتي به
خانم ناصری جریان را گفت ،تازه فهميد خودش آخرین نفری است كه از همه چيز باخبر شده است .بيش از پيش
ناراحت و عصبي شد .مي خواست پيش وحيدی برود و از او دليل این رفتارش را بپرسد و به او بگوید كه در نبود او
دیگر چه اتفاقات دیگری در شركت رخ داده است كه او بي اطالع مانده؛ اما آنقدر ذهنش خسته و به هم ریخته بود
كه دیگر نایي برای كلنجار رفتن با او را نداشت.
ماهان در حالي كه لنز دوربينش را پاك مي كرد ،گفت :
 از هر كي مي خواستم عکس بگيرم ،مثل جن زده ها فرار مي كرد .وقتي اومدم از اون زن هایي كه كنار آب نشستهبودن و لباس مي شستن عکس بگيرم ،لباسهای شسته و نشسته رو ریختن توی تشت و پا گذاشتن به فرار !
خانم ناصری زكام شده بود و تو دماغي حرف مي زد .تب داشت و هنگام حرف زدن ،نفس نفس مي زد .دستمال را
جلوی دهانش گرفته بود و عصبانيت در چشمانش موج مي زد .برای چندمين بار گفت :
 من از همون اولش هم حدس زده بودم كه این جریان پيش مي آد.رو كرد به وحيدی و گفت :
 نگفته بودم؟ دیشب نگفتم بهتره مهيار خان رو دنبال خودمون ببریم تا مشکلي پيش نياد؟ حاال هم كه طوری نشده؛ مي ریم باهاشون صحبت مي كنيم و راضي شون مي كنيم .كسي مهلت صحبت كردن به مارو نداده ،وقتي بگيم كه فقط مي خوایم از روستا فيلم بگيریم ،حتما قبول مي كنن.
آوا گفت :
 گرفتن فيلم ،از روستای خالي كه فایده نداره؛ انگار متروكه است ،مثل همون آبادی .لطفش به بودن مردم روستا وكاركردن شون و رفت و اومدن ها و طبيعي بودن تمام لحظاتشه.
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ترانه كنار پنجره نشسته بود و نگاهش به بيرون از ویال بود ،با دیدن ماشين مهيار كه كنار ماشين های دیگر پارك
شد؛ آمدنش را بلند به بقيه خبر داد.
به محض ورود او ،بچه ها تمام گزارش ها را دادند .بعد متوجه شدند كه او از همه چيز باخبر است .مهيار تا نشست،
گفت :
 چرا یك دفعه بي خبر و سر زده وارد ده شدید؟ حداقل به من مي گفتيد كه همراهتون مي اومدم.بعد لبخندی زد و دوباره گفت :
 من ،دوساعت پيش مطلع شدم؛ پسر نصرت خان خبرم كرد كه یه عده ریختن تو ده و مي گن كه مهمون های شماهستند؛ اما دارند از همه كس و همه چيز فيلم مي گيرن .تا خودم رو رسوندم ،شماها رفته بودید .نباید بي مقدمه و بي
خبر ،اون هم با این دم و دستگاه وارد مي شدید.
خانم ناصری به وحيدی چپ چپ نگاه كرد ،وحيدی پوزخندی زد و گفت :
 چه مي دونستيم كه این قدر مهمون نوازند!مهيار گفت :
 این هيچ ربطي به مهمون نوازی شون نداره ،شما به عنوان مهمان وارد نشدید ،یك راست رفتيد سراغ تعصب وفرهنگ مردم اینجا ،حساس ترین مسئله ای كه این جا براش اهميت زیادی قائلند.
ترانه گفت :
 انگار از دوربين ها وحشت داشتن! ماهان مي خواست از یه پيرزن هشتاد نود ساله ای كه روی سکوی خونه اینشسته بود عکس بگيره ،یه داد و قالي راه انداخت كه باورتون نمي شه! ....من نمي دونم آخه عکس یه پيرزن لب
گور ،چه تعصبي داره ،نکنه فکر كردن توی اینترنت پخش مي كنيم!
و بلند به حرف خودش خندید .هرگاه این گونه از خنده ریسه مي رفت ،خانم ناصری ،با اخمي به او دهن كجي مي
كرد و زیر لب او را " جلف و سبك " مي خواند.
مهيار گفت :
 اشتباه نکنيد ،شاید از دیدگاه شما این عکسي كه مي گيرید تنها نشون دهنده یه پيرزن معمولي و دهاتي ست وبرای خودتون همون سادگي عکسشه كه زیبا جلوه مي كنه ،اما از نقطه نظر اون ،برداشتي كه شما و امثال شما مي
كنيد نيست .برای اون پيرزن تنها مسئله ای كه مهمه ،همون فرهنگ عجين شده چندین ساله در مغزشه كه گرفتن
عکس توسط یك غریبه زشت و حتي شاید مایه آبروریزی است .شما نمي تونيد با فرهنگ مردم ،به این سادگي
بجنگيد.
ماهان گفت :
 اصال خود این هم یه سوژه ست ،كاش از فرارشون عکس گرفته بودم!كيارش حرفش را تصدیق كرد و گفت :
 آفرین! حتي مي شه در مورد این فرهنگ و باورهای مردم روستا مستند ساخت .همين تعصب داشتن جلویدوربين اومدن و عکس و این جور برنامه ها.
مهيار گفت :
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 توی شهر هم اگه یك دفعه ،بدون مقدمه از خانمي عکس بگيرند ،یا بریزید توی محل و از زن و بچه ها فيلمبگيرید ،مطمئنا با برخوردی بدتر از این ها رو به رو مي شيد.
حجتي حرف او را تایيد كرد و ترانه گفت :
 این ها كه جلوی دوربين اومدن رو این قدر بد مي دونند ،فکر كنم بازیگری برای یه دختر رو دیگه چقدر ننگ ميدونن ....،خدا رو شکر كه من اینجا ها به دنيا نيومدم ،چون حتما اگه مي فهميدند ،زنده به گورم مي كردند.
نادر گفت :
 نه مي دوني بهت چي مي گفتن :كلثوم ،آرتيست مي شود!همه زدند زیر خنده .آوا برای مهيار توضيح داد :
 آقای وحيدی مي گن كه باهاشون صحبت كنيم و بگيم كه فقط قصد داریم از روستا فيلم بگيریم؛ اما این طوریاصال به درد ما نمي خوره ،فيلم مفهومش رو از دست مي ده.
مهيار با لبخندی گرم ،به حرفهایش گوش داد و گفت :
 اصال نگران نباشيد ،شما همون چيزی رو كه مد نظرتون هست پيش ببرید .من باهاشون صحبت كردم .برای هميناومدم این جا؛ نصرت خان ،بزرگ این جا محسوب مي شه .من باهاش صحبت كردم .وقتي جریان رو فهميد ،با ورود
شما و كار فيلم برداریتون موافقت كرد .اما قبل از شروع كارتون ،از طرف خودش ،منو فرستاد تا همه تون رو برای
فردا ظهر به باغش دعوت كنم؛ یه باغ بزرگ اناره .وقتي از نزدیك با هم آشنا شدید و اون ها هم به شما اطمينان پيدا
كردند ،راحت مي تونيد توی روستا رفت و آمد كنيد و دیگه به مشکلي بر نمي خورید.
همه با گشاده رویي دعوت او را قبول كردند .علي ،خندان گفت :
 بعد از یه ضایع شدن حسابي ،یه همچين دعوتي؛ اونم توسط خان باشتين روستا ،حسابي مي چسبه؛ هم فاله همتماشا !
وحيدی نمي توانست مخالفت كند و موافقت خود را جلوی همه اعالم كرد .خانم ناصری بعد از آن همه حرصي كه
خورده بود ،لبخندی به راحتي زد و یواشکي به آوا گفت :
 انگار مشکل گشاست ! هر وقت مي آد یه گره ای از كارمون باز مي شه .اگه مي شد نگهش داریم خوب بود؛ اونوقت سر دو روز نشده كار رو مي بستيم.
***
صبح  ،بر خالف تصور آوا ،وحيدی شاد و سر حال بود .طبق قرار ،مهيار ساعت یازده به دنبال آن ها آمد .چند تایي از
بچه ها ،به قصد اسب سواری ،همراه باباعلي وارد مرتع شده بودند .وحيدی ،از پشت شيشه ها ،آسمان را نگاه كرد و
گفت :
 ببينيد ،امروز كه كار فيلم برداری نداریم ،چه قدر هوا صاف و عاليه!نگين در آشپز خانه ،شيركاكائو درست مي كرد .ليواني هم برای آوا ریخت و صدایش زد تا با هم بخورند .آوا وارد
آشپزخانه شد ،جرعه ای ننوشيده بود كه وحيدی داخل شد و با ورود او هر دو به سمتش برگشتند ،نگين به او گفت :
 اگر مي خورید ،برای شما هم درست كنم؟ نه ممنون.96
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بعد رو كرد به آوا و گفت :
 -مي شه چند لحظه وقت تون رو بگيرم؟

آوا متعجب از لحن او ،اول نگاه گذرایي به نگين ،بعد به وحيدی كرد و گفت :
 خواهش مي كنم.وحيدی بيرون رفت و آوا به دنبالش راه افتاد .نگين آهسته صدایش زد و اشاره كرد كه چه كارش دارد .آوا ،شانه
هایش را باال انداخت و اظهار بي اطالعي كرد.
وحيدی داخل تراس رفت .آوا روبرویش قرار گرفت و منتظر شد تا حرفش را بزند .وحيدی من و من كنان گفت :
 راستش مي خواستم ...من؛ مي خواستم در رابطه با ...نمي دونم چه طوری بگم. اتفاقي افتاده!؟وحيدی لبخند زد و گفت :
 نه اتفاقي كه نيفتاده .راستش دیدم فرصت مناسبيه كه راجع به اون پيشنهادم ...منظورم پيشنهاد ازدواجم با شماصحبت كنم.
آوا به تنها چيزی كه ذهنش نرسيده بود ،همين موضوع بود ،یك دفعه صورتش سرخ شد و سریع سرش را پایين
انداخت .نمي دانست چرا یك لحظه دلش گرفت و دلش مي خواست كه گریه كند!
وحيدی آرام گفت :
 فکر مي كنم این دو سال ،زمان كافي رو برای فکر كردن داشتيد؟آوا به نقطه نامعلومي خيره شده بود و نمي توانست دهانش را از هم باز كند؛ مي خواست رك و راست با او حرف
بزند .هميشه ،چندین بار ،این حرف را در ذهنش آماده كرده بود؛ اما فکر نمي كرد كه اگر روزی او خودش این
گونه ازش درخواست كند ،نتواند به راحتي دو كلمه حرف را بر زبان بياورد .نمي دانست چرا او ،این موقع و آن هم
در اینجا ،ازش جواب مي خواست .بيش از پيش از او بدش آمد .بدون این كه نگاهش كند ،گفت :
 من فکر مي كردم ،همان روز جوابم رو به خانم ناصری ،خيلي واضح و روشن ،داده باشم .جوابم ،همان جواب دوسال پيشه.
 فکر مي كردم زمان بيشتری برای آشنا شدن با من نياز دارید و... ببينيد آقای وحيدی ،من برای همکاری مون احترام زیادی قائلم و دوست ندارم جواب منفي من به این رابطه كاریمون لطمه ای وارد كنه.
وحيدی فکرش را نمي كرد كه این طور جوابش كند ،مستقيم به چشمانش خيره شد و از حرفهای او برافروخت .آوا،
یك لحظه ،از نگاه او ترسيد و دلش مي خواست كه هر چه زودتر آن جا را ترك كند .وحيدی چند لحظه دیگر به
اميد حرف بهتر و دلگرم كننده دیگری از او صبر كرد و وقتي سکوت او را دید ،گفت :
 این جواب آخرتونه؟آوا با همان ترس ،نگاهش كرد ،نمي دانست برای چه دلش به حالش سوخت و خواست كه كمي نرمتر با او صحبت
كند؛ اما تا آمد كلمه دیگری بگوید ،ماشين مهيار در باغ پيچيد .وحيدی با خشم به سمت او برگشت و با سرعت از
پله ها پایين رفت .مهيار رفتنش را تماشا كرد و در ماشين را بست.

97

سکوت عشق – کتابخانه مجازی رمانسرا

رمانسرا

آوا دیگر نمي توانست روی پاهایش بایستد ،یك لحظه حس كرد ،همان دلهره ناشناخته ای كه وحيدی از آن حرف
زده بود ،به جان خودش افتاده است و بغض در گلویش نشست .مي خواست به داخل برود؛ اما منتظر ماند تا به مهيار
سالم كند و بعد گوشه ای خلوت را پيدا كند ،یا شاید هم پيش خانم ناصری مي رفت و جریان را برای او مي گفت؛
شاید وحيدی قبل از گفتگو با او ،خانم ناصری را در جریان گذاشته بود؟ نمي دانست ،همه چيز ناگهاني و غافلگير
كننده پيش آمده بود .ذهنش در هم بود و نمي دانست دلگير است یا عصبي!؟ هر چه بود اصال حال خوبي نبود .مهيار
سالمش كرد و گفت :
 انگار هيچ كس آماده نيست!آوا نگاهش كرد و نفهميد او چه گفت .مهيار هم با تعجب نگاهش كرد و به سمتي كه وحيدی رفته بود ،سر برگرداند
و نمي دانست چه اتفاقي افتاده است .با لبخند گفت :
 نکنه از رفتن پشيمان شدید؟ ...شما هم كه هنوز... نه برنامه مون تغيير نکرده؛ منم االن مي رم حاضر مي شم.و به داخل سالن دوید .نگين از كنارش رد شد و وقتي صدایش زد ،متوجه نشد .با دیدن مهيار كه حيران ،وسط تراس
ایستاده بود ،جلو آمد ،سالم كرد و گفت :
 خيلي وقته اومدید؟ نه همين االن رسيدم؛ ...اتفاقي افتاده؟ انگار دوباره اوضاع به هم ریخته ست. چه مي دونم؛ اینجا اگه اوضاع آروم و بي دردسر بود ،باید تعجب كنيد؛ این مسائل دیگه عادی شده.مهيار ،نيم ساعتي كنار شومينه منتظرشان نشست .نگين به دنبال آوا به اتاق رفت .آوا داشت جریان را برای خانم
ناصری تعریف مي كرد .خانم ناصری ،ابرو باال انداخت و با تعجب گفت :
 وا! حاال وقت قحط بود كه این جا پيشنهاد ازدواجش رو مطرح كرده ،مي خواستي بگي تو كه دو سال صبر كردی،این چند ماه هم روش .زده به سرش!
آوا در حالي كه چکمه هایش را مي پوشيد ،گفت :
 خيلي دلم براش سوخت .فکر نمي كردم تا این اندازه ناراحت بشه!نگين گفت :
 غصه اونو نخور؛ مردها همه شون عين همن؛ فوقش دو روز ناراحته و بعد زود فراموش مي كنه!خانم ناصری ،كيفش را روی دست انداخت و نزدیك در اتاق منتظرشان ایستاد .نگين پالتویش را از داخل كمد
برداشت و گفت:
 اما نباید رك و راست جوابش مي كردی ،تو كه دیدی تو این سفر حال و بال درست حسابي ای نداره ،باید حداقلاین چند روز رو ،سر مي دووندیش؛ مثال بهش مي گفتي فعال قصد ازدواج نداری ،یا چه مي دونم بذارید بيشتر فکر
كنم و از این جور حرف ها؛ تو هم صاف آب پاكي رو ریختي رو دستش!
 نمي تونستم نگين؛ هم خيال اونو راحت كردم و هم خيال خودمو.كنار خانم ناصری ایستاد و گفت :
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 خدا به فریادمون برسه ،اون روز كه وحيدی اعصابش سر جاش بود ،نمي شد باهاش دو كلوم حرف زد ،حاال كهدیگه بهانه ش هم جور شد .از فردا بایدگوش به زنگ باشيم و لب باز نکرده هر چي گفت بگيم چشم؛ و گرنه
حساب همه مون با...
خانم ناصری لبخندی زد و حرفش را ادامه داد :
 با كرام الکاتبينه.وحيدی ،منتظر ،به در ماشين تکيه داده بود و سيگاری روشن كرده بود .خانم ناصری و حجتي داخل ماشين نشسته
بودند .با بيرون آمدن بقيه افراد از سالن ،مهيار داخل ماشين نشست .نگين ،دست آوا را گرفت و به سمت ماشين
عمویش كشيد .وقتي آنها داخل ماشين نشستند ،وحيدی سيگارش را روی زمين انداخت و با عصبانيت ،زیر پا له
كرد .در ماشين را محکم بست و پا را روی پدال گاز فشرد و از باغ بيرون رفت .باباعلي در باغ را برایشان نگه داشته
بود و ماشين ها پشت سر هم از در باغ خارج شدند .آوا هنوز دو دل ،در را نگه داشته بود ،به نگين گفت :
 فکر كنم بدش اومد؛ خوب بود سوار ماشينش مي شدم.مهيار متوجه شد ،سوئيچ را چرخاند ،دستش را روی صندلي گذاشت و به عقب برگشت و نشان داد كه مي خواهد
دنده عقب بگيرد ،گفت :
 بدش اومد كه اومد؛ مگه آیه نازل شده كه شما حتما سوار اون ماشين بشيد! لطفا در رو ببندید مي خوام حركتكنم.
آوا در را بست و نمي دانست برای چه آن قدر دلش شور مي زند!
نادر برای شوخي ،وقتي پشت سر آن ها به راه افتاد ،شروع به بوق زدن كرد و بقيه هم با خنده ،شيشه ها را پایين
كشيدند و با دست و سوت زدن ،گویي كه به عروسي مي روند ،پشت سر هم راه افتادند .ميان راه ،مهيار به نگين
نگاهي انداخت و گفت :
 چه قدر عزیزم این پالتو بهت مي آد! راستي؟ اینو سفارش دادم خاله واسم از انگليس خرید .خودم هم خيلي دوستش دارم.مهيار لبخندی زد و در آیينه ماشين ،آوا را دید كه با اخمي عميق ،ساكت به بيرون خيره شده بود و اصال حواسش به
آنها نبود .وقتي آوا رویش را بر گرداند و در آیينه نگاه كرد ،متوجه او شد .مهيار با اخمي ،ابروهایش را همانند او در
هم كرد ،بعد لبخندی زد و گفت :
 چرا این قدر اخم كردید؟!آوا لبخندی زد و جواب داد :
 چيزی نيست. شما هر وقت چيزی تون نيست ،این قدر بُغ مي كنيد!آوا خندید و نگين گفت :
 نگران ادامه فيلم مونه.مهيار فهميد كه نگين حقيقت را نگفت؛ اما به روی خودش نياورد ،گفت :
 اگه بابت این ناراحتيد كه من صد در صد بهتون قول مي دم كه مشکلتون امروز حل مي شه ...حاال اگه ممکنه اونگره های اخمو باز كنيد؛ دلم گرفت! هيچ دلم نمي خواد وقتي با من هستيد ،اخمو و ناراحت باشيد.
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آوا سعي كرد ،برای خاطر او هم كه شده است ،خود را به بي خيالي بزند.
وارد روستا كه شدند ،همه به طور باور نکردني دیدند كه ،همه آن هایي كه دیروز با عصبانيت ،جلوی كارشان را
گرفته بودند ،به پيشوازشان آمده اند .یکي از مردها ،گوسفند چاقي را جلوی پای آن ها زمين زد و جلوی پای مهمان
های رسيده آن را قرباني كرد .آوا از تمام لحظات ورودشان فيلم گرفت و از صميميت و خونگرمي آن ها ،برای
لحظاتي حال خودش را از یاد برد .مهيار ،به دنبال چند مرد روستایي ،جلوتر از همه به راه افتادند.
كوچه باغي بسيار زیبایي بود و همه از دیدن منظره آن جا لذت بردند؛ از دو طرف كوچه ،از روی دیوار های كوتاه و
كاه گلي شاخه درخت های ميوه بيرون زده بود و تا آخرین پيچ كوچه كه چشم كار مي كرد ،برگ های رنگي پایيز
ریخته شده بود و بقيه هم روی آب داخل جوی در حركت بودند .خرمالو های رسيده ،مثل چراغ قرمز روشن ،از
بيرون باغ پيدا بود و از بقه باغ ها بيشتر جلوه مي كرد .وقتي به در باغ رسيدند ،آوا دوربينش را خاموش كرد .ماشين
سهيل را دیدكه كنار دیوار باغ ،پارك شده بود .نصرت خان ،همه را به داخل باغش دعوت كرد و هنگامي كه از البالی
درختان انار رد مي شدند ،بلند بلند به سواالت بچه ها پاسخ مي داد.
در وسط باغ ،تخت های چوبي گذاشته بودند و روی هر كدام قاليچه های زیبای دست بافت انداخته بودند .سماور
برنجي بزرگي روی ایوان بود و آب داخل آن غل مي زد.
سهيل ،كه گویي ميزبان بود ،از داخل كلبه كوچك وسط باغ ،بيرون آمد و در حالي كه دمپایي های كنار دیوار را به پا
مي كرد ،به همه سالم كرد و خوش آمد گفت .روی هر یك از تخت ها ،پنچ شش نفری ،دور هم نشستند و از آب و
هوا و زیبایي اطراف صحبت مي كردند .حجتي در كنار مهيار و نصرت خان نشسته بود و با آنها وارد بحث شده بود.
سهيل با كمك پسر نصرت خان ،چای مي ریخت .پسرش وقتي سيني چای را دور گرداند ،كنار مهيار نشست و داشت
برای او از درختان باغ یکي از اهالي روستا صحبت مي كرد ،كه دچار بيماری شده بود و دقيق آثار بيماریشان را
توضيح داد .مهيار سمي را به او معرفي كرد و گفت كه خودش فردا به دیدن باغ مي رود.
حجتي از ميوه هایي كه در آن جا پرورش ميدادند سوال كرد و مهيار هم برایش از محصول های كشاورزی كه در
آنجا توليد مي شد و به خارج از كشور صادر مي شد گفت.
وحيدی در فکر بود .خانم ناصری از او خواست كه سيگارش را خاموش كند و از هوای تميز آنجا لذت ببرد .آوا
متوجه شد كه نگين سعي مي كند نگاهش را به سمتي كه ترانه و ماهان نشسته اند ،نيندازد و مي دانست كه در
درونش چه آشوبي بر پا است .برای همين از او خواست كه بلند شوند ،تا كمي در باغ گردش كنند ،از خانم ناصری
هم خواست كه همراه شان برود.
ترانه هم ،دست ماهان را گرفت و پشت سر آن ها به راه افتادند .نادر و علي تاسف مي خوردند كه چرا سازهایشان
را نياورده اند .سهيل ليواني چای برای خودش ریخت ،با دست دیگر چهار پایه كنار سماور را برداشت و كنار مهيار
گذاشت و نشست .چند دقيقه بعد ،بلند شد و از داخل ماشينش توپ واليبالي آورد و همه را به یك بازی گروهي
دعوت كرد .همه بلند شدند و آن هایي هم كه قصد بازی نداشتند ،برای تماشا به دنبالشان راه افتادند .در آخر باغ،
محوطه خلوتي بود و جای مناسبي برای بازی .سهيل به كمك علي ،طنابي را در فاصله دو درخت بلند به هم گره زدند
و زمين را به دو قسمت تقسيم كردند .خانم ناصری روی صندوق ميوه ای ،به تماشا نشست .نصرت خان ،پسرش را
به دنبال كاری فرستاد .سهيل وسط ایستاد و گفت :
 هر كي مي خواد بازی كنه بياد وسط بایسته ،مي خوایم یارگيری كنيم.100
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بعد به آن هایي كه كنار ایستاده بودند ،گفت :
 نترسيدكسي رو نمي خوایم اعدام كنيم .سه تا دیگه بيان وسط زمين ،بقيه ذخيره باشن .آقای وحيدی شما نمي آید؟بيایيد قد بلند كم داریم.
 نه ،شما بازی كنيد .ترجيح مي دم تماشاچي باشم. پس بنشينيد ،مي ترسم هالك بشيد! ...مهيار ،تو چرا نمي آی؟ تعدادتون زیاد شد. نه بابا! بيا وسط؛ مهيار هم یار ما.تيم مقابل مخالفت كردند ،سهيل قبول كرد و گفت :
 خيلي خب؛ مهيار هم مال شما.مهيار كاپشنش را در آورد و وارد ميدان شد .سهيل به نگين كه دست به كمر ایستاده بود گفت كه وارد بازی شود.
نگين ،كفش هایش را نشان داد و گفت كه مناسب بازی نيست .سهيل هم دمپایي هایش را نشان داد و خندید .نگين
به گروه علي نگاه كرد و با دیدن ماهان  ،گفت :
 من مي خوام بيام تو گروه شما.سهيل لبخند مليحي زد و آهسته زیر لب گفت نوكرتم ،بعد به او گفت :
 بيا خودم هواتو دارم.جای یکي از پسرها را با او عوض كرد و او را كنار خودش قرار داد.
چند دقيقه ای از بازی گذشته بود و اداهای ترانه اعصاب همه را به هم ریخته بود .وقتي توپ به دستش مي رسيد ،به
ماهان كه یار خودشان بود پاس مي داد و تيم مقابل را چند دقيقه ای در انتظار نگه مي داشت و بازی را كسل كننده
كرده بودند.
سهيل دست به كمر ایستاده بود ،داد زد :
 آقاجان ،بيشتر از سه ضربه نمي توانيد به هم تيمي تون پاس بدید! شما كه بازی گروهي بلد نيستيد ،برید كنارزمين ،یه توپ پالستيکي هست ،سر خودتون رو گرم كنيد ،تا بقيه هم اصولي به بازی ادامه بدند.
آنها ول كن نبودند .وقتي توپ را به زمين مقابل فرستادند ،سهيل توپ را در دست نگه داشت و گفت :
 این جوری فایده نداره .مهيار ،ماهان رو با یکي دیگه تعویض كنيد.ماهان ،خودش با خنده ،زمين را ترك كرد.
سهيل گفت :
 برو عکاس باشي كنار زمين بایست و از ادامه بازی یه چند تا عکس حسابي بنداز ،مي خوام بهت بازی گروهي رویاد بدم.
همه بلند خندیدند.
ترانه هم خارج شد و گفت :
 منم دیگه خسته شدم.سهيل آهسته گفت :
 خدا رو شکر كه خودش كنار كشيد.101
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نگين نگاهش كرد و لبخندی زد .سهيل ،همان طور كه نگاهش به او بود ،چند ضربه به روی توپ زد و پرسيد :
 خسته كه نشدید؟ مي خواید یه كم بيرون بایستيد؟ نکنه مي خواید از شر منم خالص بشيد؟ عمرا! آدم یار خوبش رو كه به این راحتي از دست نمي ده.علي گفت :
 مادو تا یار كم داریم.مهيار دست هایش را پشت گردن قفل كرده بود و منتظر بود تا بچه ها تصميم شان را بگيرند .نگاهي به حجتي
انداخت و از او خواست كه به جای ماهان بایستد .همه به سمت حجتي برگشتند .حجتي خندید و گفت كه از او سني
گذشته است .اما به اصراربچه های گروه ،وارد بازی شد.
آوا ،ساكت گوشه ای ایستاده بود و از طرز نگاه كردن های وحيدی داشت عذاب مي كشيد .به او طوری نگاه مي كرد
كه گویي از او كينه ای بر دل دارد و احساس مي كرد به او زهر چشم مي رود و در صدد انتقام است!
با صدای مهيار ،به طرف او بر گشت .مهيار از او خواست كه به جای ترانه بایستد .آوا گفت كه بازی اش زیاد خوب
نيست؛ اما برای این كه از نگاه های وحيدی خالصي پيدا كند ،حتي برای چند لحظه كوتاه هم كه شده بود ،قبول كرد.
سهيل ،توپ را به سمت مهيار پرتاب كرد .مهيار در آخر زمين ایستاد و سرویس زد .بازی از حالت كسل كننده
بيرون آمد .وقتي توپ به سمت آوا آمد ،به دستش نرسيد و مهيار از پشت سر ،توپ را به زمين حریف فرستاد .در
پاس بعدی ،هر دو به سمت توپ آمدند و یك لحظه ،هر دو تعارف كردند و توپ وسط زمين افتاد .سهيل هورا كشيد
و مهيار و آوا به هم خندیدند .علي تذكر داد كه تعارف نکنند و به دست هر كس رسيد ،سریع جواب بدهد.
همه مشغول بودند كه پسر نصرت خان سر رسيد و همه را برای خوردن نهار دعوت كرد .وقتي بر گشتند ،تخت ها
كنار هم قرار گرفته بود و سفره آماده ،پهن شده بود .بوی دل انگيز غذا ،فضای باغ را انباشته بود .همه ،بعد از این
مدتي كه در باد و باران و در استرس غذایشان را خورده بودند ،صرف غذا ،در هوای خوب و عالي آن جا ،حسابي سر
اشتها آورده بودشان.
ساعت چهار بعد از ظهر ،نصرت خان ،همه را برای بازدید به روستا برد .اینبار وحيدی كنار او ،جلوتر از بقيه راه افتاد
و با او وارد بحث و گفتگو شد .مردم ،وقتي آن ها را در كنار نصرت خان دیدند ،بلند مي شدند و سالم مي كردند ،او
هم معرفي شان مي كرد و با توضيح مختصری كه مي داد ،همه مجاب مي شدند كه آن ها برای چند روزی آن جا
مهمان هستند و با خيال راحت به ادامه كارشان مشغول شدند.
همه با دیدن مهيار ،همانند نصرت خان ،به احترام بلند مي شدند و حالش را مي پرسيدند .مهيار و سهيل ،دورتر از
همه ،مشغول گفتگو بودند.
وقتي صحبت های وحيدی طوالني شد ،هر كسي جایي برای خودش پيدا كرد و نشست .نگين و آوا ،روی سکوی خانه
ای نشستند .نگين ،عمویش را صدا زد .مهيار ،بازوانش را در دست گرفته بود و چهره اش كمي درهم رفته بود .كنار
نگين نشست و به سهيل گفت :
 تمام بدنم درد گرفته ،فکر كنم سرما خوردم. تقصير خودته؛ گفتم كه كاپشنت رو در نيار ،حداقل بعد از بازی مي پوشيدیش.بعد به وحيدی كه هنوز داشت حرف ميزد ،اشاره كرد و گفت :
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 چي مي گه این وحيدی! از جون این مردم چي مي خواد؟!خودش خندید و ادامه داد :
 همه تون یه جورایي عجيب و غریب مي زنيد؛ اون از موسيقي بدون خواننده تون و اینم از فيلم گرفتن بدونبازیگرتون!
نگين و آوا خندیدند .مهيار از آوا پرسيد :
 مگه شما نمي خواستيد كه با حضور مردم فيلم بگيرید ،پس چرا نشستيد؟ چرا ،خيلي دلم مي خواد؛ اما مي ترسم مثل دیروز بدشون بياد و فراركنند.مهيار بلند شد و گفت :
 از هر كجا دوست دارید به من بگيد و همراه من بياید و فيلم بگيرید ،اگر هم نگذاشتند ،دوربين رو بدید به من .آوا خوشحال شد .برخاست و گفت :
 پس اگه ممکنه اول از اون بچه ای كه كنار جوی نشسته شروع كنيم. ازش چي مي خواید بپرسيد؟ شما اول چيزی نگيد ،بذارید ببينم خودشون اول چي مي گن .اگر حرفي نزدند شما بحث رو باز كنيد. بسيار خوب؛ همراهم بياید.آوا دوربينش را روشن كرد و پشت سر مهيار راه افتاد .كمي باالی سر دختر بچه ابستادند ،او فقط نگاهشان كرد و با
خجالت لبخند زد و گوشه روسری اش را در دهانش كرد .با دیدن مهيار از جایش تکان نخورد و سالم كرد .مهيار به
رویش خندید و گفت :
 من هر وقت مي آم ،تو رو كنار آب مي بينم؛ خسته نمي شي این قدر پاهاتو مي شوری؟ طفلي ها یه روز از دستتفرار مي كنن ها!
او به حرفش خندید .مهيار هم لبخندی زد و پرسيد :
 اسمت چي بود؟ دریا. دریا؛ پس بگو چرا همش كنار آبي .مامانت كجاست؟او با دست ،دو زني را كه كنار در ایستاده بودند ،نشان داد .مهيار به آوا گفت كه مایل است آن جا بروند و او با سر
جواب مثبت داد .با نزدیك شدن آن ها ،دو زن ،رو پوشاندند و مهيار اول جلو رفت و جواب سالم آنها را داد ،بعد از
این كه حال و احوال شوهرشان را پرسيد ،آوا را معرفي كرد .وقتي آوا با آن ها حرف مي زد ،مهيار دوربين را از
دستش گرفت و آن را روشن كرد .یکي از آن ها با نگاه معني داری از مهيار پرسيد :
 آقای مهندس ،از اقوامند؟ بله ،از كجا فهميدید ،خيلي شبيه هستيم؟زن ،نگاه دیگری به آوا انداخت و به جای جواب ،خندید .مهيار هم با لبخندی به آوا نگاه كرد .زن پيری كه بغل
دستش ایستاده بود ،از مهيار خواست كه دوربين را خاموش كند .مهيار گفت :
 بي بي ،یه عمر تو این روستا شما ما رو فيلم كردید ،حاال بذارید یك دفعه هم من از شما فيلم بگيرم.همه از حرفش خندیدند و بي بي ،قربان صدقه اش رفت و گذاشت كه هر چه دلش مي خواهد فيلم بگيرد.
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وحيدی و بقيه ،آنها را كه دیگر از چشم دور مي شدند ،نگاه مي كردند .حجتي گفت :
 باید خانم ریاحي رو دستيار خودم كنم.خانم ناصری گفت :
 بازم زرنگي كرد ،همينم غنيمته.وحيدی با اخم گفت :
 این به درد نمي خوره ،فقط وقت تلف كردنه.حجتي گفت :
 اجازه بهمون ندادند ،و گرنه ما هم همين رو قصد داشتيم بگيریم .دیگه از یه روستا چي مي خواستي؟وحيدی روی دنده لج افتاده بود .همه دیدند كه آن ها به دنبال یکي از زن ها وارد یکي از خانه ها شدند .چند دقيقه
بعد كه آنها داشتند به سمت بچه ها مي آمدند ،وحيدی منتظرشان نایستاد و گفت كه بهتر است دیگر باز گردند .آوا
توی راه ،داشت برای نگين و خانم ناصری ،از خانه ای كه در آن وارد شده بودند ،تعریف مي كرد كه شبيه یك
كارگاه قالي بافي بود و دسته جمعي داشتند همه مي بافتند و شعر مي خواندند.
وقتي از نصرت خان و پسرش تشکر و قدرداني كردند ،به همراه مهيار به ویالی او باز گشتند .سهيل به خانه خودش
رفت.
سر شب ،وحيدی روی كاناپه لم داده بود و متفکر ،فيلم را از اول تا آن جایي كه گرفته بودند ،مرور مي كرد .همه به
یکدیگر نگاه مي كردند و نمي دانستند كه او به چه فکر مي كند و در مغزش چه مي گذرد .سکوت بيش از پيش
نگران كننده او ،معلوم نبود تا كي ادامه داشت.
ساعت یازده شب بود ،وقتي همه ،كم كم خود را برای خواب آماده مي كردند ،یك دفعه وحيدی ،آوا را صدا زد و از
او ،سي دی را كه در آن صدای پرندگان و طبيعت را پر كرده بودند را خواست .آوا با تعجب ،به بقيه كه داشتند
پراكنده مي شدند ،نگاه كرد و گفت :
 شما نگفتيد كه سي دی رو همراهم بيارم ،یه روز قبل از این كه راه بيفتيم آوردمش توی شركت؛ یادتون نيست؟!وحيدی كه از اول هم به دنبال بهانه ای مي گشت كه دق و دلش را خالي كند ،با لحن غيرمنتظره ای گفت :
 همه چيز رو كه نباید گفت :ما اون سي دی رو برای همين كار پر كرده بودیم ،شما باید خودتون مي دونستيد كهبهش احتياج پيدا مي كنيم.
آوا با اخم گفت :
 االن هم به سي دی احتياجي نيست ،كار هنوز نيمه تمومه .اون سي دی موقع مونتاژ فيلم به دردمون مي خوره.وحيدی ،عصبي دادزد :
 من نمي دونم پس برای شما چي اهميت داره كه از شروع كار ،مرتب هر چيزی رو مي گویيد بهش نيازی نيست! اگر هم مهم باشه ،فکر نمي كنم اون قدر اهميت داشته باشه كه این طوری سر من فریاد بزنيد.وحيدی كمي آرام تر شد .همه با حيرت به سمت آن ها برگشته بودند .خانم ناصری گفت :
 آوا راست مي گه پيام جان ،ما همه مون از اون سي دی یکي یك كپي گرفتيم ،هيچ كدوم فکرش رو نمي كردیم كهمورد احتياج بشه ...،حاال هم كه طوری نشده!
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علي كه خيلي از رفتار وحيدی ناراحت شده بود ،گفت :
 اگر بهش احتياج پيدا مي كردیم و الزامي بود ،باید حتما مي گفتيد.این دفعه وحيدی ،بلندتر از قبل ،فریاد زد :
 هر چيزی رو كه نباید گوشزد كرد! این یه كار گروهيه ،هر كس باید خودش رو موظف به انجام كارهاش بدونه.همه از حرفش رنجيدند .امير گفت :
 تا االن شما از ما چه كاری خواستيد و ما كوتاهي كردیم كه این طوری حرف مي زنيد!؟خانم ناصری به او اشاره كرد كه آرام باشد .اما حرف او برای همه گران تمام شده بود .كيارش بلند شد و با اخم گفت
:
 راست مي گه؛ جز اینکه از شروع كار هر چه گفتيد ،گفتيم چشم و با تمام رفتارهای شما كنار اومدیم.وحيدی كه هنوز آثار خشم ،بر چهره اش نمایان بود ،بلند پرسيد :
 كدوم رفتارها؟با سر و صدایي كه بلند شد ،آقای حجتي را كه به همراه مهيار بيرون رفته بود ،به داخل سالن كشاند .با تعجب ،چهره
یك یکشان را از نظر گذراند و گفت :
 چي شده؟!همه با شرمندگي به او نگاه كردند و سر جاهایشان نشستند .هيچ كدام حرفي نمي زد .مهيار ،دوست نداشت در كار
آنها مداخله كند ،پشت سر حجتي دست به سينه ایستاد ،آوا را كنار شومينه دید كه اشك در چشمانش برق ميزد و
برای این كه گریه اش را مهار كند ،لبش را در دندان مي گزید .اخم هایش در هم رفت و منتظر شد تا از جریان با
خبر شود.
حجتي نزدیك وحيدی رفت و پرسيد :
 موضوع چيه؟ چيزی نيست ،مي خواستم اون سي دی صداها رو بذارم ببينم اصال مطابقتي با كارمون داره یا نه ،اگر نيست از اولپر كنيم؛ اما هيچ كس همراهش نياورده.
آوا با بغض گفت :
 شما به خاطر همين ،این جار و جنجال رو به راه انداختيد و سر من فریاد زدید!؟حجتي آهي كشيد و از این كه مي دید ،وحيدی چه طور بين بچه ها دعوا به راه انداخته ،ناراحت شد .اما سعي كرد ،با
توجه به تجربه چندین ساله اش ،به هر نحوی است به جای گسترش دادن دامنه این موضوع ،بحث را به هر طریقي
است ،خاتمه بدهد و گفت :
 كاریه كه شده ،عصبانيت هم دردی رو دوا نمي كنه ،بهتره به فکر بقيه كار باشيم.وحيدی نشست و گفت :
 سالي كه نکوست از بهارش پيداست! اگر بقيه كار هم مي خواد با همين بي نظمي پيش بره ،كار به پایان نرسهبهتره.
خانم ناصری ،بلند و كشيده گفت :
 پيام!!105
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نادر در گوش علي پچ پچ كرد :
 كاش حداقل مي گفت كدوم بي نظمي دل مون نمي سوخت.علي آهسته گفت :
 برای من كه دیگه به پایان رسيدن و نرسيدنش توفيری نداره.آوا وسط اتاق ایستاد و به وحيدی گفت :
 اگه همين طور پيش بریم ،منم باید بگم كه واقعا نمي تونم به این همکاری ادامه بدم.و با گفتن این حرف ،از در سالن خارج شد .مهيار ،رفتنش را ،زیر چشم دنبال كرد .حجتي ،به وحيدی اشاره كرد كه
دنبالش برود .وحيدی همين كار را كرد و حجتي كنار بچه ها نشست و از مهيار به خاطر وقایع پيش آمده عذرخواهي
كرد .بچه ها هم وقتي او را ناراحت دیدند تك تك از اینکه او را درگير مسائل خود كرده بودند ،معذرت خواهي
كردند .مهيار كنار آنها نشست پا روی پا انداخت و بدون حرف به گوشه ای خيره شد .حجتي به نرمي به بقيه گفت :
 شما هم وقتي مي بينيد عصبيه چيزی نگيد ،تازه آتيش ماجرا رو تندتر مي كنيد!امير گفت :
 آخه این كه دليل نمي شه .ایشون هر وقت از چيزی ناراحتن ،همه چيز رو با هم قاطي مي كنند و هر چي دلشونبخواد به آدم تيکه ميندازن.
نادر گفت :
 به نظر شما ،ما توی این چند وقت ،چه كوتاهي ،كه این طور با ما حرف زدند؟حجتي گفت :
 شما ناراحت نشيد ،عصبي بوده و یه چيزی گفته ،مي شناسيدش كه .شما نباید جوابش رو مي دادید.ناصر ،كه هم سن و سال مهيار بود ،گفت :
 مقصر خودشون بودن ،ناحق حرف زدن .اگه موضوع به اعصاب خوردیه ،واال به خدا ما هم اعصاب درست و حسابيای نداریم .به من بي مقدمه پيشنهاد شد كه برای این كار بيام ،مادر مریضم و با هزار تا بدبختي دیگه م ،ول كردم و
اومدم این جا.
علي گفت :
 راست مي گه ،منم اگه برای فرار از دست طلبکارام نبود نمي اومدم.هر كسي شروع كرد از مشکالتش حرف زدن .حجتي خندید و گفت :
 پس بفرما ما دنبال خودمون یه مشت درب و داغون برداشتيم آوردیم! بيچاره وحيدی حق داره بناله.همه یکجا خندیدند.
وحيدی ،چند دقيقه ای را باالی سر آوا ایستاده بود و فقط یك كلمه بر زبان آورده بود :
 معذرت مي خوام. دیگه فایده ای نداره؛ حاال كه جلوی همه ،به خاطر یه مسئله كوچيك منو خرد كردید.وحيدی سرش را زیر انداخت و آوا ادامه داد :
 -فکر مي كنم رفتار تند امشب شما ،به موضوع صبح برمي گرده؟
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وحيدی مي خواست حرف او را رد كند ،اما نتوانست؛ چون حقيقت داشت ،برای همين ترجيح داد كه سکوت كند .آوا
مطمئن شد و با ناراحتي گفت :
 من كه گفتم دلم نمي خواد این موضوع رو با رابطه كاری مون قاطي كنيد .شما حق نداشتيد این طور برخورد كنيد،من به كنار ،این رفتارتون ،جای تشکر و خسته نباشيد تون از بچه ها بود؟! اگه دیدید كه بقيه كار رو هم با همون
پشتکار ،سر كار حاضر شدند ،پای مدیریت درست خودتون نذارید ،چون فکر مي كنم ادامه كار ،جز تحمل كردن
همدیگه چيز دیگه ای نيست.
وحيدی ،اخم هایش در هم رفت و گفت :
 از اون اول هم دلم راضي به اومدن به اینجا نبود ،حاال مي فهمم كه این دلشوره من بي دليل هم نبوده؛ كاش هرگزاجازه نمي دادم تا این مسائل هم پيش نمي اومد .اون وقت این طوری تو روی هم قرار نمي گرفتيم ...شما خيلي تغيير
كردید!
آوا عصبي خندید و با تعجب گفت :
 من تغيير كردم یا شما!؟! هر كاری كه كردید چيزی نگفتم و گفتم كه حتماً صالح كار رو بهتر از من مي دونيد .اماشما ول كن نيستيد؛ هر روز ،یه بهانه تازه مي تراشيد و بي خود سر هر مسئله كوچيکي یه بحث تازه راه ميندازید.
من واقعاً خسته شدم!
 من بيشتر از شما احساس خستگي مي كنم .اما... اگه مي بينيد كه واقعاً نمي تونيد ادامه بدید ،منم حرفي ندارم. چيه! شما كه خودتون رو برای این كار به آب و آتيش مي زدید! آره ،اما اون موقع فکر چنين روزهایي رو نمي كردم .لذت كار گروهي ،برام بيشتر از رسيدن كار به جشنوارهاهميت داشت .اما با این اوضاع ،از دل و دماغ افتادم.
 از همان اول هم با اصراری كه شما و نگين خانم برای اومدن به این جا داشتيد ،باید حدس مي زدم كه موضوع ازچه قراره؛ مطمئنم آوردن همه ما هم به این جا ،بهانه ای بيش نبوده.
آوا با تعجب ،نگاهش كرد و گفت :
 منظورتون چيه!؟! چه بهانه ای؟ شما ،همه ما رو دست انداختيد .فکر كردید من احمقم ،این كار رو جای دیگری هم مي شد پر كرد؛ همه مون روبازی دادید!
آوا در حالي كه بدنش از عصبانيت مي لرزید ،با ناباوری او را نگاه كرد و فریاد زد :
 هيچ معلومه چي دارید مي گيد!؟! شما خودتون رو زدید به اون راه ،وگرنه من خوب مي فهمم كه چي دارم مي گم .از یك طرف شما ادعا مي كنيد كهاین جناب مهندس رو ندیده بودید ،و از طرف دیگه ،ایشون ادعا مي كنند كه از دوستان صميمي پدر شما هستند و با
خانواده شما آشنا هستند .خوبه ،حداقل این سفر ،بهانه ای شد تا شما تجدید خاطرات كنيد! ...واقعاً چي رو مي
خواستيد به من ثابت كنيد؛ انتخاب تون رو!؟
تمام صورت آوا از اشك خيس شده بود .با لرزشي كه در صدایش بود ،گفت :
 من اصالً نمي فهمم شما از چي دارید حرف مي زنيد!107
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وحيدی بي خيال ادامه داد :
 شما كه آدم تيز بيني بودید؛ شاید هم خودتون رو زدید به اون راه .متعجبم كه چه طور مفهوم این نگاه ها رو نميفهميد! نمي تونم تحمل كنم و بنشينم و تماشا كنم كه چه طوری شما رو زیر نظر داره و شما هم عين خيال تون
نيست .حالم از نگاه متکبرانه ش به هم مي خوره.
 بس كنيد! احترام خودتون رو نگه دارید .از خودتون خجالت نمي كشيد كه بعد از این همه دردسر و مزاحمتاینطوری ...خيلي آدم بي چشم و رویي هستيد!
وحيدی ،در حال خودش بود و گویي داشت برای خودش حرف مي زد ،گفت :
 من بدبخت رو بگو كه چه آرزوهایي داشتم و به چه اميدهایي روز و شبم رو سپری مي كردم!نگين و خانم ناصری زودتر از بقيه بيرون آمدند و حيران نگاهشان كردند .نگين به سمت آوا رفت و در آغوشش
گرفت و بر سر وحيدی فریاد زد :
 دیوونه! ببين چه طوری داره مي لرزه!حجتي گفت :
 گفتم بيای از دلش در بياری نه این كه خرابترش كني!خانم ناصری گفت :
 پيام چي بهش گفتي؟وحيدی دو پله پایين رفت و برگشت و داد زد :
 حقيقت رو!مهيار ،دیگر نتوانست تحمل كند و بلند فریاد زد :
 شما دیگه دارید شورش رو در مي آرید!وحيدی راه رفته را با شتاب برگشت و با تهدید به او گفت :
 شما دخالت نکنيد ،این اصالً به شما ارتباطي نداره. اگر تا االن هم چيزی نگفتم ،به خاطر این بوده كه نمي خواستم دخالت در كارتون كرده باشم؛ این دیگه هيچ ربطيبه كار شخصي شما نداره ،من بهتون اجازه نمي دم كه توی خونه من صداتون رو بلند كنيد.
اولين بار بود كه همه فریاد مهيار را مي شنيدند .وحيدی مي خواست چيز دیگری به او بگوید كه همه به طرفش
برگشتند و از این كه دیدند وحيدی تا این حد نمك نشناس است ،خجالت كشيدند و از مهيار خواستند كه با او دیگر
بحث نکند.
حجتي ،آنقدر عصبي و ناراحت شد كه جلوی همه اعالم كرد؛ دیگر حاضر به ادامه همکاری نيست .همه،كار را تمام
شده دانستند و وحيدی با پُررویي ادامه داد :
 هر كس هر غلطي دلش خواست بکنه؛ دیگه برام اهميتي نداره .من همين امشب بر مي گردم تهران.هيچ كس ،قدمي برای بازگشت او ،بر نداشت .حجتي گفت :
 -تا به حال ،در این بيست و هفت سال سابقه كاری ام ،هرگز چنين توهيني كه در این سفر بهم شد ،نشده بود.
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وحيدی وسایلش را جمع كرد و هيچ كس جلوی او را نگفت .مهيار ،با تمام عصبانيتش ،به او گفت كه راه ها خراب
است و از او خواست كه حداقل تا صبح را صبر كند .اما او به حرفش گوش نداد و بدون خداحافظي رفت .همان شب،
همه ،ساك هایشان را برای بازگشت بستند.
مهيار ،آن شب را همانجا ماند .ساعت نزدیك سه صبح بود .عده ای به اتاق هایشان رفته بودند؛ اما هيچ كدام خواب
شان نمي برد .حجتي ،با ناصر و نادر ،كنار شومينه ،پکر نشسته بودند .با این كه همه بيدار بودند؛ اما همه جا ،سوت و
كور بود .مهيار به طبقه باال رفت ،نگين از اتاقش بيرون آمد و با دیدن عمویش گفت :
 داشتم مي اومدم اتاق شما. آوا چه طوره ،خوابيده؟ نه ،داره ساكش رو مي بنده. چي كار مي كنه؟! مي خواد فردا با بچه ها بر گرده. اما من نمي ذارم شما با بقيه برگردید. بهش گفتم ،راضي نمي شه .نمي دونم وحيدی بهش چي گفته كه این قدر اعصابش رو بهم ریخته. خودم باهاش حرف مي زنم.نگين داخل اتاق رفت و به او گفت كه عمویش مي خواهد با او حرف بزند .آوا همان طور كه كنار تخت نشسته بود و
لباس هایش را تا مي كرد ،گفت :
 نگين ،دیگه موندن ما دليلي نداره ،مثل هميشه با بچه های گروه بر مي گردیم.بعد یك دفعه با دیدن مهيار در آستانه در ،سرش را پایين انداخت و دیگر چيزی نگفت.
نگين ،لباسش را روی چمدان انداخت و گفت :
 یه دنده!و با حالت قهر ،از اتاق بيرون رفت .آوا ،بعد از حرف های وحيدی ،نمي توانست دیگر مستقيم به چشم های او نگاه
كند .خود را سخت مشغول جمع آوری وسایلش نشان داد.
مهيار باالی سرش ایستاده بود و آوا منتظر بود كه چيزی بگوید؛ همان طور ساكت ،كنار تخت نشست .آوا سرش را
باال آورد و در صورت آرام او ،تنها به لبخندی كه گوشه لبش نشسته بود ،نگاه كرد و تا آمد چيزی بگوید ،مهيار گفت
:
 این قدر اینجا بهتون بد گذشته كه حتي یك روز دیگه هم نمي تونيد تحمل كنيد!؟ خواهش مي كنم این حرف رو نزنيد؛ ما به حد كافي براتون دردسر درست كردیم. ببينيد اتفاقي ست كه افتاده .االن شما هم با جریان های پيش آمده ،باید به من حق بدید كه نگران باشم .به گروهشما اصالً اعتباری نيست .توی مسير ،با این اختالفاتي كه بين تون وجود داره ،هر لحظه ممکنه كه دوباره بحثي در
بگيره و هر كدوم بخواد برای خودش یه راهي رو بره .من كه نمي تونم همين طور شما رو بسپارم به امان خدا!
 این بار اول بود كه چنين اتفاقي افتاد.و بغض ،راه گلویش را بست .مهيار با خنده گفت :
 اینم از شانس بد من بود! حاال كه مهمان من بودید ،باید این اتفاق مي افتاد كه با خاطره ای بد این جا رو ترك كنيد.109
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 مگر شما مقصر بودید!مهيار ،به دست او ،كه سریع وسایلش را جا سازی ميکرد ،نگاه كرد.
 شما اجازه بدید ،من خودم مي رسونمتون تهران؛ بدون حتي یك دقيقه توقف ،خوبه؟آوا لبخندی زد و گفت :
 نه! تا همين جا هم به اندازه كافي مزاحم تون شدیم. اگر با من نمي خواهيد بر گردید؛ پس الاقل صبر كنيدكه مهرداد بياد دنبال تون؛ دیروز كه تماس گرفت ،گفت كهیه ماموریت براش اصفهان پيش اومده ،گفت اگه وقت كرد برای دیدن تون ،یه سری هم اینجا مي زنه .اگر صبر
كنيد ،زنگ مي زنم كه حتماً بياد.
وقتي او را دید بي توجه است ،آه بلندی كشيد ،در چمدان را بست و گفت :
 اصالً گوش دادید كه چي گفتم!؟آوا ،دست از كار كشيد و نگاهش كرد .مهيار با تعجب گفت :
 چه قدر لجبازی!از حالت و لحن او ،آوا بي اختيار لبخندی بر چهره غمگينش نشست.
مهيار ،در سکوت نگاهش كرد ،وقتي مطمئن شد كه راضي شده است ،چمدانش را بست و در حالي كه آن را در كنار
تخت مي گذاشت ،گفت :
 من اگر روزی ازدواج كردم ،تنها چيزی كه اجازه نمي دم همسرم با خودش جهيزیه بياره؛ چمدونه!آوا خندید .مهيار برخاست و در ادامه حرفش گفت :
 شما خانم ها چرا تا یك اتفاقي كه مي افته ،اول مي رید سراغ چمدون تون؟ راه دیگه ای بلد نيستيد؟! برای مردها،بستن چمدون هميشه آخرین راه حله.
آوا پرسيد :
 بيچاره همسرتون ،اگر روزی خواست بره مسافرت چي كار كنه؟!مهيار كنار در رسيده بود ،جواب داد :
 اگر خواست مسافرت بره كه خودم همراهش هستم ،وسایلش رو داخل چمدون خودم مي ذارم. یه وقت خواست تنهایي سفر كنه؟! هيچ وقت چنين اجازه ای رو بهش نمي دم. عجب آدم خود خواهي هستيد ،یه وقت دوست داشت كه یه سفر دوستانه بره! این خود خواهيه كه مي خوام همراه خودم باشه و هميشه همراهش باشم!؟آوا ،تنها نگاهش كرد .مهيار با لبخند دلنشيني ،شب به خيری گفت و از اتاق بيرون رفت .آوا روی تخت دراز كشيد و
از زُق زُق سرش چند لحظه ای پلك هایش را با فشار ،روی هم انداخت .یك لحظه ،به همسر نداشته او ،فکر كرد ،و
برای اولين بار ،حس حسادت را در وجود خودش ،حس كرد!
***
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ساعت هشت صبح ،بچه های گروه ،ویال را ترك كردند و همه قبل از رفتن ،آوا را دلداری دادند و گفتند كه اگر
دوباره قصد شروع كار را داشت ،همه او را یاری خواهند كرد و آوا از همه آنها تشکر كرد.
مهيار بعد از تماس با مهرداد ،به آنها گفت كه مهرداد االن در اصفهان است و فردا صبح برای بازگشت آنها ،خودش
را مي رساند.
عصر ،آوا و نگين از او خواستند كه آن ها را به منزل حامد ببرد ،تا از شيال خانم و بقيه خداحافظي كنند .در برگشت
از خانه حامد ،هوا ابری و دلگير شده بود .آوا و نگين ،از سکوت اطراف ،و مخصوصاً دلگيری هوا  ،كه دیگر در آن
حال و هوا ،بر غم شان مضاعف شده بود ،غمگين ،روی بالش های كنار شومينه ،چمباتمه زده بودند .نگين گفت :
 انگار همين دیروز بود كه اومدیم این جا!آوا ،چانه اش را را روی پایش گذاشت و گفت :
 چي فکر مي كردیم و چي شد! همه چيز این سفر عجيب و غریب بود؛ تو هر ساعتش ،با یه اتفاق غير منتظره روبرو شدیم! ...هنوز هم نمي خوایبگي كه وحيدی بهت چي گفت؟ حداقل به من بگو.
 بهت كه مي گم ،باورت نمي شه. برای اینکه راستش رو نمي گي.مهيار ،كنارشان نشست و سيني را وسط گذاشت .گفت :
 اینم از قهوه؛ توی این هوا مي چسبه ،نه؟به هر دویشان نگاه كرد و گفت :
 روز آخر و این هوای گرفته و چهره دمغ شما ،حسابي داره كالفه م مي كنه .انگار همه چيز دست به دست هم دادنكه منو دیوانه كنن!
نگين خسته ،سرش را روی پای مهيار گذاشت و دراز كشيد .آهي كشيد و گفت :
 كاش شما هم برای هميشه بر مي گشتيد تهران.مهيار ،تنها لبخندی زد و موهایش را نوازش كرد .نگين دوباره گفت :
 خيلي دلم براتون تنگ مي شه. من هم همين طور عزیزم .بي معرفت نشي بری دیگه سراغ عمو رو هم نگيری ها!نگين با ناراحتي گفت :
 عمو! بس كن ،االنه كه دیگه گریه م بگيره.مهيار خندید و در فنجان ها قهوه ریخت .آوا برای خودش دو قاشق شکر ریخت .مهيار قاشق شکر را نزدیك فنجان
نگين برد و از او پرسيد كه با شکر مي خورد ،نگين گفت :
 نه تلخ مي خورم.بعد ،موبایلش را برداشت و در همان حالت ،از عمویش ،چند عکس گرفت .به یاد خاله اش افتاد و گفت :
 خاله فرنازم هم مثل منه؛ مامان مي گه كارهای من خيلي شبيه خاله ست؛ شما هم...مهيار یك دفعه گفت :
 چه طوره برای اینکه حال و هوامون عوض بشه ،حافظ رو برداریم و فال بگيریم.111
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نگين بلند شد و فنجانش را برداشت و كمي نوشيد .آوا بلند شد و از روی شومينه ،كتاب حافظ را برداشت و به دست
او داد .مهيار گفت :
 شما بگيرید. نه ،من دوست ندارم فال خودم رو خودم بگيرم .اگه ممکنه ما نيت مي كنيم شما بگيرید؟مهيار ،كتاب را گرفت و چهار زانو نشست .كمي از قهوه اش را خورد .تا آمد چشم هایش را ببندد و تفعل بزند،
پشيمان شد و گفت :
 چه طوره همه مون نيت كنيم و یه فال بگيریم ،ببينيم چي واسه مون در مي آد.آوا خندید و نگين گفت :
 بيچاره حافظ قاطي مي كنه!آوا گفت :
 عوضش این طوری وقتش رو كمتر مي گيریم.مهيار ،به حرف های آنها خندید و چشم هایش را بست؛ زیر لب زمزمه كرد و هر كسي در دل ،برای خودش نيت
كرد .مهيار به هر دو نگاه كرد و بين صفحات ناخن كشيد .صفحه ای باز كرد و آرام خواند :
راهيست راه عشق كه هيچش كناره نيست
آنجا جز آنکه جان بسپارند چاره نيست
هر گه كه دل به عشق دهي خوش دمي بود
در كار خير حاجت هيچ استخاره نيست...

مهيار ،لبخندی زد و بقيه شعر را نخواند؛ فقط با نگاه گذرایي ،ادامه شعر را از زیر نگاه گذراند .نگين با گره اخمي كه
در چهره اش افتاده بود ،به آوا نگاه كرد و گفت :
 به حال من كه اصالً ربطي نداشت!آوا هم در ميان بيت ها ،به دنبال نيتش مي گشت و به نگين خندید.
نگين به عمویش كه كتاب حافظ را مي بست ،گفت :
 انگار فقط شما ،جواب تون رو از حافظ گرفتيد؟مهيار ،به جای جواب ،لبخند پر معنایي زد و گفت :
 معلومه نيت شما از ته دل نبوده كه خواجه تنها به دل من جواب داده.***
چند ساعتي بعد از رسيدن مهرداد سهيل ،برای دیدار او و به قصد خداحافظي از دخترها ،خود را به باغ رساند .مهرداد
چند ساعتي را بشتر نماند و گفت كه از چند جا سفارشاتي گرفته است كه باید هر چه زودتر به تهران باز گردد.
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نگين ،یك دست را به كمر زده بود و داشت به سهيل ،كه چمدان ها را در صندوق عقب جا مي داد ،نگاه مي كرد.
مهرداد ،كاپوت ماشين را باال زده بود و دقيق همه چيز را چك مي كرد .سهيل همان طور كه آخرین چمدان را بر مي
داشت ،به نگين نگاه كرد و لبخند نمکيني بر چهره اش نشست.
نگين هم نگاهش كرد؛ اما مفهوم نگاهش را نفهميد و به خيال این كه لبخند او به خاطر سنگيني چمدان بوده است،
خندید و گفت :
 چمدون من از همه چمدون ها سنگين تره. نه اون قدر هم سنگين نيست. پس بازم جا داشته؟سهيل خندید و گفت :
 بي معرفت ها ،مي خواستيد همين جور بي خداحافظي برید؟ ما دیروز برای خداحافظي اومدیم؛ اما... بله ،رفته بودم كارخونه. دیدید ما بي معرفت نيستيم. اگر نمي دیدم تون هرگز نمي بخشيدم تون.نگين با تعجب نگاهش كرد و یك دفعه خنده اش گرفت .لحن او ،و نگاه عجيبش ،برایش تازگي داشت .بلند گفت :
 اوه ،اوه! پس باید خدا رو شکر كنيم كه در آخرین لحظات دیدیم تون؛ و گرنه یك عمر مستوجب عذاب الهي ميشدیم!
سهيل در عقب را محکم بست و به كمك مهرداد رفت.
آوا كلمن را آب كرد و روی ميز گذاشت .با حوله دست هایش را خشکاند و به ساعت نگاه انداخت؛ ساعت ده و نيم
صبح بود.
از در سالن خارج نشده بود كه با صدای مهيار به سمت پله ها برگشت .مهيار ،قدم هایش را سریع كرد .وقتي
روبرویش قرار گرفت ،آوا كلمن را زمين گذاشت .مهيار ،مثل هميشه آرام به نظر مي رسيد .در دستش ،جعبه باریك
مستطيل شکلي ،از جنس چوب بود .آوا ،نگاهي به جعبه انداخت و مهيار ،آهسته آن را طرف او گرفت و گفت :
 اینو از طرف من یادگاری داشته باشيد.آوا ،مليح خندید و جعبه را از دستش گرفت .درش را باز كرد و با شگفتي گفت :
 وای چه قدر خوشگله!! ناقابله.آوا خودكار را از جعبه در آورد و به بدنه چوبي آن ،كه ظریف و زیبا ،كنده كاری شده بود ،دست كشيد .با انگشت،
غنچه گل های آن را دنبال كرد و گفت :
 این همون چوبي نيست كه اون شب ،كنار آتيش داشتيد مي تراشيدش.مهيار ،سرش را به عالمت مثبت ،پایين آورد و گفت :
 گفتم كه وقتي تمام شد نشون تون مي دم. چند ساعت روش كار كردید؛ معلومه خيلي زحمت برده!؟113
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 نه زیاد؛ این یکي واقعاً استثنا بود؛ چون موقع درست كردنش ،اصالً گذر زمان رو نمي فهميدم .فقط این مدت كميكه شما این جا بودید كار برد.
 اگه به همون اندازه هم براتون زحمت داشته كه دیگه حسابي باعث شرمندگي من شده. اگه این طوره كه اصالً زحمتي نداشته.آوا ،مستقيم به چشم هایش نگاه كرد و او هم .مهيار لبخندی زد و گفت :
 اگه تو این مدت ،به همون اندازه كه به من خوش گذشت ،به شما هم خوش گذشته باشه ،خدا رو شکر مي كنم ومي تونم این اطمينان رو به خودم بدم كه من بهترین مهمان نواز عالمم.
 مطمئن باشيد كه هستيد.با صدای نگين ،هر دو به سمت صدا برگشتند .وقتي هر دو به ایوان رسيدند ،مهيار گفت :
 هيچ دلم نمي خواست این طوری این جا رو ترك كنيد.آوا آهي كشيد و گفت :
 حتماً حکمتي توی كار بوده ،تنها چيزی كه ناراحتم نمي كنه ،اینه كه این سفر ،منو با خيلي از همکارام آشنا كرد .چهاون هایي كه قبالً در موردشون بد فکر مي كردم و و چه اون هایي كه در موردشون خوب فکر مي كردم .حداقل
قضاوتم در مورد تك تکشون عوض شد.
مهيار ،كلمن را كنار پای نگين گذاشت .چانه او راگرفت و به چهره غمگين او لبخند زد و گفت :
 ببينمت! دوست ندارم موقع خداحافظي ،این چهره ت توی ذهنم بمونه ها .عمو رو ببين؟نگين نگاهش كرد و گفت :
 تو رو خدا ،شما كاری به حرف های مامان و اینا نداشته باشيد ،حداقل به خاطر من بيایيد .نذارید اینبار هم مثل... مطمئن باش ،اینبار اگه اون ها هم نذارن ،خودم برای دیدنت مي آم .مي دوني كه برای من اصالً این حرف هااهميتي نداره.
نگين خوشحال ،دست در گردن عمویش انداخت .مهرداد ،با دیدن آنها بلند گفت :
 نگاه كن ،مهيار یك عمر تربيتم رو كن و یکون كردی! نُنُر!مهيارخندید و گفت :
 چيه حسودیت مي شه؟! این جوری كه تو داری نازش رو مي كشي ،هر كي جای منم باشه چشماش از حدقه در مي آد! تقصير خودته! مي خواستي تو هم یه كم شيرین زبون و ماماني بودی تا ناز تو رو هم مي كشيدم.مهرداد ،آه جان سوزی كشيد و گفت :
 هي! ما كه نه ماماني بودیم و نه بابایي؛ چه معجوني از آب در اومدیم ،فقط خدا عالمه .نگاه؛ اصالً انگار نه انگار كهچند هفته ست ما رو ندیده! نگين خانوم ،بابا اگه خيلي ناراحتي ،مي خوای همين جا بمون ،تعارف نکني ها! من برمي
گردم بقيه وسایلت رو مي آرم ،مشکلي نيست.
همه خندیدند و مهيار گفت :
 -كي رو مي ترسوني؟ من از خدامه .تو اجازه شو بده.
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 الزم نکرده ،مي ترسم یه كم دیگه بمونه ،من و فرنوش رو پاك از یاد ببره .این همين جوریش بيچاره مون كرده،تو دیگه با این كارات اوضاع رو بدترش نکن.
 دلت هم بخواد؛ كاش همه همين جوری بيچاره بودن.نگين گفت :
 مي بيني عمو؟ نه عزیزم ،داره شوخي مي كنه .این ها رو مي گه ،تا یه وقت من از دهنم نپره بگم كه پشت تلفن خودش چه كارمي كرد و ...
مهرداد پرید وسط حرفش و داد و هوار راه انداخت؛ تا او حرفش را كامل نکند :
 اِ مهيار! كي؟ اِ ...چرا دروغ مي گي؟! من!همه بلند خندیدند .مهرداد ،برای خداحافظي ،با سهيل كه آرام و ساكت ایستاده بود ،دست داد و گفت :
 این قدر ساكت و آروم شدی كه فکر كردم زن گرفتي! موهات هم كه خدا رو شکر داره مثل من مي شه ،پس دیگهایشاا...؟
 چي كار كنيم ،كمال همنشينيه دیگه.مهرداد ،به شانه او گذاشت و جدی گفت :
 مي دونم ،مي دونم پسرم؛ همه این آتيش ها زیر سر همينه .اما تو فکر خودت باش ،همين نصف زبوني كه واسه تمونده ،حفظش كن ،فردا به دردت مي خوره.
سهيل خندید و سرش را زیر انداخت و گفت :
 چشم. بجنب تا دیر نشده! دلم مي خواد دفعه دیگه كه دیدم تون ،مثل خودم بيچاره ببينم تون.مهيار گفت :
 خب اینو بگو؛ طفلي داره دنبال هم زبون مي گرده .فکر نمي كنم به آرزوت برسي. به كوری چشم حسودان مي رسم. بتركه چشم حسود! ایشاا. ...وقتي ،همه آماده رفتن شدند ،مهرداد ،دست مهيار را صميمانه در دست گرفت و گفت :
 بابت همه چيز ممنونم ،خيلي بهت زحمت دادم. بازم از این كارها بکن ...به خانومت هم سالم برسون.مهرداد نگاهش كرد و سرش را تکان داد .مهيارگفت :
 اميدوارم ،دفعه بعد كه اومدید ،با خانومت ببينمت. من هم اميدوارم. به فرهاد هم سالم برسون. حتماً؛ اگر بدوني چه قدر دوست داشت ببيندت .وقتي بهش گفتم كه مي خوام برم اصفهان ،تلفني گفت كه صبركنم تا برگرده؛ مي خواست به جای من بياد تا یه سری هم این جا بزنه.
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 كاش مي اومد. نشد ،وقتي برگشت ،هالك بود! قبول نکردم؛ ترسيدم با این خستگي ،راه بيفته یه بالیي هم سر خودش بياره. اگر نتونست ،خودم حتماً به دیدنش مي رم.مهرداد ،بار دیگر دست او را فشرد و خداحافظي كرد .ماشين كه از در باغ بيرون رفت ،نگين هنوز به عقب برگشته
بود و دست تکان مي داد.
وقتي ماشين كامالً از دید آن ها پنهان شد مهيار چشم از جاده برداشت و آهسته به سمت ویال قدم برداشت .از كنار
سهيل كه رد شد ،گفت :
 بيا تو.وقتي او تکان نخورد ،ایستاد و با تعجب نگاهش كرد .گفت :
 چرا نمي آی!؟ نه باید برم ،كلي كار دارم.مهيار خندید.
 نه بابا! مؤدب شدی! داشتم كم كم شك مي كردم كه خودتي؛ چرا با مهرداد مثل غریبه ها حرف مي زدی!؟ یه بار هم كه ما اومدیم لفظ قلم صحبت كنيم ،همه مسخره مون كردند. بيا بریم یه چيزی بدم بخوری؛ شاید حالت خوب بشه. فکر نکنم معجون تو هم به حال من اثری داشته باشه. اِ! پس خودت هم فهميدی كه حالت خيلي وخيمه؟سهيل ،خندید و سری تکان داد .به دنبال مهيار راه افتاد .مهيار پرسيد :
 از فرزان چه خبر؟ هيچي؛ مثل هميشه .یه دفعه با خانومش مثل ليلي و مجنونن و یك دقيقه بعد مثل سگ و گربه بهم مي پرن .امااینبار فکر كنم حسابي زدند به تریپ هم.
 چه طور؟ -هيچي بابا! ول كن ،فعالً حوصله شو ندارم!

 یه وقت از این خونه بيرون نری ها! شدی عينهو خانوم هاویشان. حوصله هيچ كاری رو ندارم. اینم شد حرف! توی این دو هفته ،من مرتب اومدم بهت سر زدم؛ اما تو حتي یك بار هم خونه ما نيومدی! باور كن نگين ،فقط تنها جایي كه رفتم شركت بوده.نگين به سمت در برگشت .آوا گفت:
 داری مي ری مامان؟ آره عزیزم .پس ساعت هشت آماده باش ،بابا رو مي فرستم دنبالت .من از همون طرف مي رم خونه خاله.116
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 كاش مي گفتيد من كار دارم و نمي تونم... من دیگه هيچي نمي گم؛ از بس بهانه آوردم دیگه خجالت مي كشم ...نه نمي شه .بعد از شام زود برمي گردیم.آوا آهي كشيد و فيلم رو در دستگاه گذاشت .نگين گفت:
 خاله سيمين ،شما برید؛ خيال تون راحت باشه ،من راهيش مي كنم. قربونت برم عزیزم .بازم جای شکرش باقيه كه با تو حرف مي زنه.كيف پولش را داخل كيف دستي اش گذاشت و گفت:
 خب من رفتم ،شما كاری ندارید؟آوا گفت:
 نه ،برید به سالمت. نگين جون ،به مامان هم سالم برسون. چشم خاله ،خداحافظ.وقتي خانم ریاحي رفت ،آوا روی صندلي نشست و گفت:
 انگار آب شده رفته زیر زمين! وقتي بچه ها برگشته بودن شركت ،مي گفتن اصالً هيچ كس خبر نداشت كه كار بههم خورده؛ وحيدی حتي یه سر هم شركت نرفته! هيچ كس ازش خبری نداره!
 بهتر! اميدوارم هيچ وقت برنگرده. به نظرت كجا ممکنه رفته باشه؟ حتماً رفته شمال پيش خونواده ش. نه ،بچه ها پرس و جو كردند؛ اون جا هم نرفته! كاشکي پيداش نشه و آقای حجتي رو به جاش بذارند؛ توجه كردی بچه ها با وجود آقای حجتي چه طوری دور همجمع شدند و با چه ميل و رغبتي كار مي كنند؟ ...راستي دیروز كه رفتم شركت ،ماهان رو دیدم.
 خب؛ اومد حرف زد؟ دیگه برام مهم نيست ،دارم سعي مي كنم همه چيز رو فراموش كنم .واقعاً توی این سفر ،از چشمم افتاد .فهميدمترانه توی یکي از این تئاتر خيابوني ها یه نقش گرفته ،فکر كنم ماهان رو ولش كرده و كيس جدید پيدا كرده!...
ماهان تا منو دید ،اومد كلي حال عموم رو پرسيد و از مهمون نوازیش تشکر كرد و از این جور حرف ها .اصالً
تحویلش نگرفتم .تعجب كرده بود .پرسيد چرا مثل غریبه ها با من حرف مي زني؟! گفتم :مگه نيستيم؟ بعد هم
گذاشتم و اومدم .دلم خنك شد .تالفي شو سرش در آوردم .خوب خودش رو توی این سفر نشون داد! ...آخي این
فيلم ست كه اون جا گرفتي؟
آوا ،به سمت تلویزیون برگشت و گفت:
 اوهوم؛ واسه ت از روش زدم ،مي خوای حاال یه كميش رو بذارم ببينيم؟ آره .خوب كردی فيلم گرفتي ،یادگاریه .با همه این اوضاع و احوال خيلي خوش گذشت.آوا هم با سر حرفش را تصدیق كرد و گفت:
 اتفاقاً یه چند تا از بچه ها هم كه منو دیدند ،گفتن از روی این فيلم یکي براشون بزنم.هر دو مشغول دیدن فيلم شدند .نگين ،از داخل بشقاب ،شکالتي برداشت و گفت:
117

رمانسرا

سکوت عشق – کتابخانه مجازی رمانسرا

 دلم برای همه شون تنگ شده؛ حتي برای دوست عمو هم.آوا خندید و كشيده گفت:
 اِ !!نگين به روی خودش نياورد:
 خيلي با مزه بود .بيخود نيست عموم اونجا حوصله ش سر نمي ره ها؛ از بس دوستاش با حالند.آوا با همان لبخند نگاهش كرد و گفت:
 اِ  ،پس خيلي باحالند!؟نگين سعي كرد نگاهش نکند و به روی خودش نياورد ،اما آوا دست از سرش برنداشت و نگين به خنده افتاد.
 خيلي تازگي ها عنق و اعصاب خُرد كن شدی! نگين!؟نگين ،خرس را از روی تخت برداشت به سر آوا كوبيد و گفت:
 گمشو ،دیوونه! باور كن اینو جدی مي گم ،اونم خيلي حواسش به تو بود .دیشب كه داشتم فيلم رو واسه ت مي زدم ،توجه كردم،دیدم هر جا كه تو هستي اونم كنارت ایستاده.
 نه بابا ،هر وقت به من مي رسيد؛ فقط یکي به دو مي كرد و هر چي مي گفتم ،جوابمو مي داد .كم نمي آورد! بعضيوقتها هم حسابي كفرم رو در مي آورد.
 اینم یه جورشه؛ بعضي وقت ها اینم یه روشه برای نزدیك شدن و نشون دادن خود .خوب تو رو شناخته بود و ميدونست كه چه جوری باید با تو راه بياد.
 ولت كنن همين جور مي شيني تا صبح برای خودت صغری كبری مي چيني ها! نه دیگه دارم مطمئن مي شم كهخونه نشيني مخت رو هم معيوب كرده! ...یه ليوان آب مي دی؟ تشنم شد.
آوا بلند شد ،از اتاق خارج شد .وقتي برگشت ،نگين گفت:
 این خودش مثل یه فيلم سينمایي شده .هر كس ببينه مي فهمه كه وحيدی ،قبل و بعدش ،چه قدر اخالقش تغييركرده .من از همون اول هم ازش خوشم نمي اومد؛ بهتون مي گفتم كه دمدميه ،مي گفتين نه!
صدای مهيار از تلویزیون ،صحبت آن ها را قطع كرد:
 دریا ،پس بگو چرا همش كنار آبي ،مامانت كجاست؟***

آوا ،بعد از تماس آقای حجتي ،سریع كارهایش را كرد و خود را به شركت رساند .آقای حجتي ،پشت گوشي ،حرفي
نزد ،تنها گفت كه الزم است او را ببيند و راجع به یك موضوع مهم با او صحبت كند.
آوا پشت دفتر آقای حجتي ایستاد و در زد.
 بله؟118

رمانسرا

سکوت عشق – کتابخانه مجازی رمانسرا

آوا ،در را باز كرد و سالم كرد .آقای حجتي با گرمي جوابش را داد و از او خواست كه بنشيند .حجتي ،بدون حاشيه
رفتن ،یکراست رفت سراغ صحبت اصلي اش و گفت:
 راستش ،چند روز پيش ،این فيلمي رو كه داده بودی بچه ها ،به دستم رسيد و دیدمش .این مراسم ازدواجشون وبقيه رو كي فيلم گرفته بودی؟
 قبل از رسيدن شما ،به آقای وحيدی گفتيم كه توی روستا چنين مراسمي هست ،گفت به كارمون نمي خوره .تااومدن شما به روستا رفتيم و این ها رو گرفتيم؛ چه طور مگه؟
 خواستم یه پيشنهادی بهت بدم. بفرما؟ شاید خودت قصد داشتي كه به عنوان یادگاری پر كني؛ اما بدون اغراق عرض مي كنم ،این همون چيزیه كه ما ميخواستيم .چه قدر راحت جلوی دوربينت بودند .زن های روستا ،چه راحت حرف مي زدند ،درد و دل مي كردن ،چای
مي ریختن ،مي خندیدن ،جهاز عروس رو دور هم بقچه پيچ مي كردند .من كه خيلي لذت بردم ،مخصوصاً باتو چه
قدر خودموني بودن؛ همه فکر مي كنند از خودشون بودی .به دوربين خيره نمي شدن؛ انگار كه داشتن توی چشمات
حرف مي زدند.
 خب ،پيشنهادتون چيه!؟ ببين اگه قبول كني ،خودم چند جا از صحنه ها رو برمي دارم و پشت سر هم درستش مي كنم ،چيز خيلي جالبي ازآب در مي آد.
آوا خندید و كمي فکر كرد؛ باز هم لبخند زد و ساكت ماند .حجتي گفت:
 جدی مي گم! باور نمي كني!؟ حتي بعضي از صحنه هایي كه از گروه در حال كار گرفتي بودی و ورودمون به روستاو بقيه رو هم مي ذارم باشه.
وقتي دید آوا به حرف هایش مي خندد ،گفت:
 تو تنها قبول كن ،دیگه كاریت نباشه ،بده به من ،خودم مي دونم چي كار كنم. یقين مي خواهيد اینو ببرید برای جشنواره؟! دقيقاً.آوا با تعجب نگاهش كرد و گفت:
 آقای حجتي! شوخي مي كنيد؟ نه ،كامالً هم جدی عرض مي كنم .موافقي؟ واال چي بگم ،من اینو همين طور پر كردم .بچه ها گفتن كه مي خوان یادگاری داشته باشند ،برای اون ها هم زدم.حاال شما مختارید؛ هر كاری كه دوست دارید و مایليد انجام بدید.
حجتي خندید و گفت:
 حاال بخند ،وقتي فيلمت جایزه گرفت ،اونوقت...آوا بلندتر خندید و گفت:
 -جایزه! حتماً مقام اول رو هم مي آره.
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 من ،بيست و هفت ساله توی این كارم؛ مي دونم از چه كاری خوش شون مي آد و چه كاری رو نمي پسندن .اینمستنده ،نه اوني كه وحيدی داشت مثل فيلم نامه سينمایي پُر مي كرد كه چي كار كنند و چي كار نکنند! ...راستي اون
تيکه آخر رو باید از مهيارخان بپرسيم :مخالفتي نداره توی فيلم باشه؟
 به نگين مي گم كه ازشون بپرسه. خيلي قشنگ و عادی ظاهر شده ،رو شناختي كه مردم بهش داشتن ،با اون راحت تر بودن .چندین مرتبه به وحيدیگفتم جاهایي كه قراره باشون صحبت كني ،به مهيارخان بگيم؛ اما حاضر نشد و قُد بازی در آورد.
 خبری ازش ندارید؟ نه ،جاش خيلي توی شركت خاليه. خب ،اگه دیگه با من كاری ندارید ،برم پایين یه سری به بچه های نمایش بزنم.حجتي خندید و گفت:
 اگه ناصر رو ببيني ،نمي شناسيش؛ یه كاله گيس فرفری گذاشته سرش با كاله نمدی؛ نقش یه جاهل فراری روبازی مي كنه كه مي ره پارتي و قرص اِكس مي تركونه؛ خيلي خنده داره.
مهيار ،دستش را به كمرش زد .نگاهي به آخرین رقم روی ماشين حساب انداخت و پشت دستش را به پيشاني كشيد
و گفت:
 بذار سر فرصت ،حوصله ش رو ندارم.سهيل گفت:
 نه پس فکر كردی مي ذارم با این حالت بشيني حساب كتاب كني و همه مون رو به بدبختي بکشوني! برادر من،دارم مي گم این شركته بهمون بدهکاره ،این جوری كه تو حساب كردی ،ما یه چيزی هم باید بذاریم و تقدیم شون
كنيم!
مهيار بلند شد و پنجره را باز كرد .سهيل گفت:
 چيه ،از روزی كه مهمونات رفتن ،از دل و دماغ افتادی!؟مهيار ،نگاهش كرد و گفت:
 واقعاً هم بهشون عادت كرده بودم؛ جاشون خيلي خاليه!سهيل از سرما لرزید و گفت:
 پسر یخ زدم؛ پنجره رو نمي بندی؟روی تشکش دراز كشيد و در حالي كه دستش را زیر سرش گذاشته بود ،به موضوعي فکر مي كرد كه مدتي ذهنش
را مشغول كرده بود و هنوز در شك بود كه آیا موضوع را به مهياربگوید یا این كه برای هميشه آن را از ذهنش
بيرون كند .راه دوم را هرگز نمي توانست انتخاب كند ،بنابراین تصميم گرفت به هر نحوی شده به او جریان را
بگوید و خيال خودش را راحت كند .گفتنش برایش خيلي سخت تر از آني بود كه فکرش را مي كرد.
مهيار ،پنجره را بست ،روی تشك نشست و پشتي اش را به دیوار تکيه داد .سهيل ،وزنش را روی یك دست انداخت
و با كمي تردید شروع كرد:
 مهيار ،مي خوام یه چيزی بهت بگم؛ اما نمي دونم ...از گفتن حرفي كه مي خوام بزنم مي ترسم.120
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مهيار ،لبخندی زد و گفت:
 تو و ترس! آره ،باور كن ،برای اولين بار توی زندگيم ،احساس ترس مي كنم. ترس از چي؟ از گفتن حرفم نه ،از اتفاقاتي كه ممکنه بعد از شنيدن حرفم بيفته؛ مي دوني ترس از به هم خوردن رفاقت ودوستي مون و شاید هم نگران تمام لحظه های خوبي هستم كه كنار هم...
مهيار ،بي حوصله ،پرید وسط حرفش و گفت:
 سهيل ،تو رو به هر كي كه مي پرستي ،دوباره شروع نکني از فرزان و زندگيش بگي ها! اصالً به من و تو چه مربوط،بذار هر غلطي كه دوست داره بکنه ،زندگي خودشه ،ما رو سننه!
 كي خواست از فرزان بگه ،من راجع به خودمون دارم حرف مي زنم.و از گفتن حرفش پشيمان شد و رویش راگرداند و گفت:
 اصالً هيچي ،بگير بخواب؛ شب به خير.مهيار بلند خندید و از او عذر خواهي كرد و خواست كه حرفش را بزند .در حالي كه سعي مي كرد او را به سمت
خودش بر گرداند ،با خنده گفت:
 ناز نکن دیگه ،بگو ببينم چي مي خواستي بگي ،باور كن تا نگي نمي ذارم بخوابي .چه واسه من قهر هم مي كنه!سهيل برگشت و گفت:
 یه بار اومدم باهات جدی صحبت كنم ،اگه گذاشتي ختم به خيرش كنم. بفرما بنده سرو پا گوشم.كمي مکث كرد و یك دفعه ،پرسيد:
 تو تا چه حد به من اعتماد داری؟مهيار با تعجب ،نگاهش كرد و گفت:
 تو امشب چت شده ،بي خوابي زده به سرت!؟ جوابمو بده.مهيار در سکوت نگاهش كرد و گفت:
 اون قدر كه باهات شریك بشم و یه عمر دوستيمو به پات حروم كنم.سهيل ،پشتي را از زیر سرش كشيد وبه او پرت كرد و گفت:
 اَه! مرده شور شانس منو ببرن كه صاف این جا هم تو باید پُل صراط من بشي.مهيار ،پشتي را زیر دستش گذاشت و گفت:
 پُل صراط! معلومه چي داری مي گي؟سهيل ،دل را به دریا زد و سریع گفت:
 مهيار ،من ...راستش من ،عاشق شدم؛ مي خواستم تو برام بری خواستگاری.مهيار ،یك لحظه فکر كرد اشتباه شنيده است ،كمي ذهنش را جمع و جور كرد .دهانش از تعجب باز مانده بود؛
نتوانست جلوی خنده اش را بگيرد و با تعجب ،ميان خنده پرسيد:
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 تو رو خدا جدی مي گي!؟ حاال كي هست؛ من مي شناسمش؟بر عکس او ،سهيل ساكت بود و سرش را زیر انداخته بود .مهيار پرسيد:
 خجالتي هم كه شدی! پسر ،طرف دیدن داره ،دلم مي خواد ببينم اون كيه كه تونسته تو رو این طوری ادب كنه!یك لحظه ساكت شد؛ یاد حرف او افتاد و پرسيد:
 طرف كي هست كه فکر مي كني با گفتنش ،لطمه ای به دوستي مون وارد مي شه!؟و احساس كرد كه سرش به اندازه یك كوه ،سنگين شده است .بي صبرانه و با لرزشي كه در صدایش بود ،گفت:
 دِ بگو دیگه سهيل؛ اون كيه؟ راستش ...من ...من عاشق برا ...برادرزاده ات ،نگين شدم.مهيار از تعجب ،مات و مبهوت به او خيره شد و كشيده گفت:
 چي!؟ نگين!او سرش را پایين انداخت و سکوت كرد .مهيار ،نفس عميقي كشيد و دستش را الی موهایش فرو برد و به او نگاه
كرد .سهيل گفت:
 باور كن ،این قدر كه حرف زدن با تو برام مشکل بود ،فکر مي كنم اگه مي خواستم با خودش صحبت كنم ،این قدردلهره نداشتم!
مهيار ،لبخندی زد و آرام گفت :
 فکر درستي كردی ،اگه مي فهميدم پوست از سرت مي كندم. فکر كنم باید بيشتر ناز تو رو باید بکشم تا نگين رو. چه زود فاميل هم شد! خيلي تند مي ری ،هنوز نه به داره نه بار!هر دو چند لحظه در سکوت عميقي به فکر فرو رفتند .مهيار برخاست و به سمت ميز كار سهيل رفت .دست به سينه
بر آن تکيه زد و گفت :
 باورم نمي شه كه نگين به سني رسيده باشه كه بخواد تشکيل خونواده بده .... ،سهيل اون خيلي بچه ست! اما اون فقط دو سال از آوا خانم كوچکتره!مهيار با تعجب به او بنگاه كرد و گفت :
 خب ،این چه ربطي داره ... ،منظورت چيه؟!سهيل كه بهترین فرصت را برای گفتن موضوع پيدا كرده بود گفت :
 خودت رو به اون راه نزن ،نگو كه توی این مدت بهش فکر نمي كردی؟ مهيار ،تو ...مهيار آشفته حرفش را قطع كرد و گفت :
 سهيل خواهش مي كنم! مهيار تو از چي مي ترسي؟ از هيچي. پس چي؟  ...هان ،نکنه غرورت اجازه نمي ده اعتراف كني كه ... سهيل بس كن!و سرش را در دست گرفت .سهيل كمي آرام شد و گفت :
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 معذرت مي خوام ،نمي خواستم ناراحتت كنم .فقط مي خواستم بگم كه نباید تاوان گذشته ت رو پس بدی.مهيار بي توجه به حرف او پرسيد :
 تو از كجا فهميدی؟ چي رو؟!  ...آهان،فهيمدنش زیاد هم سخت نبود .دختر مردم رو با این نگاهات كشتي!مهيار لبخندی زد و آرام گفت :
 سهيل ،حتي جرات گفتنش رو ندارم ،فکر نمي كردم تا این حد بهش عالقه پيدا كنم! اومده بودم اینجا تا همين روبهت بگم .بدجوری سر دو راهي موندم .كاش دختر فرهاد نبود ،شاید اینطوری موضوع كمي برام فرق مي كرد.
 چه فرقي مي كرد؟ خيلي برام راحتتر بود.سهيل خندید و گفت :
 هنوزم باورم نمي شه كه تو عاشق شدی! چرا نمي شه؟! چه طور تو آدم به این زمختي گفتي عاشق شدی من باورم شد .اما عاشق شدن منو باور نمي كني! مهيار ممنونم .از گفتن این موضوع خيلي مي ترسيدم .از اینکه این طوری تمومش كردی خيلي خوشحالم. چي رو تمومش كردم ،تازه همه چيز شروع شده! مي دونم .اما بيشتر از بابت تو نگران بودم ،باور كن اگه مخالفت مي كردی سعي مي كردم همه چيز رو فراموشكنم.
 دیوانه! منو بگو كه اومده بودم اینجا از كي كمك بگيرم! تو با این كارت مشکل منو دو برابر كردی. چرا؟ تو كه مي دوني زن دادشم اونقدر از من متنفره كه حتي دخترش رو هم پيش من نمي فرستاد .چند ساليه كه اصالندیدمش ،حاال تو بگو چه طوری بعد از این همه مدت برم منزلشون و بگم كه اومدم تنها دخترشون رو واسه دوستم
خواستگاری كنم؟!
 مي گي من چي كار كنم؟ مي دوني فعال دلم نمي خواد به این چيزهاش فکر كنم .تو فکر مي كني نظر نگين راجع بهمن چي باشه؟
 اونو نمي دونم ،اما خودم موندم كه آخه چه وجه اشتراكي بين تو و نگين وجود داره .هر طور فکرش رو مي كنم،وجدانم قبول نمي كنه كه نگينمو دست آدم غول تشني مثل تو بسپارم.
سهيل داد زد :
 ای خدا ،كس دیگه ای نبود سر راه من قرار بدی؟!بعد به مهيار كه سرجایش باز مي گشت نگاه كرد و پرسيد :
 مهيار ،به نظرت چند درصد راضيه؟مهيار پاسخش را نداد و او ادامه داد :
 اگه قبول نکرد چي كار كنم؟ هيچي ،بشين زانوی غم بغل كن! پُررو ،زوركي كه نمي شه! انگار كه نه انگار من عموشم!سهيل در عالم خودش بود و بي توجه به او گفت :
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 مي گي .. اَه!  ...بگير بخواب دیگه خير سرم گفتم مي آم اینجا یه راه حلي سر راهم مي ذاری ،نمي دونستم تازه یه مشکل همبه مشکل خودم اضافه مي كني!
روی تشك دراز كشيد و با لحن جدی گفت :
 خدا وكيلي توی رفاقت تو جز دردسر .واسه من چي داشتي؟و به صورت متفکر او خندید .سهيل شرمنده لبخندی زد و گفت :
 نوكرتم .هر كاری از دستم بر بياد برات انجام مي دم. خيلي برات متاسفم چون احتياجت به كسي افتاده كه خودش سنگ راهته  .مثل خودم خيلي بد اقبالي .نگين هم كهراضي باشه ،بعيد مي دونم بتوني با زن داداشم كنار بيای .اگه بفهمه! آخه پسر این همه دختر حاال چرا نگين؟!
به پهلو چرخيد و سوالش را با سوال جواب داد :
 این همه دختر حاال چرا آوا؟مهيار دستش را به پيشاني گذاشت و گفت :
 خودم هم نمي دونم .فقط ار فرهاد خجالت مي كشم .از رویارویي با اونه كه دو دلم .حتما بهم مي گه این بودامانتداریت؟!
 پس مي خوای چيکار كني؟ مي رم تهران و با مهرداد صحبت مي كنم ،اول بهتره اونو تو جریان بذارم .گره كار هردومون تنها به دست مهردادباز مي شه.
 باشه هرچي تو بگي.پتو را كنار زد و نشست و گفت :
 من دیگه خوابم نمي بره .خواب از سرم پرید .چيزی مي خوری برات بيارم؟ نه ممنون. شام كه نخوردی! اشتها ندارم. چای چطور؟ آب جوشه .مي خوری برم دم كنم؟ آره لطفا ليواني باشه.آوا ،از ساعت هشت و نيم وارد شركت شده بود .تا نزدیکي های ظهر ،پيش بچه ها ماند و بعد از آنها خداحافظي كرد
و به خانم ناصری كه مي خواست نهار ،نگهش دارد ،گفت كه نگين منتظرش است و برای نهار خانه آنها دعوت است.
وارد راهرو كه شد ،یك دفعه نگين را دید كه از باالی راه پله ها صدایش زد و گفت :
 پس كجایي؟ تمام شركت و دنبالت زیر پا گذاشتم! توی سالن همایش بودم؛ این جا چه كار مي كني؟!نگين با عجله گفت :
 هنوز هم كار داری؟ نه ،داشتم مي اومدم...124
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نگين نگذاشت حرفش را تمام كند ،با خوشحالي دستش را كشيد و گفت :
 اگه كار هم داشتي نمي ذاشتم بموني؛ ...بدو دیگه... صبر كن ببينم ...خُله ،دستم درد گرفت؛ دیوونه حداقل بگو كجا داری مي ری؟ حاال بيا ،پایين منتظرمونن؛ بيچاره ها زیر پاشون علف سبز شد!آوا گيج شده بود ،سر از كارهایش در نمي آورد .نگين دیگر جوابش را نمي داد و زودتر از او بيرون رفت .وقتي از
شركت بيرون آمدند؛ تعجب آوا چند برابر شد .روبروی شركت ،مهيار را دید كه ،دست به سينه ،به ماشينش تکيه
داده بود و داشت با سهيل حرف مي زد .آوا گفت :
 عموت و سهيل این جا چه كار مي كنند!؟!نگين خندید :
 منم مثل تو از همه جا بي خبر.آوا از دور به مهيار نگاه كرد و یك دفعه به یاد حرف نگين افتاد وقتي دیدمش ،تازه فهميدم كه چقدر دلم هواشو
كرده!
بلوز اسرت یقه گردی پوشيده بود .آوا در دل گفت چه قدر رنگ سرمه ای بهش مي آد .مهيار با دیدن آنها ،لبخندی
زد ،سهيل هم به طرفشان برگشت و منتظرشان شدند تا از خيابان رد شوند .مهيار ،قدمي جلو رفت و از دور ،آمدنش
را با نگاه بلعيد .سهيل آهسته پرسيد :
 استاد؛ توی این لحظه چه حالي دارید؟ هيچي ،فقط قلبم داره از جا كنده مي شه. چشم تون روشن.مهيار با گوشه چشم ،نگاهش كرد :
 چشم و دلتون روشن ...چيه ،پُررو شدی؟! به همين زودی عجز و البه های صبح یادت رفت؟! نگين رو بر ميگردونم خونه ها.
 ما چاكر شما هم هستيم.آوا به هر دو سالم كرد و حال شان را پرسيد .بعد به مهيار گفت :
 چه كار مي كنيد با زحمت های ما؟مهيار ،به جای جواب این سوال ،لبخندی زد و گفت :
 خيلي بي معرفتيد! ...رفتيد و پشت سرتون رو هم نگاه نکردید! خوب بود حداقل یه سراغي از ما مي گرفتيد؟آوا ،سرش را زیر انداخت و گفت :
 شرمنده؛ مي دونيد كه این مدت چه طور در گير و گرفتار بودیم .این قدر هم بي معرفت نبودیم؛ مرتب جویایاحوال تون هستيم.
مهيار ،به نگين رو كرد و برای این كه مطمئن شود ،از نگين پرسيد :
 آره نگين جان؟نگين خندید :
 راست مي گه عمو.125
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مهيار لبخند دلنشيني به چهره آوا زد و رو كرد به نگين و گفت :
 خب حداقل به من هم مي گفتي كه این مدت ،دختر مردم رو بي گناه ،متهمش نمي كردم.بعد هم حال خانواده اش را پرسيد و آوا هم جوابش را داد .سهيل گفت :
 خب حاال كجا بریم؟مهيار گفت :
 من یه رستوران دنج و آروم سراغ دارم؛ ...یا مي تونيم بریم...آوا ميان حرفش گفت :
 من دیگه مزاحم تون نمي شم.نگين دلخور گفت :
 اِ ،آوا! تو كه دیگه كاری نداری ،مگه قرار نبود بيای خونه ما ،خوب چه فرقي مي كنه؛ حاال ناهار رو با هم بيرون ميخوریم.
 نه نگين؛ من مزاحم تون نمي شم.و رو كرد به مهيار و ادامه داد :
  ...معذرت مي خوام؛ اگه اجازه بدید...مهيار چهره در هم كشيد :
 نه اجازه نمي دم.آوا با تعجب نگاهش كرد و مهيار ادامه داد :
 خوب مي تونيد اول به خونه زنگ بزنيد و توی جریان بذاریدشون؛ بعد حركت مي كنيم. بهشون گفتم كه دیر مي آم خونه. خيلي خب؛ پس دیگه بهانه نيارید.نگين گفت :
 وقتي مامانت هم اومد خونه ،من زنگ مي زنم و مي گم كه با مایي.آوا فهميد كه مهيار ،آنها را به قصد این كه با هم صحبت كنند ،بيرون آورده و احساس كرد كه در جمع شان مزاحم
است .وقتي روی حرفش پا فشاری كرد ،مهيار ناراحت گفت :
 این قدر منو اذیت نکن دختر! ...یه كم حرف بزرگتر رو گوش كن!و در حالي كه به سمت ماشين مي رفت گفت :
 تا كفرم رو باال نياوردید؛ سوار شيد .هر كي نيومد ،خودش مي دونه! نگين ،به دوستت بگو من تازگي ها اعصابدرست و حسابي ای ندارم؛ هر كي باهام زیادی كَل كَل كنه؛ بد مي بينه.
همه خندیدند و نگين دستش را به سمت ماشين كشيد و گفت :
 چه قدر طاقچه باال مي ذاری؛ بيا دیگه؛ خوش مي گذره.وقتي آوا سوار شد ،مهيار اخم هایش را از هم باز كرد و لبخندی در آیينه تحویلش داد .ماشين كه راه افتاد؛ آهسته
به نگين گفت :
 خيلي لوسي! سر و وضع منو ببين.126
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 چشه! خوش به حالت؛ من خيلي خودم رو جلوی آیينه بکشم؛ تازه مي شم مثل قيافه ژوليده تو .اما به خدا خودم همخبر نداشتم؛ صبح بابام زنگ زد ،گفت كه زود كارهامو كنم عمو داره مي آد دنبالم ،گفتم برای چي ،گفت كه سهيل
هم هست ،تو هم برو باهاشون یه گشتي بزن .فهميدم كه عمو خواسته ببرتمون بيرون یه گپي با هم بزنيم.
 خوب حاال من این وسط چي كاره ام؛ نخودی؟ همه كاره .تا به عمو گفتم كه قراره آوا ناهار بياد اینجا؛ گفت چه بهتر! اول مي ریم دنبال آوا ،این طوری منم تنهانيستم و یه هم زبون دارم.
مهيار لبخند معناداری زد و در آینه نگاهش كرد و گفت :
 حاال به نظرتون من مي تونم هم زبون خوبي براتون باشم؟آوا ،از نگاهش خجالت كشيد و تنها لبخندی زد .نگين به بازوی مهيار زد و گفت :
 چه قدر بد جنسيد؛ به حرف های ما گوش مي دادید؟!مهيار خندید و گفت :
 معذرت مي خوام ،مثالً اینایي كه گفتي در گوشي بود؟!سهيل هم برگشت عقب و خندید .آوا یواشکي به سهيل اشاره ای كرد و گفت :
 آخي! چه قدر مظلوم شده.نگين نگاهي به سهيل انداخت و گفت :
 آره؛ بهت كه گفتم! اما بهترین فرصته كه تالفي بد جنسي هاشو سرش در بيارم .حاال ببين چه به روزش مي آرم.اما بر خالف گفته نگين ،آوا متوجه تغيير رفتار هر دوی شان شده بود ،كه چه قدر با هم سنگين و خجالتي صحبت مي
كردند .حتي در گفتگوها ،حرف های یکدیگر را تایيد مي كردند و به بحث خاتمه مي دادند.
وقتي به رستوراني كه مهيار گفته بود ،رسيدند ،این فکر در سر آوا افتاد كه چرا مهيار آنها را به این جا آورده و چه
خاطره ای مي تواند از این مکان داشته باشد؛ حتماً خاطره شيریني كه او را بعد از گذشت این همه سال ،باز هم به این
جا كشانده است .نمي دانست برای چه دلش گرفت؛ یا این كه به آن خاطره ای كه در ضمير ناخودآگاهش نقش
بست ،حسادت برد؟ و دلش نخواست كه ذهنش را بي خود مشغول كند؛ خودش مي دانست برای چه از ادامه این
فکر سر باز زد؛ چون مي دانست دلش نمي خواهد او را با هيچ دختری تصور كند.
بيرون از رستوران ،دور چند ميز و صندلي ،خانواده نشسته بودند .داخل رستوران شلوغ تر بود؛ گُله به گُله پسر و
دختر های جواني بودند كه اصالً به رفتار و آن خنده های بلندشان نمي آمد كه زن و شوهر باشند .سهيل جای دنجي
را كنار پنجره و گوشه سالن پيدا كرد و نشست .نگين هم روبرویش نشست .سهيل به طعنه به مهيار گفت :
 چه جای دنجي؟!مهيار یواشکي نگاهي به اطراف انداخت و گفت :
 شرمنده؛ باور كنيد اون روزها كه مي اومدم اینجا ،این جوری نبود! ...مي خواهيد بریم یه جای دیگه؟همه مخالفت كردند و مهيار و آوا هم كنارشان نشستند .نگين ،منو را گرفته بود و داشت به ليست نگاه مي انداخت.
سهيل و نگين ،هر دو چيزی مي خواستند بگویند كه منصرف شدند .آوا فهميد و یك لحظه به مهيار نگاهي انداخت و
هر دو نگاهي رد و بدل كردند؛ لبخندی زدند و تصميم گرفتند كه جدای از آنها غذای شان را بخورند .سهيل با
تعجب گفت :
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 كجا؟!مهيار در گوش سهيل چيزی گفت و بعد در گوش نگين .نگين نگاهي به سهيل انداخت و گفت :
 نه گناه داره!سهيل لبخندی زد و پرسيد :
 چي بهش گفتي؟ توطئه چيني در مالعام!مهيار اخم مصنوعي در چهره انداخت وگفت :
 تو چه كار داری؟ مگه چيزی رو كه به تو گفتم به نگين گفتم!؟نگين و سهيل خندیدند و مهيار ،آوا را به سمت دیگر سالن راهنمایي كرد .ميزی كنار یك حوض قدیمي كه فواره
داخل آن شُرشُر مي كرد و اطراف آن را به سبك قهوه خانه های قدیمي درست كرده بودند .وقتي از كنار ميز و
صندلي ها مي گذشتند ،آوا نگاه بقيه را متوجه خود دید و نزدیك بود دست و پایش را گم كند.
از كنار یك ميزی كه سه دختر جوان و بسيار جلف و زننده نشسته بودند ،رد شدند .یکي شان ،به بغل دستي اش تنه
زد و سومي كه پُرروتر از بقيه شان بود ،بلند گفت :
 ببين المصب چه تيکه ای تور زده! ...بپا یه وقت گمش نکني!آوا نگاه شان نکرد و نمي دانست كه با كدام شان بود .مهيار صندلي را برایش عقب كشيد و آوا نشست .مهيار هم
نشست و یك لحظه به هم نگاه ثابتي انداختند .آوا از داخل ظرف خالل دندان ،خاللي برداشت و خود را با آن سرگرم
كرد .نوك تيزش را روی بته های روميزی كشيد و وانمود كرد كه بي خيال است .مهيار ،بر خالف او ،هنوز داشت
نگاهش مي كرد .آوا سرش را بلند كرد و او را همان طور دید؛ مهيار در حالي كه كمي گردنش كج بود و به سمت
جلو خم شده بود ،لبخند آرام و زیبایي تحویلش داد .آوا به سرگرمي خودش ادامه داد و به این فکر كرد كه چه قدر
دلش برای این حالت نگاه و چشم های خمارش تنگ شده بود .آوا بحث را باز كرد و گفت :
 حتماً ما كه رفتيم ،یه نفس راحتي كشيدید؛ خيلي خسته تون كردیم؛ نه؟مهيار نفس عميقي كشيد و طوری نگاهش كرد كه خودش جوابش را گرفت و سرش را زیر انداخت و خندید .مهيار
انگار كه با خودش زمزمه كند ،گفت :
 آره واقعاً! كاش مي دونستي كه توی این مدت ،چه به روز من آوردی؟آوا از این حرف دو پهلویش ،چيزی نفهميد .فکر كرد كه شوخي مي كند ،نگاهي به چهره آرام او انداخت و بي خيال
بحث را عوض كرد؛ حال شيال خانم و پسرش و همين طور حامد و فرزان را پرسيد .مهيار با شنيدن اسم فرزان با
ناراحتي گفت :
 فرزان كه بنده خدا تيرش به سنگ خورد؛ آخرش نتونستن همدیگه رو تحمل كنند و طالق گرفتن.آوا با تعجب و ابراز ناراحتي بسيار گفت :
 جدی مي گيد!؟ ...آخي! ...االن وضع روحيش چه طوره؟مهيار لبخند تلخي زد و گفت :
 جنگ اول به از صلح آخر؛ به نظر من كه فکر عاقالنه ای كردن ،خوشحالم كه زودتر به این نتيجه رسيدن ،تا بعد ،باداشتن یه بچه مي خواستن تازه قهر و آشتي و دعوا و قشون كشي و این برنامه ها رو راه بندازن.
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متلك گفتن های دخترها ،هنوز هم داشت مي آمد و آوا را معذب و كالفه كرده بود .صدای تو دماغي همان دختره
پُررو در گوشش زنگ زد :
 بلد نيستي بيا بشين كنار خودم مخشو تيليت كنم. نه بابا اون باید بياد به ما درس بده؛ كار كشته باید باشي تا همچين لقمه چربي رو بتوني از راه به در كني! مُخه رو زده ،حاال داره ناز مي آد.آوا كالفه و عصبي بود .هر چه تالش مي كرد كه خودش را به بي خيالي بزند ،نتوانست و برگشت و چپ چپ
نگاهشان كرد .از لحاظ دیگر هم خوشحال بود كه باعث رشك و حسادت آن ها شده است .اما آنها پرروتر از آني
بودند كه فکر مي كرد .نمي دانست كه مهيار هم صدای شان را مي شنود یا نه .اگر هم مي شنيد ،وانمود مي كرد كه
نمي شنود .او هم داشت نمکداني را  ،با دو انگشت ،آرام روی ميز مي چرخاند .روبرویش هم ،یك اكيپ از پسرهایي
نشسته بودند؛ از همان هایي كه نگين به ریخت و قيافه شان تریپ *** مي گفت ،و نگاه های هيز یکي از آن ها،
داشت حالش را به هم مي زد .پسره ،همان طور كه برای اطوار ،سيگاری گوشه لبش گذاشته بود ،روی صندلي لم
داده بود و پشت دود خاكستری سيگارش ،زل زده بود و پلك هم نمي زد .آوا كمي جمع و جورتر نشست و خود را
پشت شانه های پهن مهيار پنهان كرد ،تا حداقل از نگاه های آن جوجه تيغي در امان باشد.
یکي از كاركنان آنجا با سيني غذا  ،باالی سرشان ایستاد و تا آمد بشقاب ها را روی ميز بگذارد ،مهيار گفت :
 اميدوارم غذاهاتون هم ،مثل حال و هوای اینجا ،تغيير نکرده باشه!آوا منظورش را فهميد؛ اما گارسن جوان نگاه متعجبي انداخت .مهيار بلند شد و گفت كه ترجيح مي دهند كه همان
بيرون غذای شان را بخورند .آوا از شنيدن این حرف خوشحال شد و بر خاست .وقتي از كنار ميز دخترها رد مي
شدند؛ فهميد كه مهيار به عمد بلند به او مي گفت :
 اگر مي دونستم رستوران معروف ...تبدیل به قهوه خونه علي انجيری شده؛ عمراً خانومم رو این جا نمي اوردم.آوا مات نگاهش كرد و از كلمه خانومم كه این قدر راحت و بدون شك و تردید بيان كرد؛ یکه خورد.
لبخند دلنشيني زد و با لذت از حرف او كه دخترها را سر جایشان نشاند ،قدم به قدم او گام برداشت.
گارسن گفت كه زودتر مي گفتند كه با خانواده اند ،تا یك جای مناسب تری را برایشان مهيا مي كردند .بعد اضافه
كرد كه خانواده ها معموالً همان جا بيرون ،توی هوای آزاد ،مي نشينند .بعد خندید و اشاره به عقب سرش كرد و
گفت كه اینجا معموالً دوستان مي آیند تا اگر شست شان خبردار شد كه كسي مي خواهد بهشان گير بدهد ،زود جُل
و پالسشان را جمع كنند .آوا یك دفعه گوشه پالتوی مهيار را ،كه روی دستش آویزان كرده بود ،گرفت ،تا بتواند از
زیر نگاه آن پسره *** رد شود .مهيار ،به سمت ميز سهيل و نگين نگاه انداخت ،تا به آن ها اشاره كند كه دارند
بيرون مي روند؛ اما آن ها اصالً حواس شان نبود .مهيار لبخندی زد و به آوا نگاه كرد كه او هم خنده اش گرفت.
مهيار سری به طرفين تکان داد و كمي به سمت آوا خم شد و گفت :
 توی این موقعيت به اینها آب معدني هم بدن جای نوشابه و غذا مي خورن و نمي فهمن.آوا به این بدجنسي او لبخندی زد و گفت :
 چي كارشون دارید ،بذارید راحت باشن!مهيار در را برای آوا گرفت و گفت :
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 خوب من مي دونستم اینا مي خوان راحت باشن كه التماس مي كردم شما همراهمون بيایيد .وگرنه حاال باید تك وتنها مي نشستم و غاز مي چروندم.
آوا بيرون رفت و گره ای در ابرو انداخت و گفت :
 پس برای فرار از غاز چروني از من خواستيد كه همراهيتون كنم؟!مهيار خندید و گفت :
 نه برای فرار از نگاه هيز دختر ترشيده ها!این حرف را با چنان لحني گفت كه قبل از اینکه آوا بخواهد یك از خود راضي و سر خود معطل نمامد خنده اش
گرفت و چيزی نگفت .روی تخت چوبي نشست.

بيرون سرد بود .اما آرامتر و دنج تر از داخل سالن بود .حتي از صدای موزیك آرام داخل سالن هم آرامش بخشتر
بود .گارسن بعد از اینکه بشقاب ها را چيد باز هم مثل متهمين عذر خواهي كرد و رفت .مهيار تا آمد شروع كند
همراهش به صدا در آمد .گوشي را از جبي پالتویش در آورد و شروع كرد به صحبت كردن .آوا داشت به خانم
مسني كه روی تخت رو به رویي بود و با نگاه مادرانه ای زیر نظرش داشت ،نگاه مي كرد .ليوان را برداشت مهيار
همانطور كه با تلفن حرف مي زد ليوان را از دستش گرفت و از داخل پارچ كنارش نوشابه ریخت و ليوان را به او باز
گرداند .آوا تشکر كرد و در سکوت به صدای آرام او گوش مي داد .مکالمه اش كه تمام شد به آوا نگاه كرد و
عذرخواهي كرد و شروع به خوردن كرد .یکدفعه به یاد وحيدی افتاد و سراغش را گرفت .آوا گفت :
 بعد از اون شبي كه اون الم شنگه رو راه انداخت دیگه هيچ كس ازش خبری نداره .بچه های گروه هم دیگه دل ودماغي برای ادامه كار نداشتن.
مهيار مکثي كرد و با لبخند تمسر آميزی گفت :
 بهش مي خورد عاشق باشه .اما نامرد نه!آوا یك لحظه سرش را باال آورد از اینکه مي دید او بدون اینکه از كسي حرفي شنيده باشد موضوع را فهميده بود
متحير نگاهش كرد .اما بعد با خجالت سرش را پایين انداخت و در حال خوردن داشت به حرفهای وحيدی در آن
شب آخر و این چند كلمه ای كه مهيار با نگاه تيزبينش فهميده بود فکر مي كرد .وحيدی از چيزهایي دم زده بود كه
هرگز وجود نداشت و مهيار نشناخته و ندانسته به عشق داشته وحيدی پي برده بود! نمي دانست آنها چطور به این
موضوعهای هرگز ندیده و نشنيده پي برده بودند! اما تنها یك مورد بيشتر از همه این حرفها ذهنش را درگير كرده
بود دلش مي خواست بداند آیا حرفهای وحيدی هم به اندازه این حرف مهيار حقيقت داشت؟
سعي كرد از این افکار پریشان بيرون بياید و گفت :
 بچه های گروه هميشه جویای احوالتون هستن و سراغتون رو مرتب از نگين مي گيرن .با اینکه كار به هم خورد اماهمشون با خاطره خوشي از این سفر یاد مي كنن .اون رو هم مدیون محبت و مهمون نوازی شمایيم.
 محبت دارین ،كاری نکردم .منم از مصاحبتشون لذت بردم.آوا یك دفعه به یاد حرف آقای حجتي افتاد و گفت :
 آقای حجتي مي خواست با شما تماس بگيره و ازتون اجازه ای بگيره.130
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 در مورد چي؟ مي خواست ببينه آیا براتون مسئله ای نداره كه تصویرتون توی فيلم باشه؟ مگه منم توی فيلمتون بودم؟! اون فيلم نه ،همون فيلمي كه خودم مي گرفتم.لبخندی زد و ادامه داد :
 نمي دونم ،ایشون مي گن كه خيلي عالي در اومده .قصد داره این فيلم رو بفرسته جشنواره!مهيار هم لبخندی زد و گفت :
 پس باالخره ما رو هم فيلم كردید!آوا خندید .چيز دیگری هم مي خواست بگوید اما از گفتنش خجالت مي كشيد .امروز برای همين به شركت رفته بود
تا به آقای حجتي بگوید الزم نيست چيز دیگری به فيلم اضافه كنند و هماني كه هست را برای مسابقه بفرستد .هر
چه با خودش كلنجار رفته بود نتوانسته بود حتي این در خواست را از نگين بکند كه او به عمویش بگوید .با این حال
خودش هم با پيشنهاد حجتي كامال موافق بود چون واقعا اگر اینطور مي شد فيلم هم هدفدار مي شد و هم شروع و
پایان مشخصي پيدا مي كرد .نتوانست از این موضوع بگذرد و باالخره گفت :
 راستش ،یه چيز دیگه هم هست ... .مي دونم در خواست زیادیه .اما ...مهيار لبخندی زد و گفت :
 بگو؟ یادمه خاله گفته بود توی روستا دو تا عروسي در پيش دارن. اوهوم ،یکيش كه گذشت مونده عروسي دختر خاله دلبر خب؟ البته این نظر آقای حجتي بود اگر هم نمي شه اشکال نداره راحت بگيد نه ... آوا! راحت حرفت رو بزن. مي شه برید از مراسم عروسي شون فيلم بگيرید؟از طرز نگاهش مهيار به یاد همان شب اول ورودشان افتاد كه سر شام از او درخواست كرده بود با مردم روستا
صحبت كند تا اجازه بدهند از مراسم قبل از ازدواجشان فيلم بگيرند .نگاهش همانطور زیبا و معصومانه بود .اما دلش
نيامد مثل آن روز برای گرفتن جواب منتظرش بگذارد و سریع گفت :
 همين!؟! به نظرم همين هم درخواست زیادیه.مهيار با حالت خاصي خندید و گفت :
 به روی چشم!  ...مطمئن باشيد از عهده این ماموریت خطير بر مي آم!بعد جرعه ای نوشابه خورد .آوا نگاهش دوباره به همان زن افتاد .مهيار یك لحظه مسير نگاه آوا را دنبال كرد و با
دیدن خانمي كه با ذوق آنها را نگاه مي كرد لبخندی زد .زن وقتي نگاه مهيار را متوجه خودش دید بالفاصله رویش را
به سمت دیگری برگرداند .مهيار گفت :
 همه فکر مي كنند من و شما زن و شوهریم .از سن و سال من كه هيچ شك نمي كنند حتما مي گن سر پيری ومعركه گيری!
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آوا نتوانست جلو خنده اش را بگيرد و گفت :
 همچين مي گيد كه انگار چند ساله تونه! اصال سنتون بهتون نمي آد.چشمهای مهيار خندید :
 جدی مي گيد؟!  ...ممنونم ،آدم رو اميدوار مي كنيد.آوا داشت كم كم سردش مي شد اما سرمای بيرون را به داخل سالن ترجيح مي داد.
هر دو غذایشان را نيمه تمام گذاشتند كمي باال تر از ظروف غذا نشستند و به پشتي تکيه دادند .آوا به ساعتش نگاه
كرد .مهيار فهميد و گفت :
 اگر منزل دلواپس مي شن زودتر یه زنگ بزن.آوا گفت كه هنوز ساعت كاری مادرش تمام نشده و هنوز برای دل نگراني و دلشوره او وقت دارند .آوا آرنجش را به
پشتي گذاشت و دستش را زیر سرش .به گربه سفيد و چاق و چله ای نگاه مي كرد كه با كبابي كه به سمتش پرتاب
كرده بودند ور مي رفت و انگار اشتهایي برای خوردنش نداشت .لبخندی زد و آمد به مهيار نشانش بدهد كه دوباره
با آن حالت نگاه و چشمها رو به رو شد .یادش رفت چه مي خواست بگوید .مهيار لبش را تر كرد و آمد چيزی بگوید
كه آوا احساس كرد از گفتن حرفش پشيمان شد .به صدای قژ قژ تابي كه از پشت سرش مي آمد نگاه تاباند و چند
لحظه به تاب خوردن دختر بچه مو بلند روی تاب چشم دوخت.
آوا فرصت پيدا كرد كه او را خوب تماشا كند؛ چشم هایش انگار داشت به یك خواب عميق بعداز ظهر فرو مي رفت.
یك چيزی در چهره اش بود كه ناخواسته مانع این مي شد كه با او راحت و صميمي باشد .مهيار یك دفعه بر گشت و
پرسيد :
 چای مي خورید ،سفارش بدم؟آوا موافقت كرد؛ واقعاً سردش بود .مهيار همان پسری كه غذا را آورده بود صدا زد و سفارش چای و ليمو داد .او
چشم بلندی گفت و ظرف ها را هم در سيني جمع كرد و با خود برد.
آوا سوالي كه خيلي دوست داشت بداند ،و نمي توانست هم انکار كند كه به آن فکر نمي كرده ،با لحني كه خيلي
معمولي و عادی به نظر بياید ،از او پرسيد :
 مهيار خان؟مهيار برگشت و لبخندی زد .آوا متوجه شد ،از اینکه دوباره اسمش را این گونه خطاب كرده ،چيزی مي خواهد
بگوید و خنده اش گرفت ،مهيار از این كه خودش متوجه این موضوع شده بود ،سری تکان داد و گفت :
 یه بار كه گفتي عادت مي كني ...یه بار بگو مهيار؟ نترس به من بي احترامي نمي شه ...جان مهيار فقط یکبار؟آوا رویش را برگرداند و خواست سر باز بزند؛ اما مهيار سمج پای حرفش ایستاد و از او مي خواست ،آن طور كه مي
خواهد صدایش بزند .آوا صورتش گل انداخته بود و سرش را به عالمت نهي باال مي برد ،هر دو به خنده افتاده بودند.
مهيار از سماجت او ،ابرو باال انداخت و با تعجب پرسيد :
 هميشه همين قدر توی كارهاتون لجبازید!؟ اصالً یادم رفت چي مي خواستم بگم؛ آهان؛...مهيار سرش را به حالت قهر برگرداند ،و در حالي كه هنوز ته مایه ای از لبخندش ،باقي بود ،وانمود كرد كه حواسش
به او نيست و نمي شنود .آوا خندید و یك دفعه همان گونه كه خواسته بود ،صدایش كرد :
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 مهيار؟ جانم.مهيار طوری با خونسردی برگشت ،كه گویي واقعاً حواسش نبوده و او هميشه این طور خطابش مي كرده و برایش
عادی بوده است .اما چشمانش ،مثل كسي كه در نبرد پيروز شده است ،درخشيد .آوا سعي كرد به غوغای درونش،
بي اهميت باشد و سوالش را پرسيد :
 مي تونم یه سوالي ازتون بپرسم؟ بپرس. شما تا به حال عاشق نشدید؟مهيار از سوال او جا خورد ،با تعجب لبخندی زد و گفت :
 دونستنش براتون مهمه؟!وانمود كرد كه زیاد هم برایش مهم نيست :
 اگر دوست ندارید جواب ندید؛ فقط برایم جالب بود بدونم كه چه طور ممکنه یه آدمي مثل شما كه چند سال درخارج از كشور زندگي كرده و بعد هم با هزار جور آدم دیگه این جا سر و كله زده ...مي دونيد منظورم اینه كه یعني
طي این دوران تا به حال نشده احساس كنيد كه واقعاً عاشق شدید؟
مهيار با لبخند مشکوكي یك بار كلمه عاشق را تکرار كرد؛ انگار كه بخواهد به معنای پيچيده ای فکر كند .بعد راحت
گفت :
 اصالً ! مخصوصاً یه مدته مطمئن شدم كه مفهوم عاشقي رو دونستن ،با عاشق شدن خيلي متفاوته .شك داشتم؛ اما بهتازگي مطمئن شدم كه هيچ وقت در زندگيم عاشق نبودم و یه عمر فقط مفهوم اونو یدك كشيدم.
ساكت شد ،چيزی به خاطرش آمد و لبي تر كرد و ادامه داد :
 مي دوني ،وقتي كانادا بودم ،دخترهای دانشگاه بهم مي گفتن شرقي مغرور .یه چند تاشون بودن كه ازشون بدمنمي اومد؛ اما سعي مي كردم باشون طوری رفتار كنم كه صحبت ميونمون فقط در حدود همون درس و دانشگاه
بمونه؛ هر دفعه توسط یکي شون به تئاتر یا سينما یا یه جشن تولد دعوت مي شدم؛ اگه مي گفتم نمي آم ،دیگه اصرار
نمي كردن؛ چون با اخالقم آشنا بودن .به همين دليل اون جور كه باید به مزاجشون خوش نمي اومدم .یکي شون مي
گفت تو دوست دِكوری هستي؛ با حال نيستي! با حال بودن برای اون ها ،خيلي متفاوت و غریب تر از فرهنگ من بود.
تا به حال  ،او از گذشته اش چيزی نگفته بود و آوا با تبسمي خواستني ،به طنين صدای گرمش ،دل سپرده بود.
دخترهای متلك پران ،از داخل رستوران بيرون آمدند .از كنارشان گذشتند تا بيشتر خودنمایي كرده باشند .آوا
لبخند عميقي زد .بعد پشت سرشان ،همان اكيپ پسرهای خفن ،بيرون آمدند ،كه آوا مسير نگاهش را به دستهای
مهيار كه داشت شماره مي گرفت تغيير داد .آوا اول خود را بي توجه نشان داد ،بعد كه فهميد با سهيل حرف مي زند،
خندید و شيطنت را در لبخندهایش مشاهده كرد و گفت :
 بذارید راحت باشن!مهيار یك ابرویش را باال انداخت و جواب سهيل را داد :
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 اِ ! ...یه وقت بد نگذره! ما این بيرون قندیل بستيم ...نابغه ،خودم هم مي دونم كه سالن گرمه؛ اما ما بيرون نشستيم؛اون موقع كه ما اومدیم بيرون ،شما تو عالم هپروت سير مي كردید .این همه مدت چي دارید به هم مي گيد؛ هنوز به
تفاهم نرسيدید؟!
آوا از او خواست كه اذیت شان نکند .اما مهيار ول كن نبود؛ طوری كه سهيل نشنود زمزمه كرد عينهو مادر شوهرهای
فضول!
آوا از این كه خودش را این گونه خطاب كرد ،خنده اش گرفت .مهيار جلوی خنده اش را مهار كرد و جدی تر گفت :
 بابا به فکر من نيستيد ،به فکر دختر مردم باشيد كه این بيرون داره از سرما ...چي!؟و به آوا نگاه انداخت و با برق نگاه زود گذری گفت :
 مسلمه كه خوبه؛ اما اتمسفر هوا بد جوری داره به این حال خوش مون غلبه مي كنه ...اوهوم ...به تو چه! ...من فرقمي كنم ...چي داری به دختر من مي گي؟ گوشي رو بده به نگين ...چه رویي داری! ...باشه پس ما مي ریم تو
ماشين؛ ...اِ ،الرج شدی! انشاا ...بتونم از خجالت تون در بيام ... .كم جلوی دخترم فيلم بيا! ...باشه ما رفتيم.
خندید و تماس را قطع كرد و به آوا گفت كه تا هوا سردتر نشده بهتر است به داخل ماشين بروند.
نوك بيني آوا سرخ شده بود .به ماشين رسيدند ،مهيار در جلو را برایش باز كرد و آوا آن قدر سردش بود كه سریع
به داخل ماشين خزید .دندان هایش روی هم بند نمي شد .مهيار در را بست و خودش هم پشت فرمان نشست.
پالتویش را به او داد و گفت كه بپوشد تا گرم شود .دستش را روی صندلي گذاشت و به عقب بر گشت؛ تا ببيند سر و
كله آن ها پيدا مي شود .با لبخند گفت :
 مي گم دیگه بلند بشيد تا بریم؛ برگشته مي گه تازه بحث مون گُل انداخته! ...فکر كنم از اون موقع تا حاال ،بحثشون تازه سر حواشي زندگي مشترك بوده و هنوز وارد مسائل جدی تر نشده بودن.
آوا خندید و برگشت از شيشه بيرون را نگاه كرد .وقتي نگين و سهيل بيرون آمدند ،هوا شروع به باریدن كرد .آن ها
به سمت ماشين دویدند .آوا آمد در ماشين را باز كند و به عقب برود كه سهيل سریع در را برای نگين باز كرد و
خودش هم كنارش نشست .مهيار در آیينه نگاه انداخت و سهيل از اینکه به خاطر آن ها معطل شدند عذرخواهي
كرد .مهيار سوئيچ را چرخاند و به آوا گفت :
 طفلي ها! هالك شدن از نگراني!آوا از آیينه بغل ماشين ،به نگين نگاه انداخت و لبخند زد.
در راه بر گشت؛ هنوز زمزمه های سهيل و نگين به گوش مي رسيد .آوا هر از گاهي یواشکي به مهيار نگاه مي
انداخت و نمي دانست به چه فکر مي كند! گرفته به نظر مي آمد و سکوتش تا آخر مسير هم ادامه داشت .سرش را
روی دست چپ گذاشته بود و با دست دیگر فرمان را هدایت مي كرد .آن قدر در خود فرو رفته و متفکر بود كه
اتوباني را به اشتباه پيچيد و با اشاره سهيل ،نُچي كرد و دوباره مسير را برگشت.
این تغيير ناگهاني او آوا را متعجب كرده بود .دوست نداشت به چيزی كه آن طور غمگينش كرده بود و نمي دانست
كه چيست ،فکر كند .هوای باراني و غمگين بيرون هم به دلگيری فضای ماشين افزوده بود .آوا مستقيم نگاهش كرد؛
تا بلکه او را دوباره ،مثل چند دقيقه پيش ،سر حال بياورد؛ اما بي فایده بود .یك دفعه صدایش زد .مهيار از خود
بيرون آمد ،سرش را برگرداند .آوا با محبت نگاهش كرد و پرسيد :
 چيه؟! چرا یك دفعه رفتيد تو خودتون؟134
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مهيار ،لبخند زد و گفت :
 چيز مهمي نيست.آوا به سردی لبخندش فکر مي كرد .مهيار سعي كرد تا وقتي كه آوا را به در خانه شان مي رساند ،خودش را شاد
نشان بدهد؛ اما نتوانست خودش و او را گول بزند.
وقتي از شركت به خانه برگشت ،آن قدر خسته بود كه نهار نخورده و گشنه به اتاقش رفت ،یك راست روی تختش
افتاد و تا زماني كه مادرش از كار بازگشت ،هنوز در خواب بود .مادرش ،وقتي او را با همان سر و وضع ،خوابيده روی
تخت دید ،صدایش زد  .آوا یك پلکش را به زحمت از هم گشود و به ساعت نگاهي انداخت .مادرش گفت :
 كي رسيدی؟ حتماً ناهار نخورده هم خوابيدی؟آوا نشست و خميازه ای كشيد ،دكمه های مانتویش را باز كرد و گفت :
 اگه آقای حجتي دیشب زنگ مي زد ،تا دیر وقت بيدار نمي موندم؛ هشت صبح زنگ زد كه بيام شركت .در موردفيلم بود .اورده بود شركت و همون جا هم گذاشت و با چندتایي از بچه ها نشستيم دیدیم ...ساعت دو بود كه رسيدم
خونه.
 حداقل یه چيزی ميخوردی و مي خوابيدی .تا غذا رو گرم مي كنم ،لباسات رو عوض كن و بيا ،منم خيلي گرسنمه.آوا موقع خوردن غذا ،داشت صحبت های نگين را ،در مورد مخالفت مادرش ،تعریف مي كرد .مادرش بعد از شنيدن
حرف های او ،گفت :
 من به مادرش حق مي دم؛ خيلي سخته آدم دخترش رو به راه دور بده.آوا نگاهش كرد ،انگار جواب سوال خودش را مي گرفت .گفت :
 این طور كه نگين مي گه ،مشکل مادرش این حرف ها نيست؛ سر همون اختالف قدیميه كه من آخرش نفهميدمچي هست .حاال چون دوست عموشه ،داره بهانه مي آره .اگر نه كه عموی نگين اون جاست و سهيل رو از هر لحاظ
پدرش تایيد كرده .این شرطي كه مادرش گذاشته؛ به نظرم خيلي راحت مي گفت نه ،سنگين تر بود؛ خيال خودش و
بقيه رو هم راحت مي كرد.
 نمي دونم ،توی شرایطش نيفتادم كه بگم اگه من جای مادرش بودم چه تصميمي مي گرفتم؛ اما اميدوارم كه هيچوقت هم توی این موقعييت نيفتم؛ وای خدا اون روز رو نياره كه بخوام به دوری تو و این كه بخوای عمری غریب
توی یه شهر دیگه بيفتي فکر كنم.
هنوز چيزی نشده؛ مادرش چشم هایش را پر اشك كرد و گفت :
 خيلي سخته؛ مخصوصاً اگه یکي یه دونه هم باشه؛ نگين هم مثل تو .باید همه این شرایطش رو در نظر بگيره و بعدتصميمش رو بگيره.
 فکر مي كنم نگين راضيه؛ اما به خاطر مادرشه كه فعالً سکوت كرده .هم نمي خواد به سهيل جواب نَه بده و هم نميتونه جلوی مادرش بایسته و جواب بله بده.
آوا از پارچ برای خودش آب ریخت .به مادرش چشم دوخت و پرسيد :
 -شما بودید چه كار مي كردید؟
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 آدم تا توی شرایطش نباشه نمي تونه بگه كه من اگه جای اونها بودم چه كار مي كردم؛ اما خب ،یه موضوع دیگه ایكه هست ،اینه كه همه شون از پسره مطمئن هستن .بعد هم اگه بدونم كه دخترم تا این حد دوستش داره و مي دونه
با اون خوشبخت مي شه ،منم جز این چيز چيز دیگه ای رو نمي خوام.
بر روی لب های آوا لبخندی نشست .مادرش ادامه داد :
 البته همه اینها به قسمت بستگي داره .هيچي رو نمي شه پيش بيني كرد .یه وقت مي بيني به همسایه و هم محليتدختر شوهر مي دی و خوشبخت نمي شه .اما یه دفعه دیدی اونور دنيا دخترت رو شوهر مي دی ،سفيد بخت مي شه.
واقعاً ازدواج ،مثل هندونه در بسته مي مونه!
آوا بشقاب خودش را در ظرفشویي گذاشت .مادرش همان طور كه لبخند مي زد ،گفت :
 توی فيلمي كه گرفتيد ،همين خواستگار نگين هم هست. آره؛ چند بار گفتم بيایيد فيلم رو بذارم ببينيد؛ هر دفعه هم شما خسته بودید و كار داشتيد!***
صدای ممتد زنگ تلفن ،دست پاچه اش كرده بود .گره بند كفش هایش از هم باز نمي شد ،مجبور شد ،لنگ لنگان
داخل اتاق بشود .گوشي را برداشت و خود را روی صندلي انداخت :
 بله ،بفرمایيد؟ سالم. شما!؟مکث كوتاهي و بعد :
 من ...،مهيارم.آوا آن قدر تعجب كرده بود كه نمي توانست جوابش را بدهد ،شك نداشت؛ صدا ،صدای خودش بود .اولين بار كه به
منزل شان تلفن مي زد .كمي من و من كرد و گفت :
 مهيار خان شمائيد؟ ...معذرت مي خوام نشناختم تون! مي بخشيد ،انگار بد موقع مزاحم شدم!؟ خواب بودید؟ نه! تازه از راه رسيدم. خوبيد ،خانواده خوب هستن؟ ممنون ،همه خوبن .شما خوب هستيد؟صداهایي از پشت خط مي آمد؛ مثل به هم خوردن ظروف شکستني .بعد از حال و احوالپرسي ،آوا پرسيد :
 االن تهران هستيد؟ بله ،دو روزی ست كه اومدیم؛ آخه این مسافر كوچولوی ما ،دیگه اون جا بند نمي شه ،دو روز كه مي گذره ،اینقدرالتماس مي كنه كه دلم واسه ش مي سوزه و دوباره راهي مي شيم.
آوا لبخندی زد و داشت با بند كفش هایش ور مي رفت .مهيار كمي مکث كرد ،آوا صدای نفس های او را از پشت خط
مي شنيد .یك لحظه با لحن غير منتظره ای گفت :
 مي دونيد االن درست سه هفته س كه همدیگه رو ندیدیم ...شما دلتون واسه من تنگ نشده!؟136
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لحنش به طور خاصي بود كه یك دفعه ،تبسمي بر روی لب های آوا نشست و احساس كرد كه در دلش چيزی فرو
ریخت .از پشت تلفن ،نمي توانست بفهمد ،لحنش به صورت شوخي است یا جدی .نمي توانست حقيقت را بگوید كه
تا چه اندازه دلش هوای او را كرده است ،برای فرار از جواب این سوال ،گفت :
 شما چه طور؟خيلي آرام و با لحن خاصي كه برای آوا تازگي داشت ،گفت :
 دیگه طاقت نياوردم؛ ...داشتم دیوانه مي شدم!آوا خيال كرد اشتباه شنيده است ،دست هایش از حركت باز ایستاد .مکثش ،آن قدر طوالني شد كه مهيار فکر كرد
ارتباط بين شان قطع شده است ،آهسته صدایش زد :
 آوا؟ بله؟نفس عميقي كشيد و گفت :
 راستش غرض از مزاحمت؛ مي خواستم برای فردا ناهار ،دعوت تون كنم تشریف بيارید به آپارتمان من. نه نمي تونم قبول كنم. چرا!؟ خب ...خب برای این كه من... خيلي خب؛ هر طور كه ميلتونه؛ ...مي خواستم اون فيلم عروسي رو بهتون نشون بدم؛ حاال كه فرصت ندا... وای! جدی مي گيد؛ از عروسي شون فيلم گرفتيد؟! بله .اما هر كي فيلم رو مي خواد ،باید بياد فيلم رو از خودم بگيره.آوا لبخندی زد و گفت :
 واقعاً نمي دونم با چه زبوني ازتون تشکر كنم ،چند ساعت فيلم تونستيد بگيرید ،از كدوم...مهيار خندید و گفت :
 دیگه توضيح و تفسير فيلم بمونه وقتي كه خودتون قدم رنجه كردید و تشریف اوردید این جا ...حاال ،فردا چشمانتظارتون باشم؟
وقتي فهميد هنوز دو دل است ،با بيتابي گفت :
 اذیتم نکن آوا! نگين و سهيل هم هستن ،مي خوام دور هم باشيم ...اصالً یه لحظه گوشي دستت ...نگين؟ ...نگين،عمو یه لحظه بيا؟
آوا متوجه شد كه نگين در خانه اوست .چند ثانيه بعد ،صدای ضعيف نگين ،از پشت خط شنيده شد كه مي گفت :
 به آوا گفتيد؟مهيار گفت :
 بله ،اما قبول نمي كنه. غلط كرد ...،االن پشت خطه؟ گوشي رو بدید به من ببينم!صدای خش و خشي آمد و بعد صدای عصباني نگين در گوشي پيچيد :
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 سالم ،خوبي نگين؟ سالم و زهر مار ،چه قدر ناز مي آی! واسه چي نمي آی؟ من دیگه روم نمي شه؛ كم زحمت شون دادیم!نگين ،ادایش را در آورد و گفت :
 به خدا عموم ناراحت مي شه .برای یه دو سه ساعت مهموني ،دیگه این قدر چَك و چونه نزن.مهيار با لحن اعتراض آميزی گفت :
 چي رو دو سه ساعت!؟ اگه برای دو سه ساعته ،كه اصالً الزم نکرده بيایيد!نگين بلند خندید و به آوا گفت :
 چه طوره صبح خروس خون بيایيم و بوق سگ هم راهي بشيم! اگه مي شد بوق سگ هم نگرتون دارم ،حتماً این كار رو مي كردم.نگين خندید و گفت :
 شنيدی عموم چي مي گه؟آوا شنيده بود و داشت به حرفش مي خندید .نگين گفت :
 دیگه هم حرفي نباشه ،خودم فردا مي آم دنبالت.و بدون خداحافظي ،گوشي را به عمویش داد .دوباره صدای مهيار در گوشي پيچيد :
 پس دیگه اُكي شد؟ از دست زحمت های ما خسته نشدید؟ كاش همه زحمت ها این طوری بود ...،هنوز دو دليد؟ نه ،هر چند خيلي پُررویي مي خواد؛ اما ...حتماً مزاحم تون مي شم. ممنون؛ فردا منتظرتونم ...به خانواده سالم برسونيد ،خدا نگهدار؟ خداحافظ.آوا منتظر بود تا تماس قطع شود؛ اما این طور نشد و خودش گوشي را سر جایش گذاشت .چند دقيقه ای را به نقطه نا
معلومي خيره شد .دست هایش را روی گونه هایش گذاشت؛ داغ داغ بود .مثل كوره مي سوخت و قلبش ،مثل قلب
پرنده ای ،مي تپيد! به بند كفش هایش كه نگاه انداخت ،لبخندی زد؛ اصالً متوجه نشده بود؛ چندین گره  ،به گره اول،
افزوده بود!
***
سهيل به ساعتش نگاهي انداخت ،كنار در اتاق ایستاد و به مهيار كه در حال اصالح صورتش بود ،گفت:
 نکنه زن داداشت ،نذاره نگين بياد؟مهيار به عالمت نهي سرش را باال برد و گفت :
 دیروز به مهرداد گفتم كه قراره بچه ها رو مهمون كنم؛ گفتم به خانومت بگو ،كه بعد مشکلي پيش نياد؛ گفت اگهفرنوش هم نذاره ،خودم مي آرمش.
سهيل از ته دل ،لبخندی زد .همان طور كه او را در آینه نگاه مي كرد ،به خودش و نگين فکر مي كرد.
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دوباره گفت :
 مهيار؟ هوم. مي دوني ،نگين مي گه ،مامانم با تو مشکلي نداره ها؛ تنها ،سر كار و زندگي با تو ،توی اون آبادی ،مخالفت مي كنه.مهيار پوزخندی در آیينه زد و گفت :
 این هم بهانه ست؛ معلومه به كل با این ازدواج مخالفه؛ چون اگه راضي بود و تو رو هم تایيد كرده بود ،اینجا و اونجا زندگي كردن تون ،براش فرقي نمي كرد.
ماشين ریش تراشي را خاموش كرد و گفت:
 خيلي ساده ای ،تو هنوز فرنوش رو نشناختي؟ مشکل اون ،اصالً این حرفها نيست .اگر نه كه هم خودش و هممهرداد ،از خودت و خونه و زندگيت و وضع شغليت ،خاطرشون جَمعه؛ مشکل بر مي گرده به گذشته؛ ...فرنوش داره
تالفي گذشته رو این طوری سر شما در مي آره!
 این موضوع چه ارتباطي به من و نگين داره!؟ منم ارتباطش رو نمي فهمم؛ اما چون تو دوست مني ،فکر كرده با این كارش درس درستي به من مي ده! پس مي گي چي كار كنم؟! فعالً صبر كنيد. حضرت ایوب؛ بنده صبر شما رو ندارم!مهيار خندید و گفت :
 چه قدر هولي؛ هنوز دو ماه نشده! دختر منم كه بود ،به همين سادگي دست هر كسي نمي دادمش؛ باالخره یه كماذیتش مي كردم تا طرف رو بشناسمش!
 خوش به حالت! كاش منم یه كم ،صبر و استقامت تو رو داشتم.بعد به مهيار كه با وسواس كارهایش را مي كرد ،لبخندی زد و گفت :
 پس تو كي مي خوای واسه خودت آستين باال بزني؛ ...نمي خوای اول ،به خودش حرفي بزني؟مهيار لبه تخت نشست و گفت :
 به وقتش مي گم .فعالً ترجيح مي دم مهرداد رو در جریان بذارم.بلوزش را كه از روی تخت برداشت ،صدای زنگ بلند شد .هر دو ،به سمت در برگشتند و گفتند :
 اومدن.مهيار سریع بلوزش را تنش كرد و گفت :
 تو برو در رو واسه شون باز كن ،منم االن مي آم.سهيل بيرون رفت و در را به روی دخترها باز كرد .هم زمان با ورود آنها ،مهيار هم از اتاق بيرون آمد و با لبخندی بر
چهره ،به استقبال شان رفت .نگين زودتر از آوا سالم كرد و به سمت عمویش رفت .مهيار پيشاني اش را بوسيد و
حالش را پرسيد .آوا جلو آمد و سالم كرد .مهيار جواب داد :
 خيلي خوش آمدید؛ گفتم حتماً از اومدن پشيمون شدید.آوا به ساعتش نگاه كرد و با تعجب گفت :
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 ساعت نه و نيمه؛ از این زودتر مي خواستيد بيایيم!؟مهيار خندید و دعوت شان كرد كه به داخل سالن بروند .نگين وارد سالن نشده  ،مانتویش را در آورد و كيفش را
روی كاناپه انداخت .آوا به اطراف نگاه گذرایي انداخت و دكمه های پالتویش را از هم باز كرد و مردد ایستاد .مهيار
فهميد و پالتویش را گرفت تا به چوب لباسي داخل اتاقش آویزان كند .نگين دور ميز چرخي زد و با لبخند به آوا
گفت :
 من كه دخترم تا به حال این طوری با سليقه ،ميز رو نچيدم؛ این ها رو ببين با چه حوصله ای ميز رو چيدن!آوا هم با تحسين ،ميز چيده شده را نگاه كرد و حرفش را تایيد كرد .سهيل از داخل آشپزخانه ،حرفش را شنيد و
روی اُپن خم شد و به نگين كه همه جا رو وارسي مي كرد ،گفت :
 مي دوني دليلش چيه؟ برای این كه شما خانوم ها هميشه خودتون رو زیادی دست باال مي گيرید و ما آقایون روزیادی دست پایين!
نگين با خنده ،یك ابرویش را باال انداخت و گفت :
 شما آقایون هم خدا نکنه یه كم تعریف تون رو بکنن؛ اصالً ظرفيت ندارید ،فوری واسه خودمون گارد مي گيرید!سهيل خندید و گفت :
 تزئين ميوه ها به عهده من بود؛ سليقه م رو مي پسندی؟ همه چيز عاليه؛ دارم شك مي كنم؛ بيشتر به كار یه خانم كدبانوی با سليقه مي آد! سهيل؛ راستش رو بگو؟سهيل نُچي كرد و جدی گفت :
 خانوم ها عجب شم قوی ای دارن! به مهيار هم گفتم مواظب باش لو نره ها ،گوش نداد.نگين دستش را به كمر زد و كشيده گفت :
 سهيل!سهيل بلند خندید .مهيار وارد شد و با دیدن آن دو گفت :
 سهيل دوباره چشم منو دور دیدی!؟سهيل خندید و گفت :
 در اصل جانبداری از حقوق تو هم مي شد؛ موضوع سر سليقه خانوم ها و آقایون بود .نظر تو چيه؛ خانوم ها بيشترسليقه دارن یا آقایون؟
مهيار همان طور كه پيش دستي ها را مي چيد ،با تاكيد گفت :
 صد در صد آقایون!سهيل خوشحال از مدافعي كه پيدا كرده بود ،گفت :
 دمت گرم!آوا ابرو باال انداخت و نگين به عمویش چپ نگاه كرد و گفت :
 عمو؛ شما هم!مهيار لبخندی زد و گفت :
 خب راست مي گم عمو ،خودت قضاوت كن ،سهيل ،یه كسي مثل تو رو پسندید اون وقت تو با این خوشگليتهمچين تحفه ای رو!
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نگين بلند خندید و سهيل ،با لب و لوچه ای آویزان گفت :
 اگه آخر این مهموني رو به دهن مون زهر نکرد!و به حالت قهر ،صورتش را برگرداند .نگين با این كه هنوز ،از حرف عمویش سر كيف بود؛ اما دلش برای سهيل
سوخت و برای این كه به او دلداری داده باشد ،گفت :
 حاال چرا از آشپزخونه بيرون نمي آی؟ وایسادم قهوه دم بياد؛ البته اگه بد شد دیگه باید به خوش سليقگي خودتون ببخشيد.همه خندیدند و نگين بلند شد تا به كمکش برود .سهيل وقتي او را دید كه داخل آشپزخانه آمد ،خوشحال شد و
لبخندی زد .نگين كنارش ایستاد و فنجان ها را در سيني چيد و با لبخندی به او گفت :
 چه زود هم بهش بر مي خوره! بهت نمي آد؛ اما معلومه خيلي لوسي!سهيل لبخندی زد و گفت :
 هر چي باشه ،منم مثل خودت یکي یه دونم.بعد ،با نگاه عميقي ،همه زوایای چهره او را كاوید و آهسته گفت :
 اما من هر چي كه باشم ،در بست نوكر نگين خانومم.نگين بدون این كه نگاهش كند ،لبخند شرمگيني گوشه لبش نشست .قهوه را با قاشق هم زد و گفت :
 سهيل قهوه رو یه كم غليظ تَرش كن ،مي خوام براتون فال قهوه بگيرم. مگه بلدی؟! خيلي نه ،اما یه چيزهایي حاليمه.مهيار بعد از این كه از ميهمانش ،پذیرایي كرد ،به سمت ضبط رفت و از داخل كلکسيون سي دی هایش ،یکي را
انتخاب كرد و داخل ضبط گذاشت .صدای موسيقي مالیم و آرامش بخش پيانو ،شنيده شد .آوا به نقاشي هایي كه
همان طور بدون قاب ،به دیوار آویخته شده بود ،نگاه انداخت؛ همه در یك سبك نقاشي شده بودند .برخاست ،تا از
نزدیك آن ها را تماشا كند .كنار آخرین تابلو كه رسيد ،مهيار كنارش ایستاد و گفت :
 نظرتون چيه؟ كارهای خودتونه؟ نه ،مال یکي از دوستانمه كه مقيم كاناداست؛ دانشجوی گرافيکه. خيلي قشنگ تصویر سازی كرده. كارش حرف نداشت؛ خونه ش عين یه گالری نقاشي بود .از اون آدم های فوق العاده خاصه ...روزهای آخر كه ميخواستم برگردم ایران ،پرتره ای هم از چهره م كشيد و بهم هدیه كرد؛ توی اتاقم زدم ،نشون تون مي دم.
 همه كارها تصویر سازی از كارهای شاهنامه و داستان های كهن ایرانه. اوهوم ،عاشق ادبيات كالسيکه ایرانه .وقتي برگشتم ایران ،یه نسخه از شاهنامه فردوسي رو با نسخه خطي حافظ كهپدرم با خط خودش نوشته بود ،بهش هدیه كردم؛ آخه پدرم گفته بود دوست داره این نسخه خطي رو به كسي هدیه
كنه كه واقعاً حافظ شناس باشه .دیدم واقعاً كسي جز اون ،الیق نگه داری این نسخه رو نداره .برای تشکر ،بعد از
نمایشگاهش این تابلو ها رو برام هدیه فرستاد.
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سهيل و نگين ،از آشپزخانه بيرون آمدند .هر دو ،سر جایشان باز گشتند و مهيار ،دو فنجان از داخل سيني ،برای
خودش و آوا برداشت .آوا تشکر كرد و فنجان را از دستش گرفت .مهيار قهوه اش را تلخ خورد و منتظرنشست تا
آوا هم قهوه اش را بخورد .وقتي او فنجانش روی ميز را گذاشت ،مهيار گفت :
 دوست دارید ،اون تابلو رو نشون تون بدم؟آوا با رضایت كامل ،قبول كرد و مهيار بلند شد تا به اتاق خودش همراهي اش كند .بعد از رفتن آنها ،نگين به فنجان
سهيل نگاه انداخت و گفت :
 سهيل ،تو كه همش رو خوردی! برای فال كه هيچي نذاشتي تهش باقي بمونه!سهيل خندید ،كمي از قهوه او را داخل فنجان خودش ریخت .نگين با تعجب به كار او نگاه كرد و گفت :
 چي كار مي كني ،اَه ،خرابش كردی! فال منم بهم زدی! فرقي نمي كنه؛ دیگه فال منم به فال تو بسته ست.نگين خندید و چند دقيقه صبر كرد ،بعد فنجان برگشته اش را برداشت و گفت :
 ببين این منم ،داره نشون مي ده تا یه مدت توی زندگيم هيچ اتفاقي خاصي نمي افته ...،بعد یه مانع بزرگي سر راهزندگيم قرار مي گيره ،اینو ببين شبيه كوهه؛ این كوه مشکالته.
سهيل كه با لبخند ،به حرف هایش گوش مي داد ،یه غمي كه در چهره اش نشست ،خندید و فنجان را از دستش
گرفت ،با انگشت ،كوه را پاك كرد و گفت :
 اگه مشکالتت به اندازه كوه هم باشه ،من به همين راحتي از سر راهت بر مي دارم.نگين با ناراحتي گفت :
 كاش تو زندگي واقعي هم مي شد ،به همين راحتي با مشکالت رو به رو شد!سهيل دست هایش را در هم قفل كرد و به سمت جلو خم شد و گفت :
 چي شده نگين؟ بازم مامانت چيزی گفته؟نگين سرش را زیر انداخت و حرفش را تصدیق كرد .سهيل ،نفس عميقي كشيد و گفت :
 نگين ،به من راستش رو بگو؛ آخرش حرف حساب مامانت چيه؛ مشکل اصليش منم یا محل زندگي و كارم؟ حرف آخرش اینه كه من و تو ،اصالً به درد هم نمي خوریم ،مي گه من با تو خوشبخت نمي شم .مي گه آخرش ميدونم كه بر مي گردی...
 خودت چي فکر مي كني؟ فکر مي كني با من خوشبخت مي شي؟نگين مستقيم در چشمان مشکي و صورت مردانه اش خيره شد .از بي پروا و راسخ حرف زدنش ،خوشش مي آمد.
نمي توانست مثل او بي پرده ،حرف دلش را بزند ،با این حال گفت :
 اگه مطمئن نبودم ،این همه ،با مامانم دعوا و جنجال راه نمي انداختم.سهيل از ته دل ،لبخند عميقي زد و گفت :
 نوكرتم! پس دیگه تو نگران چيزی نباش ،بقيه كارها رو بسپار به من ،خب؟آوا جلوی پرتره چهره مهيار ایستاده بود .چيزی را كه دوست نقاش مهيار به تصویر كشيده بود ،عيناً همان تصویری
بود كه آوا هميشه از او در ذهن داشت و به آن فکر مي كرد؛ لبخند آرام و پر از مفهومي كه گوشه لبش بود ،با آن
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صورت زیبا و صبورش ،دقيقاً همان چيزی بود كه در این مدت ،هر وقت به او فکر مي كرد ،همين چهره در ذهنش
نقش مي بست .مهيار پرسيد :
 شبيه خودم نيست؟ چرا ،لبخندتون ،مثل لبخند ژوكوند ماندگار شده.مهيار خندید و گفت :
 اتفاقاً من هم با دیدن تصویرم ،همين رو بهش گفتم ،گفت تو خيلي درون گرایي ،شناخت ذهنت خيلي سخته،لبخند و نگاهت هم پُر از حرفه ،از اون دسته آدم هایي هستي كه با یك شکل ثابت ،هميشه توی ذهن آدم مي موني.
لبخند دیگری زد و ادامه داد :
 خودم زیاد به حرفش اعتقاد ندارم ،به قول سهيل :این بچه هنری ها ،همه شون ،آدمای عجيب و غریبي ان.اما آوا كامالً با این آدم عجيب و غریب موافق بود .بعد از دیدن تابلو ،به اطراف اتاق نگاهي انداخت و یك راست
سراغ كتابخانه او رفت.
مهيار نمي دانست برای چه این وسوسه در ذهنش آمده بود كه قبل از این كه جریان را به مهرداد بگوید ،خودش با
آوا صحبت كند .دوست داشت نظر او را در مورد خودش ،زودتر بداند .كمي این پا و اون پا كرد و دور اتاق چرخي
زد و گوشه ای دست به سينه ،به تماشای او ایستاد.
بعد از نهار ،و تا هنگام عصر هم ،در گفتن و نگفتن این موضوع ،با خودش در كلنجار بود .حدود ساعت چهار عصر
بود كه مهيار به آوا گفت كه اگر مایل است فيلم را برایش بگذارد تا ببيند .آوا كه منتظر چنين حرفي بود ،با ميل
راغب ،بلند شد و به همراهش ،دوباره به اتاق او بازگشتند.
مهيار ،فيلم را داخل دستگاه گذاشت و منتظر ایستاد تا صفحه بياید .وقتي تصویر ،با سر و صدای زیادی ،روی صفحه
تلویزیون آمد ،آوا روی صندلي نشست .مهيار هم پشت ميز كارش نشست و متفکر ،با نوك خودكار ،آهسته روی
ميز ،ضرب گرفت .وقتي آوا ،غرق تماشای فيلم بود ،مهيار با خودش در كلنجار بود .آوا با این كه نگاهش ثابت به
تلویزیون بود؛ اما تمام حواسش به حركات مهيار بود؛ فهميد كه كالفه است .یك لحظه ،تصویر خود مهيار در
تلویزیون آمد كه كنار مردهای روستا قرار گرفت .نگاهي به مهيار انداخت و پرسيد :
 اینجا رو كي فيلم مي گرفت؟مهيار ،سخت در فکر بود .آوا ،لبخندی زد و صدایش زد :
 مهيار خان؟مهيار سرش را بلند كرد و متحير نگاهش كرد .اصالً متوجه حرف او نشده بود .آوا دوباره حرفش را تکرار كرد.
مهيار از پشت ميز بلند شد و گفت :
 اینجا رو سهيل گرفت ،فکر كنم از خودم بهتر گرفته ؛ نه؟ نه ،هر دوتون خيلي خوب گرفتيد .مطمئنم اگه مي خواستيم خودمون بگيریم همچين اجازه ای رو بهمون نميدادن.
بعد ،با خنده گفت :
 -این فيلم ،كار مشتركي بين ما چهار نفر شد.

143

رمانسرا

سکوت عشق – کتابخانه مجازی رمانسرا

مهيار هم لبخندی زد و از اتاق بيرون رفت تا چيزی برای خوردن بياورد .وقتي برگشت ،ميزی كنار دست او گذاشت
و در حال چيدن ،یك دفعه حرفش نوك زبانش آمد .نگاهش را به آوا دوخت .تا آمد حرفش را بزند ،نگاه متعجب
آوا را ،متوجه خود دید و همه چيز از ذهنش پرید .كنار تخت نشست ،و بي مقدمه ،اینطور شروع كرد :
 یه سوالي ازتون بپرسم ،راستش رو مي گيد؟ حتماً! راستش ،من زیاد با اخالق دخترها آشنا نيستم ،اما فکر مي كنم براشون خواستگاری به صورت غير مترقبه بيشتر ازخواستگاری سنتي مي پسندن ،درسته؟
آوا یك لحظه خندید و پرسيد :
 حاال چرا به این فکر افتادید؟مهيار شانه باال انداخت و گفت :
 خب ،همين طوری ،دوست دارم بدونم. فکر مي كنم ،دختر و پسر نداره؛ چون ازدواج یکي از مهم ترین اتفاق های زندگيه كه هر كسي دوست داره ازخاطره انگيزترین لحظه های زندگيش باشه ،خب مطمئناً در خواستگاری سنتي چنين اتفاقي نمي افته ،همه اتفاقات از
پيش تعيين شده ست؛ ...اما خب ،درست مي گيد؛ خانوم ها بيشتر دوست دارن كه خواستگاری شون غير سنتي یا
آشنایي شون بر اثر یك اتفاق جالب شروع شده باشه.
 شما چي؟آوا سکوت كرد؛ حرف هایش به نظرش عجيب آمد .با تردید نگاهش كرد و جواب سوالش را نداد .مهيار با كمال
خونسردی ،جلو آمد ،كنار پایش نشست و در مقابل چشمان متحير او زانو زد .آوا رنگش پرید و خود را كمي جمع و
جور كرد .اولين بار ،رنگ چشمهای او را به این واضحي و در این زاویه تماشا مي كرد .رفتارش ،به چشمش خيلي غير
عادی آمد؛ برای همين در دلش ،ترس غریبي نشست .مهيار باالخره زبان باز كرد و گفت :
 مي دونم كه االن موقع مناسبي برای گفتن این حرف نيست ،شاید هم گستاخي باشه؛ اما تصميم گرفتم قبل از اینكه مهرداد به فرهاد موضوع رو بگه ،خودم ازت ...یعني مي خواستم بگم كه من ...چه طوری بگم ...مي خواستم ازت
بپرسم كه...
نتوانست حرفش را ادامه بدهد ،چشم هایش را به اطراف چرخاند و فوت محکمي كشيد و به جمله ای كه نمي
توانست بر زبان بياورد ،خندید .آوا گيج و منگ پرسيد :
 چي رو مي خواستيد از من بپرسيد!؟مهيار لبخند شرمگين زیبایي زد و راحت گفت :
 آوا ...،من ...،من خيلي بهت عالقه دارم.آوا خشکش زد .تمام بدنش یخ كرد .مهيار كمي مکث كرد و خيلي ساده پرسيد :
 با من ازدواج مي كني؟آوا فکر كرد كه صدای قلبش به گوش او هم مي رسد .فکر نمي كرد امروز ،روز خواستگاریش باشد ،آن هم این
طور!! مهيار هنوز داشت نگاهش مي كرد و آوا احساس مي كرد كه كم كم دارد زیر نگاه او آب مي شود .مهيار
راحتش گذاشت و سرش را زیر انداخت .با همان لبخند ،گفت :
144

رمانسرا

سکوت عشق – کتابخانه مجازی رمانسرا

 به این مي گن خواستگاری غير سنتي؟آوا یك لحظه فکر كرد ،تمام حرف هایش به سوال قبلش مربوط است و كمي راحت شد ،با شك و تردید لبخندی
زد .اما هنوز هم چيزی از ضربان قلبش كاسته نشده بود.
مهيار وقتي سکوت بهت زده او را دید ،سرش را باال آورد و از سرخي شرم دخترانه ای كه بر گونه های او نشسته
بود ،لبخندی زد .از این كه این طور بي پروا حرفش را زده بود ،خودش را سرزنش كرد و با ناراحتي گفت :
 معذرت مي خوام ،نباید این طور رك و بي مقدمه حرف دلم رو مي زدم ...ناراحت شدی؟آوا احساس غریبي داشت .دلش مي خواست هر چه زودتر آنجا را ترك كن .بدون این كه نگاهش كند ،سرش را به
عالمت نفي تکان داد .دیگر نمي توانست راحت در چشمان او نگاه كند .آن حس بغض و كينه ای كه آن روز ،از
وحيدی به خاطر خواستگاری غير منتظره اش داشت ،نسبت به مهيار نداشت .اصالً هيچ شباهتي به حس غم انگيز آن
روزش نداشت؛ حس نا آشنای دیگری بود كه تاكنون با آن غریب بود .معذب بود؛ اما دلگير و ناراحت نبود .این
همان چيزی بود كه مي خواست برای خودش ثابت كند؛ چيزی كه برای وحيدی زودتر از خودش اثبات شده بود.
مهيار برخاست و به سمت تلویزیون رفت تا فيلم را كه به آخر رسيده بود و داشت خش خش صدا مي كرد ،از
دستگاه بيرون بياورد.
یك دفعه نگين ،در چهار چوب در ظاهر شد .سيني چای را روی ميز گذاشت .سهيل هم وارد شد و كنار مهيار ،روی
تخت نشست .آوا بلند شد و تار مویش را از صورتش كنار زد و با صدایي كه گویي از قعر چاه بر مي خواست ،گفت :
 خب اگه اجازه بدید ما دیگه زحمت رو كم كنيم؟مهيار نگاهش كرد و چيزی نگفت .نگين با تعجب گفت :
 حاال كه زوده! یه كم دیگه بشين بعد... نه ،به مامانم گفتم كه قبل از ساعت شش بر مي گردم خونه.مهيار فهميد و گفت :
 باشه ،بعد از این كه چای تون رو خوردید ،خودم مي رسونم تون.نگين دیگر چيزی نگفت .آوا به سمت چوب لباسي رفت و پالتویش را برداشت .همان طور كه پالتو را روی پایش
انداخته بود ،چای را داغ و داغ سر كشيد .سهيل هم مثل نگين ،متعجب بود .مهيار از داخل كمد لباسش ،كاپشن بادی
اش را در آورد و سوئيچ را از روی عسلي كنار تختش برداشت .سهيل با اشاره چشم و ابرو ،از او جریان را پرسيد.
مهيار تنها نگاهش كرد.
نگين بعد از این كه چایش را خورد ،سریع لباسش را پوشيد .سهيل هم ترجيح داد همراه آنها برود تا این كه بخواهد
در خانه تنها بنشيند.
در ميان راه ،تنها نگين و سهيل حرف مي زدند ،آوا جز چند كلمه كوتاه ،چيز دیگری بر زبان نياورد و اصالً حواسش
به گفته های نگين نبود .اما وانمود مي كرد كه شش دانگ حواسش به او و بقيه است .به سمت نگين بر گشته بود تا
نگاهش در آیينه نيفتد؛ مي دانست كه اگر چشمش در آینه افتاد حتماً با نگاه مهيار رو به رو خواهد شد .هر دو
حواسشان به یکدیگر بود و هر دو هم سعي در پنهان داشتن این موضوع داشتند.
وقتي نگين پياده شد ،دیگر در ماشين سکوت مطلق حکمفرما شد .سهيل هم دیگر ميلي به گفتگو و شوخي نداشت.
نزدیك منزل آوا كه رسيدند ،آوا از مهيار و سهيل بابت ميهماني خوب و پذیرایي بسيار عالي شان تشکر كرد.
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مهيار گفت :
 اگه بهتون بد گذشت باید ببخشيد.آوا در را باز كرد و گفت :
 شما باید ما رو ببخشيد؛ خيلي بهتون زحمت دادیم؛ بابت همه چيز ممنونم.و به داخل خانه دعوت شان كرد .سهيل گفت :
 خيلي ممنون؛ انشاا ...در یه فرصت مناسب مزاحم تون مي شيم؛ سالم منو به خانواده برسونيد. چشم ،بازم ممنون ،خداحافظ.وقتي از كنار ماشين رد شد ،مهيار صدایش زد و از ماشين پياده شد ،دستش را پيش برد و گفت :
 اینو فراموش كردید.آوا چند قدم نزدیك شد و گفت :
 اصالً یادم نبود؛ خيلي ممنون.فيلم را كه مي خواست بگيرد ،مهيار فيلم را همان طور سفت ،در دست نگه داشت .آوا سرش را باال كرد و مستقيم
نگاهش را در چشم هایش انداخت .مهيار هم كه همين را مي خواست ،به رویش لبخندی زد و گفت :
 منو ببخش. برای چي؟سرش را كمي كج كرد و پرسيد :
 از دستم عصباني هستي؟ نه. چشمات كه اینو مي گن .كاش امروز هم دندون رو جگر گذاشته بودم و چيزی نمي گفتم ...آوا ،منو ببين.حداقل یه لبخند بزن ،به خدا اگه این طوری برگردم خونه دق مي كنم.
آوا لبخندی زد و مهيار دلش قرص شد و گفت :
 اصالً راغب هستي كه در مورد پيشنهادم فکر كني؟آوا از سماجت او لبخندی زد و بدون پاسخ دادن به سوالش ،خداحافظي كرد .مهيار هم با نگاه ،او را تا دم در خانه
بدرقه اش كرد.

داخل ماشين نشست .تا سوئيچ را چرخاند ،سهيل از آن خفقان بيرون آمد و با اخم پرسيد :
 ببينم ،تو چي به دختر مردم گفتي كه این آخریه این طوری رفته بود تو لك!؟ هيچي ...،ازش خواستگاری كردم؟سهيل كه از شدت تعجب ،چشمانش گرد شده بود ،گفت :
 دروغ مي گي! -باور كن.
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 قربونش برم ،رو كه نيست! نه به اونکه مي خواستي مهرداد رو واسطه پيش فرهاد بفرستي ،نه به حاال كه خودشرفته ،دست و رو شسته ،هر چي كه دلش خواسته به دختر مردم گفته! ...حتماً هم رك بهش برگشتي گفتي كه مي
خوام با شما ازدواج كنم؟
 اصوالً همين طور پيشنهاد ازدواج مي دن؛ مگه نه؟ خب ،الحمدا ...بازم خوبه كه پيشنهاد ازدواج دادی ،همين كه دختره رو توی منگنه نذاشتي كه حتماً باید با منازدواج كني ،جای شکرش باقيه!
 سهيل! سر جدت بس كن! خدائيش بهش چي گفتي؟ اونش دیگه به خودم مربوطه. جان سهيل ،مي خوام درجه وقاحتت رو اندازه گيری كنم.بعد بلند خندید و مهيار همان طور چپ چپ نگاهش كرد.
و برای این كه بيشتر اذیتش كند ،گفت :
 آخه پسر ،وقت قحط بود ،باید حتماً امروز بهش مي گفتي!؟ ...پس بگو چرا دختر طفل معصوم ،دیگه روش نمي شدتو چشمامون نگاه كنه!
مهيار عصباني ،گوشه خيابان نگه داشت و گفت :
 پياده شو ...گفتم پياده شو.سهيل همان طور نشسته ،با صدای بلند قهقهه مي زد.
 به جان خودم اگه ادامه بدی ،از ماشين پرتت مي كنم بيرون. خيلي خب ،راه بيفت.مهيار پا را روی پدال گاز فشرد و با سرعت حركت كرد .سهيل در حالي كه هنوز مي خندید ،زیر لب گفت :
 ای ول به این رو! سهيل تو رو به مسبت تمومش كن؛ به خدا سرم داره از درد مي تركه!سهيل نگاهي به چهره آشفته و نگران او انداخت و دیگر چيزی نگفت .دستگيرش شد كه موضوع از كجا آب مي
خورد .مي دانست كه شرایط روحي مناسبي ندارد؛ اما دوست هم نداشت كه به خاطر این مسئله او را این طور پکر
ببيند .نزدیکي های خانه رسيده بودند كه سهيل پرسيد :
 همه چي رو بهش گفتي؟مهيار با نگاه مایوس كننده ای ،نگاهش كرد و گفت :
 نتونستم؛ ...این یکي رو مي سپرم به مهرداد ،نمي تونم ،خيلي با خودم كلنجار رفتم؛ اما نتونستم؛ راستش رو بخوایترسيدم.
و یك دفعه به سمت سهيل بر گشت و با ناراحتي گفت :
 اصالً چي رو باید بهش مي گفتم؟ چه طوری براش توضيح مي دادم؛ فکر مي كني باور مي كرد؟ ...سهيل ،چه طوریبگم ،اگه قبول نکرد چي!؟
 آخرش كه چي؟!147
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****
حاال مي توانست راحت به او فکر كند .رسماً این اجازه را یافته بود كه نه در عالم خيال ،بلکه در عالم واقع و به طور
جدی به او بياندیشد كه آیا او مي تواند همان كسي باشد كه هميشه آرزویش را داشت؟
نمي توانست به خودش دروغ بگوید كه در این مدت به او فکر نمي كرده است .به مهيار و تمام حرف هایش فکر
كرد .دوباره تمام روزهای سفرشان به یادش آمد .هر لحظه كه حرف ها و خاطره ها ،در درون ذهنش پررنگ تر
نقش مي بست ،لبخند بر روی لبانش هم عميق عميق تر مي شد .هنوز دو دل بود كه همه چيز را برای مادرش
تعریف كند؛ انگار هنوز مطمئن نبود .باالخره مي گفت؛ اما آن شب را مناسب گفتن این موضوع ندید.
مادرش روز قبل گفته بود كه فردا قرار است عده ای از بچه ها را به اردو ببرند و دیر به خانه خواهد آمد ،برای همين
هم وقتي به خانه رسيد آن قدر خسته بود كه همان دم كه داشت لباس هایش را عوض مي كرد و از سر و صدا و جيغ
و فریاد بچه ها كه در سرش افتاده بود مي ناليد و بعد از خميازه های پي در پي اش ،زودتر از هميشه برای خواب به
اتاقش رفت .البته خودش هم زیاد راغب به گفتگو نبود كه سریع این موضوع را عنوان كند؛ مي خواست قبل از این
كه او را در جریان بگذارد ،آزادانه به چيزهایي كه بيشتر خودش دوست داشت فکرش را متمركز كند ،قبل از آن كه
مجبورش كنند كه به جنبه های مهم ازدواج و این حرف ها فکر كند.
تمام شب را همان طور پشت ميز تحریرش نشسته بود و با آن خودكاری كه از مهيار به یادگار گرفته بود ،تکه هایي
از فيلم نامه اش را مي نوشت؛ بعضي قسمت ها را برداشت و به بعضي جاها هم مطلب های جدیدی اضافه كرد .حاال
دیگر مي توانست چهره نياز را به وضوح ببيند و صدایش را واضح بشنود.
دیگر دمدمه های صبح بود كه خواب به چشمانش آمد و توانست چند ساعتي را استراحت كند.
اگر نگين تلفن نمي زد ،حتماً تا ظهر مي خوابيد و از رختخواب بلند نمي شد .سالنه سالنه خود را به گوشي رساند .با
شنيدن صدای گرفته نگين ،خواب از سرش پرید و با نگراني گفت :
 چيزی شده نگين؟ صدات گرفته ،گریه كردی؟! نه ...،راستش چرا ...،با مامانم بحث مون شد.آوا آهي كشيد و گفت :
 خب نمي خواد بگي ،خودم تا آخر خط رو رفتم. دیگه داره كفرم رو در مي آره ،مي دوني تقصير خودم شد؛ دیروز بهش نگفتم كه مي رم خونه عمو ،یعني بابام بهمگفت كه قبلش به مامانت بگو و برو ،اما من گفتم كه حوصله جر و بحث كردن با مامان رو ندارم .آخه مي دونستم اگه
بگم ،باید فقط چند ساعت بنشينم و به حرف های تکراری شون گوش بدم ... ،آوا ،بعيد مي دونم مامانم به این
ازدواج راضي بشه.
 مخالفتش بر مي گرده به همون مشکلي كه با عموت داره؟ خودش كه مي گه نه؛ اما مي دونم كه همش همينه.حاال دیگر جریان فرق مي كرد .بيش از پيش برایش دانستن این اختالف ،اهميت پيدا كرده بود .حاال دیگر كنجکاوی
در اینباره ،مثل گشادن گره ای در داستان هایش ،مهم و با اهميت شده بود .مي خواست اول برایش از خواستگاری
دیروز مهيار حرف بزند؛ اما آن قدر حال نگين خراب بود كه پشيمان شد و ترجيح داد كه فعالً چيزی نگوید .اما
بهترین فرصت بود كه از او بپرسد :
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 دعوای بين عمو و مادرت بر سر چي بوده؟از طرز حرف زدنش ،فهميد كه زیاد راغب به گفتگو نيست .با این حال ،داشت كم كم بر خالف ميلش جواب مي داد :
 تو نمي دوني جریان خونواده ما رو؛ ...البته اون ها كه با هم مشکلي نداشتن؛ دعوای اون ها بر سر كس دیگه ایشروع شد .همين كينه خود خواهانه باعث شد كه با گذشت این چند سال ...چه طوری بگم؛ نمي دونم مي دوني یا نه.
آوا سر و پا گوش بود و منتظر ادامه حرف او .نگين بعد از مکث كوتاهي ادامه داد :
 مي دونستي عموی من قبالً یك بار ازدواج كرده؛ البته من معتقدم كه این ازدواج...آوا احساس كرد كه یك دفعه بر سرش چيزی كوبيده شد .گوشي از كف دستش لغزید.
چند دقيقه ای را نگين ،همين طور بدون وقفه داشت حرف مي زد؛ اما آوا حتي یك كالم دیگر از حرف هایش را نمي
شنيد .بار سوم كه نگين صدایش زد ،به خود آمد.
 حالت خوبه آوا!؟! آره؛ چيزی نيست ،یك دفعه سرم درد گرفت؛ دیشب تا دیر وقت بيدار بودم.نگين دیگر حرفي برای گفتن نداشت و تماسش را قطع كرد .گوشي را سر جایش گذاشت .یك راست به اتاقش
بازگشت و بغضي را كه تا آن لحظه سعي كرده بود در گلو نگه دارد ،یك دفعه شکسته شد و تمام صورتش را اشك
پوشاند .باورش نمي شد؛ نه باورش نمي شد! سر در گم ،چند بار دور اتاق چرخيد؛ چه طور توانسته بود این موضوع را
از او پنهان كند ،مقصودش از این كار چه بود!؟ دلش مي خواست فریاد بزند .چند ساعتي را همان طور گذراند و بعد،
بي رمق روی تخت افتاد .پشمالویش را در دست گرفت و در پشت سيل اشکهایش ،به خرس چشم دوخت؛ با
عصبانيت آن را به سمت در پرتاب كرد و بلند گریست.
****
مهرداد ظرف شيریني را جلوی مهيار گرفت و گفت :
 راستش نگين كه حرفي نمي زنه؛ اما معلومه از سهيل بدش نمي آد .من باهاش صحبت كردم .مي دوني نگين چونهر چيزی خواسته سریع به دست آورده ،فکر مي كنه همه چيز به همين راحتيه ،االن هم فکر مي كنه زندگي متاهلي
هم ،مثل خونه باباش ،به همان راحتي ست .از مسئوليت ها و بقيه مسائل سخت دیگه ش هم چيزی نمي دونه .االن هم
تمام این مسائل رو یه مشکل كوچيك مي دونه و منتظره ما حلش كنيم و بعد همه چي مثل هميشه سر جای اولش بر
مي گرده.
 من تمام اینها رو به سهيل گفتم خيالت از بابت سهيل جمع باشه .حتي اگه یك درصد هم بهش اطمينان نداشتم،حتي این اجازه رو بهش نمي دادم این موضوع رو با تو مطرح كنه.
 برای همين هست كه خيالم راحته.كمي مکث كرد و بعد لبخندی زد و گفت :
 وقتي شب خواستگاری فرنوش از سهيل پرسيد كه مي تونه بياد اینجا زندگي كنه و شرایطش رو عنوان كرد ،نگيناینقدر ناراحت شد وقتي سهيل راحت گفت نه! من كه بهت مي گم نگين زندگي رو خيلي رمانتيك تر از این حرفا مي
بينه .بهش گفتم خب عزیزم راست مي گه اون تمام كار و زندگيش اونجاست ،به همين راحتي كه نمي تونه تمام
زندگيش رو رها كنه و بياد اینجا .آخه بياد اینجا چيکار كنه؟
مهرداد بلند خندید و ادامه داد :
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 باید به سهيل بگم با دختر من یه كم با احساس و رمانتيك تر برخورد كنه دوست داشت مثال مي گفت كار و كاسبيكه سهله ،حاضرم به خاطرت از جونم هم بگذرم .من از روراستيش خوشم اومد اما باید بدونه كه با دخترها آرومتر و
مالیم تر برخورد كنه .اگه همشيه اینقدر رك و سرد باشه به مشکل بر مي خورن .قلق خانم ها رو باید بلد باشي.
مهيار خندید و سری به طرفين تکان داد و گفت :
 آدم زمخت! هر چي هم بهش گفتم فایده نداشت .در این مورد هم باید با نگين صحبت كنيم چون كار كردن رویاین آدم در رابطه با شناخت عواطف و احساست خانمها خيلي سخت تر از این حرفاست  ....اما ذاتا مهربون و با عاطفه
ست.
زنگ تلفن به صدا در آمد .مهرداد ببخشيدی گفت و تلفن را جواب داد .بعد از پایان مکالمه اش ادامه داد :
 البته مي دونم كه بيشتر ناراحتي نگين به خاطر حرفهای فرنوشه .مي ترسه بهانه ای دست مادرش بده .برای هميندلش مي خواد هرچي كه فرنوش بهش مي گه اون بيچاره هم بگه چشم  ....فرنوش هم دیروز حرف آخرش رو زد،
گفت یا این شرایطي كه مي گم قبول مي كنه ،یا دیگه اسم دختر من رو هم نمي آره و برای هميشه بحثش رو توی
خونه تموم مي كنيد .من باز هم با فرنوش صحبت مي كنم .اون هم مثل نگين به فرصت زمان بيشتری برای فکر
كردن احتياج داره ،باید جلسات بيشتری بذاریم تا بتونن بهتر با هم آشنا بشن.
 هر جور صالح مي دونيد.دوباره زنگ تلفن مکالمه انها را قطع كرد و مهرداد با بي حوصلگي گوشي را برداشت و در چند كلمه كوتاه مکالمه
اش را قطع كرد و به منشي اش اطالع داد كه دیگر هيچ تلفني را به دفترش وصل نکند .مهيار بلند شد و به سمت
پنجره رفت .مي خواست حرفش را بزند اما احساس كرد كه شرایط برای گفتن این موضوع اصال مناسب نيست.
مهرداد كه او متفکر دید پرسيد :
 انگار مي خواستي در مورد یه وضوع دیگه ای با من صحبت كني؟مهيار لبه پنجره نشست و با تمبسمي كه بر لب داشت گفت :
 نه ،باشه یه فرصت دیگه .فکر مي كنم االن ... چي شده؟مهيار نگاهش كرد .گفت :
 چيزی نيست ،حاال بعد در یه فرصت مناسب تر مي گم.مهرداد بلند شد و به سمت او رفت .رو به رویش ایستاد و گفت :
 دارم نگران مي شم!مهيار برای اینکه مسئله را چندان مهم نشان ندهد ،خندید و گفت :
 گفتم كه زیاد مهم نيست .چه خبر از فرهاد؟ نکنه دوباره ماموریته؟ بحث رو عوض نکن .فرهاد خوبه ماموریت هم نرفته .حاال حرفت رو بزن.مهيار بلند خندید :
 تو كه اینقدر سمج نبودی!مهرداد مصرانه گفت :
 حرفت رو بزن .تا نگي نمي ذارم از این در بری.150
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 خيلي خب  ....یه كم اجازه بده.به چشمهای منتظر مهرداد خيره شد .وقتي دید نمي تواند منصرفش كند لبخندی به صورتش زد .كمي دور خودش
چرخيد و دو انگشتش را دور لب كشيد و فکر كرد نمي دانست چطور عنوان كند .مهرداد با بي قراری گفت :
 اینقدر گفتنش برات سخته؟ راستش به فرهاد مربوط مي شه.مهرداد خيالش راحت شد .نفس راحتي كشيد .فکر كرد در مورد كارهای دفتری و حقوقي و اینجور مسائل است.
گفت :
 كُشتي منو .فکر كردم چي شده! خب االن كه اومد با خودش صحبت كن.مهيار یکه خورد و گفت :
 مگه فرهاد االن مي آد اینجا؟! آره قبل از اینکه بيام شركت بهش گفتم كه مهيار هم مياد اینجا ،گفتم بيادش تا ناهار رو با هم بخوریم .بعد از اینهمه سال باالخره همدیگه رو بببنيد .نمي دوني چقدر خوشحال شد.
به ساعتش نگاه كرد و گفت :
 االن دیگه باید سر و كله اش پيدا بشه.مهيار دستپاچه گفت :
 پس نمي خواد چيزی بهش بگي .چيزی بهش ... چي شده؟! مگه نمي گي مربوط به فرهاده؟ چرا .اما در مورد این چيزهایي كه تو فکر مي كني نيست .اصال موضوع یه چيز دیگه ست .نمي خواد فعال چيزیبگي ها؟!
 حاال كه داره مي آد؛ اگه مشکليه بهش بگو.مهيار وقتي دید برادرش كوتاه نمي آید ،آهي كشيد و سر جایش برگشت .مهرداد كنارش نشست و دوباره جریان را
پرسيد .مهيار بي تامل گفت :
 موضوع دختر فرهاده. آوا!؟!مهيار سری به عالمت مثبت تکان داد .مهرداد با گره اخمي كه در ابروانش افتاده بود ،متعجب پرسيد :
 چي شده؟مهيار كالفه گفت :
 چيزی نشده ،فقط مهرداد ،نمي تونم برم مستقيم تو چشم های فرهاد نگاه كنم و بگم كه عاشق دخترش شدم؛...اون امانتش رو سپرده بود دست من.
مهرداد از تعجب ،دهانش باز مانده بود؛ كمي سکوت كرد و ناباورانه گفت :
 جدی مي گي؟!مهيار تبسمي بر لبانش نشست و مهرداد خوشحال پرسيد :
 باورم نمي شه كه تو باالخره تصميم به ازدواج گرفتي؛ از كي؟151
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 از همون لحظه اول كه دیدمش .این مدت كافي بود كه بفهمم چه قدر دوستش دارم. نمردم و باالخره كسي كه تو انتخاب مي كني رو دیدم. حاال نظرت چيه؟مهرداد با لبخندی عميق ،در آغوشش كشيد و گفت :
 خيلي خوشحالم؛ به حُسن انتخابت تبریك مي گم .چه قدر دلم مي خواست كه چنين لحظه ای رو مي دیدم.رو به رویش نشست و مشتاقانه پرسيد :
 خب چرا زودتر نگفتي؟ نشد؛ حاال مي گي چه كار كنم؟ حقيقتش ،این موضوع رو به خودش گفتم؛ اما روم نمي شه به فرهاد بگم؟ نگران فرهاد نباش؛ بسپار به من .خودم مي دونم با رفيقم چه طوری كنار بيام.مهيار از ته دل ،لبخندی زد و با نگاه ،از او تشکر كرد .مهرداد از سر شوق ،شيریني ای برداشت و در دهان گذاشت و
گفت :
 چه قدر عالي مي شه؛ یعني ما و خانواده فرهاد با هم فاميل مي شيم!؟مهرداد برای چند لحظه ای بي حرف ،به همراه تبسمي بر لب ها ،به برادرش كه دستش را زیر چانه زده بود،
نگریست ،مهيار با تعجب پرسيد :
 چيه؛ چرا این طوری نگام مي كني؟ هيچي .فقط خوشحالم .به بازی روزگار فکر مي كنم .هيچ وقت به ذهنم خطور نکرده بود؛ برادرم و دختر فرهاد؛عجب! ...حتماً فرهاد هم از شنيدنش تعجب مي كنه!
 جان مهيار االن كه فرهاد اومد چيزی نگي ها ،بذار وقتي كه من رفتم .فقط زود خبرش رو بهم بده.مهرداد به بي قراری اش خندید و با مکثي طوالني ،آهسته گفت :
 چه قدر هم به هم مي آید. واقعاً؟ باور كن ...فقط ،فکر مي كنم یه كم اختالف سني تون زیاد باشه؛ چند سال...با دیدن چهره در هم مهيار ،خنده اش گرفت و نتوانست حرفش را ادامه بدهد
هر لحظه كه به دیدارش نزدیك تر مي شد؛ ضربان قلبش تندتر و تندتر مي زد .نمي خواست به خود بقبوالند كه این
تغيير حالت ،به خاطر اوست؛ اما در واقع بود .با این همه بغض غمگيني گلویش را مي فشرد و نمي دانست به خاطر
صحبت های نگين است؛ یا ...نه دليل دیگری نداشت؛ نمي توانست به خود ش دروغ بگوید .این را در این دو شب،
هنگامي كه سرش را روی بالش گذاشته بود و به یادش گریه كرده بود ،فهميده بود .اول خود را به آن راه زد و به
خود گفت كه تمام این دلتنگي و افسردگي اش به خاطر رفتار و كارهایي است كه وحيدی بر سرش آورد؛ اما خودش
هم مي دانست كه حتي یك قطره آن اشك ها به خاطر وحيدی فرو نمي ریزد؛ چون او را الیق ریختن این همه اشك
نمي دانست .وقتي با خود و حقيقت درونش كنار آمد ،قبول كرد كه تنها بهانه برای گریه كردنش اوست .از دستش
واقعاً دلگير و عصباني بود؛ مي دانست كه در این ميان ،جریاني هست كه نمي داند چيست .هر چه بود خود را فریب
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خورده و زخم خورده مي پنداشت .تنها چيزی كه داشت با آن كنار مي آمد و به خود مي قبوالند این بود كه آنچه را
كه نشان مي دهد نيست .دروغ! چرا نمي توانست این حرف را در كله اش فرو كند!؟
با نزدیك شدن دیدارش ،ترس ناشناسي در دلش افتاده بود! به خودش قول داده بود كه عادی باشد ،انگار كه در این
مدت ،هيچ به یاد او نبوده و االن هم ،تنها همانند یك ميزبان مؤدب ،از دیدن دوباره اش مسرور و خوشحال است.
حتي در خيال هم از بي محلي های خودش دلش گرفت! ...سخت اسير نگاه های او بود؛ كاش مي توانست چشم از
نگاه های او بپوشد!
وقتي عقربه ساعت ،به نُه نزدیك شد ،فرهاد با نگراني ساعتش را نگاه كرد و گفت كه نکند فراموش كرده باشد؟!
آوا دلش گرفت و دوست نداشت كه این طور شده باشد؛ با همه ذهنيتي كه از او پيدادكرده بود ،دلش مي خواست كه
بياید ،تا به او ثابت كند كه چه قدر همه چيز برایش بي تفاوت و معمولي بوده است.
زنگ كه به صدا در آمد ،جلوی آیينه ایستاد و سعي كرد خود را آرام نشان دهد؛ درست همان طور كه در دیدار اول
با او رو به رو شده بود .مادرش صدایش زد .پدرش به استقبال او بيرون رفت .خواست اول ،از گوشه پنجره اتاقش،
داخل حياط سرك بکشد و بعد از دیدن او ،وارد سالن بشود .مادرش دوباره صدایش زد.
مهيار را دید كه شانه به شانه پدرش ،قدم در حياط گذاشت .متوجه دسته گل زیبایي كه در دست پدرش بود ،شد؛
همه هم از گل های ليليوم! آوا پوزخندی زد؛ این همان گلي بود كه دوست داشت .این را وقتي كه به كوه رفته بودند
از او پرسيده بود :
 گل های صحرایي رو دوست دارید؟ همه چيز طبيعت زیبا و شگفت انگيزه! از نظر من خارهای بيابون هم قشنگي خاص خودش رو داره. چه گلي رو بيشتر از همه دوست دارید؟این را هم یکي از حيله های او مي دانست.
سالم و احوالپرسي آنها در سالن پيچيد .بعد ،صدای پدرش آمد كه تعارفش مي كرد كنار شومينه بنشيند ،بعد هم به
خاطر دیر آمدنش گله كرد .آوا بيرون آمد .در ميان راهرو ،بوی ادكلن آشنای او ،وارد ریه هایش شد .یاد خانه او ،بر
آن داشتش كه فکر كند ،هيچ اتفاقي نيفتاده است؛ تا بتواند حداقل ،جبران مهمان نوازی اش را بکند .وقتي وارد سالن
شد ،مهيار در حال گوش دادن به صحبت های مادر و پدرش بود كه داشتند در مورد سرما و تعطيلي مدرسه ها حرف
مي زدند .با دیدن آوا لبخندی زد و از روی مبل برخاست .آوا پيش از او سالم كرد و تعارف كرد تا بنشيند.
مهيار از همان برخورد اول ،با دیدن چهره و لحن سرد آوا و لبخندی كه معلوم بود به اجبار مي خواهد بر روی لبانش
بنشاند ،متوجه شد كه رفتارش مثل هميشه نيست.
آوا مادرش را با نگاه دنبال كرد .آهسته عذر خواهي كرد و به دنبال او وارد آشپزخانه شد .سيني را از دست مادرش
گرفت و آهسته گفت :
 شما برید؛ من چای رو مي ریزم.مادرش به همان آرامي گفت :
 مي گم خوبه اول شام رو بکشيم بعد پذیرایي كنيم؛ آخه خيلي دیر اومد.آوا به ساعت نگاه كرد و گفت :
 نه خيلي زوده؛ حاال یه مختصر پذیرایي مي كنيم بعد شام رو مي كشيم.153
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مادرش یواشکي نگاهي انداخت و با لبخندی گفت :
 ماشاا ! ...بي خود نيست كه فرهاد هميشه تعریفش رو مي كنه.پدرش بحث اجتماعي و اقتصادی راه انداخته بود .مهيار كمتر حرف مي زد و بيشتر گوش مي داد .چند كلمه ای هم
كه حرف زد ،بيشتر در تایيد صحبت های فرهاد بود؛ آن هم خيلي كوتاه و مختصر .آوا برای لحظه ای سرش را باال
آورد و یك دفعه ،همان نگاهي را كه با خود عهد كرده بود برای هميشه فراموشش كند ،ثابت بر روی خود دید.
سرش را پایين انداخت .در استکان آخر ،آب جوش ریخت و داشت به خودش بد و بيراه مي گفت كه چه دليلي
داشت به او همان لبخند بي روح را بزند؟! در مقابل او و نگاهش ،گویي مسخ مي شد! مهيار نگاهش را به فرهاد
دوخت و با سر ،حرف های نشنيده او را تایيد كرد.
چای را جلوی همه گرفت و نشست .پدرش بلند شد و به او گفت :
 خوب مهيار جان ،حوصله یه شکست رو كه داری؟مهيار متوجه شد و گفت :
 معلومه این چند سال ،حسابي تمرین كردی كه این طور با اطمينان حرف مي زني.فرهاد خندید و استکان چای خودش و او را برداشت و پای ميز شطرنج برد و گفت :
 من كه آخرش نتونستم حریفت بشم؛ مي خوام اینبار دخترم رو به وكالت از خودم برای شکست دادنت بفرستم كهماتت كنه.
مهيار به آوا نگاه گذرایي انداخت و گفت :
 پس این چند سال به دنبال یه حریف قَدَر برای من مي گشتي؟فرهاد به هر دوی شان نگاه كرد و گفت :
 پس چرا نشستيد؛ بيایيد دیگه؟!مهيار بلند شد و آوا انگار رمقي برای بلند شدن نداشت .مي دانست كه زیر نگاه نافذ او ،رنگ چهره و لرزش
دستانش ،پوشيده نمي ماند؛ حتماً همه چيز را مي فهميد و آن وقت او به هدفش مي رسيد .پدرش با تعجب نگاهش
كرد و دوباره صدایش زد .مهيار مثل هميشه خونسرد و آرام نشان مي داد .آوا بشقاب ميوه اش را برداشت ،تا سر
خود را این طور گرم كند وقتي نشست ،فرهاد به شانه مهيار زد و گفت :
 نگران نباش ،خودم وسایل دوپينگت رو فراهم مي كنم.وقتي وسایل پذیرایي را روی ميز كنار دست او گذاشت ،باالی سر او قرار گرفت و آهسته به او گفت :
 مهيار جان ،كلي كالس واسه ت پياده كردم؛ رو سفيدمون كني ها؟مهيار به باالی سرش نگاهي انداخت و به فرهاد لبخندی زد .آوا حرف پدرش را شنيد ،با دلخوری گفت :
 بابا! باالخره شما كدوم طرفي هستيد!؟ نترس دخترم؛ اینها همش حربه بازیه .دارم به حریفت اعتماد به نفس مي دم؛ دو طرف كه قوی باشن ،بازیهيجانش بيشتره.
مادرش بلند شد و بعد فرهاد برخاست تلویزیون را روشن كرد و هر از گاهي به شوخي به یکي از آن ها متلکي مي
انداخت .مهيار ،متفکر ،انگشتش را دور خط لبش كشيد و فوری مهره ای را كه انتخاب كرده بود جا به جا كرد .آوا
بي خيال به بازی پرسيد :
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 از آقا سهيل چه خبر؟ آخ نگو! روز خوش برام نذاشته!آوا مي خواست او را به هدفي كه مي خواست نزدیك تر كند ،برای همين گفت :
 دلتون نمي خواد به خاطر دوست تون هم كه شده ،قدمي برای این امر خير بردارید و با مادر نگين صحبت كنيد؟شاید حرف های شما باعث بشه كه ایشون هم كوتاه بياند و به این ازدواج راضي بشن.
حالت حرف زدنش كه به طعنه ای نيش دار شباهت داشت ،نگاه پرسشگر مهيار را یك یاره به صورت سردش
كشاند .با همان سردی كه او حرفش را زده بود ،جواب داد :
 من دخالتي نکنم بهتره. حتي اگه مطمئن باشيد كه با حرف زدن تون ،مي تونيد این مشکل رو حل كنيد ،به خاطر برادرزاده تون هم كه شدهپا پيش نمي ذارید؟!
مهيار منظورش را از این حرف ها نمي فهميد؛ چنين برخوردی را از او انتظار نداشت! بدون این كه به سوال آخرش
جواب بدهد ،به چشمانش خيره شد .دست از بازی كشيد؛ به مبل تکيه داد و همان طور با نگاه ،تمام زوایای چهره
سرد او را به اميد نقطه روشني كاوید.
آوا زیر نگاه او ،مثل هميشه ،خود را مصلوب شده دید .كوتاه آمد و با التماس گفت :
 اگه یه چيزی بگم ناراحت نمي شيد؟ خواهش مي كنم؟ من اصالً حوصله شطرنج رو ندارم؛ اگه مي شه دیگه به بازی ادامه ندیم؟ هر طور ميلتونه.فرهاد با دیدن آن دو ،فکر كرد بازی به اتمام رسيده .نمي دانست كدام یك از آن ها كيش و مات شده اند ،برای
همين پرسيد :
 چي شد كي رو سفيدم كرد؟آوا گفت :
 شطرنج بازی پيرمردهاست ،خيلي كسل كننده ست!فرهاد خندید و گفت :
 یعني ما پيرمردیم دیگه؟ دیدی مهيار جان ،چه قدر قشنگ به هر دومون متلك انداخت؟مهيار به آرامي لبخندی زد .فرهاد به دخترش گفت :
 بعد ،مهيار رو ببر غار اصحاب كهفت رو بهش نشون بده.و رو كرد به مهيار و گفت :
 دلم مي خواد بری ببيني چه بالیي به روز اتاق آورده؛ فکر نکن فقط خودت كارهای خارق العاده انجام مي دی؛ تورفتي توی روستا و واسه خودت قصر ساختي ،این توی شهر واسه خودش دِه درست كرده!
آوا اصالً از این پيشنهاد پدرش خوشش نيامد .تازه توانسته بود از زیر نگاه او ،خودش را خالص كند .هنوز نشسته
بود .مهيار فهميد و گفت :
 البته اگه آوا خانوم مایل باشن اتاق شون رو به هر كسي نشون بدن.155
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 خواهش مي كنم ،این چه حرفيه! البته اون قدرها هم كه پدر تعریف مي كنه ،دیدني نيست!مهيار بلند شد و آوا ،دیگر نمي توانست حرفي بزند .به اجبار برخاست و جلوتر راه افتاد تا آوا او را به سمت اتاقش
راهنمایي كند .مهيار از فرهاد عذرخواهي كرد و به دنبال او راه افتاد.
از راهرو گذشت .آخر راهرو یك در قدیمي چوبي دید و متوجه صحبت فرهاد شد .آوا در باز كرد و به او تعارف كرد
كه به داخل برود .مهيار وارد اتاقش شد؛ همه جای اتاق او را از نگاه گذراند و گفت :
 جای دنجي برای خودتون درست كردید.به حلقه های فيلم كه به دیوار اتاقش آویزان كرده بود و بعد بقيه وسایل نگاه انداخت و با لبخندی گفت :
 مخلوطي از وسایل قدیم و مدرن امروز رو اینجا جمع كردید .معلومه با هيچ دوره ای مشکل ندارید. هميشه مشکل اصلي آدم ها بودند نه روزگار و زمونه.هر چند او به متلك این حرف را زده بود؛ اما مهيار منظورش را نفهميد ،كنار تختش نشست و همان طور بدون كلمه
ای حرف ،نگاهش كرد .آوا نفسش در سينه حبس شده بود؛ دلش مي خواست كه زودتر بيرون بروند؛ مي دانست كه
خيال او در گوشه و كنار اتاقش حضور دارد .مي ترسيد او با نگاه نافذش ،ردی از آن پيدا كند و مشتش جلوی او باز
شود .آوا همان جا به دیوار تکيه داد.
مهيار سرش را چرخاند و پشمالو را كنار بالشتش برداشت و با لبخند گفت :
 این همون خرسه؟آوا طوری وانمود كرد كه انگار آن چنان هم برایش چيز با اهميتي نيست و تنها سرش را به عالمت مثبت پایين آورد.
بعد در دل ،به خودش لعنت گفت كه چرا آن را در جایي پنهان نکرده بود .نمي خواست بفهمد كه هنوز هم آن را
كنار تختش نگه مي دارد.
هر چند از بي تفاوتي چهره اش مهيار جا خورد؛ اما طوری وانمود كرد كه متوجه حالت او نشده است و برای لحظه ای
در چشمانش خيره شد و با لبخندی ،خرس را سر جای اولش باز گرداند .بلند شد و به سمت ميزش رفت.
دست نوشته هایش همان طور در هم و نامنظم روی ميز تحریرش ریخته بود .با خود دعا كرد كه مبادا برگه ای را بر
دارد و بخواند .این مدت ،آن قدر ذهنش مشغول و در هم بود كه هر چه به ذهنش مي رسيد مي نوشت و بر نمي
گشت نگاه كند كه چه نوشته است .مبادا همان برگه ای كه بر مي دارد ،درباره او چيزی نوشته باشد!؟ برای این كه
ذهن او را مشغول كند ،گفت :
 باید ببخشيد ،روی ميز من همش همين طوره ،همه مي دونن و دست به این قسمت اتاقم نمي زنن ،فقط خودم ميفهمم كه چي به چيه.
مهيار بي توجه ،لبه ميزش نشست .نگاهي به تمام برگه ها انداخت و یکي از آن ها را جدا كرد وگفت :
 اجازه هست؟آوا نتوانست بگوید كه خصوصي است و گذاشت كه بخواند .چشمان مهيار روی خط های نوشته شده لغزید .آوا حالت
بچه مدرسه ای را داشت كه معلمش پای ميزش صدا زده است و برگه امتحاني اش را تصحيح مي كند و منتظر است
كه اشتباهي از او ببيند ،تا جلوی همه كوچکش كند .دلش مي خواست هر چه زودتر از این جستجو و بازرسي اش
دست بردارد .انگار به دنبال سر نخي مي گشت كه رسوایش كند .او برگه را گذاشت و یکي دیگر برداشت .با
لبخندی كه زد ،رنگ از چهره آوا پرید .پرسيد :
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 اینها كه مي نویسيد خياليه یا بر اساس واقعيته؟ اكثرشون واقعيه ،بعضي جاها هم مخلوطي از هر دو. این اسمي كه نام بردید ...نياز  ،این هم واقعيه؟ چه طور مگه!؟ جوری از ذهنش نوشتيد كه انگار واقعاً خودش نشسته و این حرف ها رو براتون زده.بعد چند خطي از نوشته اش را خواند .آوا به این حساسيتش ،به تلخي خندید .یك ابرویش را باال انداخت و گفت :
 خب اینم یکي از فن های نویسندگيه.برای این كه بيشتر لجش را در بياورد گفت :
 البته این مورد استثناست؛ خيلي از حرف هاش همونيه كه توی واقعيت وجود داشته.مهيار دقيق به چهره اش خيره شد و گفت :
 پس حضورش در عالم واقع وجود داره؟آوا حرفش را تایيد كرد و از این كارش لذت برد .مهيار برگه را روی ميز گذاشت و با یك دست ،موهایش را باال نگه
داشت .آوا به حلقه موهای خرمایي رنگش كه بين انگشتانش جا خوش كرد ،نگاه انداخت ،بعد سرش را به سمت
دستان جستجوگرش چرخاند .مهيار در ميان برگه ها ،خودكاری كه خودش درست كرده بود ،مشاهده كرد ،آن را
برداشت و با لبخندی كه به طعنه زد ،گفت :
 از این به بعد لطف كنيد ،هر وقت به نياز فکر مي كنيد ،با این خودكار ننویسيد؛ چون این یك عشق خيالي نيست؛اگه از حس قوی تون كمك بگيرید ،متوجه مي شيد كه همش واقعيه.
بعد خودكار را در قلمدان گذاشت و به چهره یخ زده او لبخند زد و گفت :
 مي بخشيد؛ من هميشه این قدر حساس نيستم؛ اما در بعضي موارد خيلي حساس و شاید فوق العاده حسود بشم.آوا نمي دانست چه حالي دارد؛ خوشحال است یا ناراحت .مي خواست چيزی به او بگوید؛ اما نتوانست و خود را پشت
یك سکوت عذاب آور پنهان كرد.
برای مهيار رفتار امشب آوا ،عجيب بود .انتظار این رفتار سرد و غير منتظره اش را نداشت .حرف های دو پهلویش
عذابش مي داد و دلش مي خواست دليل این رفتارش را بداند .تنها چيزی كه به مغزش خطور نکرده بود ،این طرز
برخورد و بي محلي های او بود؛ آن هم بعد از این همه فکر وخيال های خوش!
آوا از سر و صدایي كه از آشپزخانه مي آمد ،متوجه شد كه مادرش دارد شام را مي كشد ،بهانه دستش آمد و گفت :
 انگار شام حاضره؛ ...خوب بهتره تا سرد نشده بریم.مهيار هنوز داشت در چشمان هراسان او ،به دنبال جواب سوالش ،مي گشت .آوا چند قدم به سمت در رفت .مهيار
همان طور نشسته بود ،دیگر طاقت نياورد و صدایش زد :
 آوا؟آوا بر گشت و آهسته جواب داد :
 بله؟!مهيار نزدیك تر رفت و رو به رویش ایستاد و پرسيد :
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آوا انگشتان یخ زده اش را در هم گره كرد و گفت :
 چي رو چي شده؟! از دست من دلخوری؟ ...به خدا اگه مي دونستم كه ناراحت مي شي ،اون روز حرفي بهت نمي زدم و از همون روشخواستگاری سنتي پيش مي رفتم.
آوا سرش را پایين انداخت .مهيار در چهره اش دقيق شد و گفت :
 فرهاد گفته بود یه مدته توی خودت رفتي؛ گفتم حتماً ارتباطي به حرف های اون روز من داره؛ آوا من باعثناراحتيت شدم؟
آوا صورتش را برگرداند؛ بغض سمجي گلویش را مي فشرد .مهيار بي تاب و بي قرار به سکوت عذاب آورش چشم
دوخت .وقتي چيزی نگفت ،مطمئن شد كه باعث تمام این رفتارهای او خودش بوده است .در حالي كه سعي داشت
لبخند بزند ،اما در صدایش ،به طور آشکار ،ناراحتي اش مشخص بود .گفت :
 شما اولين كسي نيستيد كه از این رك گویيم ناراحت مي شيد؛ اما شما اولين كسي هستيد كه اگه بفهمم به خاطركوچك ترین حرفي از من ناراحت شدید ،حاضرم به خاطرش ،اون قدر ازتون عذرخواهي كنم كه خودتون به زبون
بياید و بگيد كه دیگه منو بخشيدید.
آوا هنوز سکوت كرده بود .مهيار ادامه داد :
 من فردا از این جا مي رم ،تنها مي خواستم به یك اميد اینجا رو ترك كنم كه بدونم حداقل دارید به پيشنهادم فکرمي كنيد .همين كه بدونم به من فکر مي كنيد ،برام كافيه.
از او سریعاً جوابي نمي خواست؛ تنها دوست داشت از چهره اش بخواند كه چند در صد از رؤیاهایش به حقيقت مي
پيوست .آوا دیگر تاب شنيدن حرف هایش را نداشت ،وقتي سرش را باال آورد و نگاهش كرد ،مهيار با دیدن چشم
های پر از اشکش ،حس كرد كه بار سنگيني روی سينه اش فشار مي آورد و جلوی نفسش را گرفته است .دستش را
به چفته در گرفت و گفت :
 آوا تو رو خدا به من بگو چي شده؟ من به پيشنهادتون فکر كردم؛ من نمي تونم با شما ازدواج كنم.مهيار یکه خورد و در سکوت نگاهش كرد و غمگين پرسيد :
 چرا؟ ...برای چي به این سرعت جوابم مي كني؛ نمي خوای بيشتر در موردش فکر كني؛ این قدر مطمئني!؟ بله مطمئنم. حداقل بگو چرا؟ نمي تونم حرف هاتون رو باور كنم. برای چي؟! چي گفتم كه باعث این شك و تردیدت شده؟!آوا عصبي پوزخندی زد :
 نمي دونم چرا سعي دارید از من پنهانش كنيد ...،هنوز هم دوست ندارید حرفي از ازدواج قبل تون بزنيد!؟پدرش صداشان زد :
 آوا كم سر این بنده خدا رو خوردید؛ اینجا هم دست از سرش بر نمي داری؟! تعارفشان كن بيان شام حاضره...مهيار جان بفرما شام.
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مهيار عصبي بود و نمي دانست این موضوع را چه كسي به او گفته است؛ حتماً از فرنوش؛ یا نگين! از همين روز مي
ترسيد؛ نمي دانست چگونه برایش تعریف كرده اند كه او را تا این حد متغير و عصبي كرده اند .تنها به زبانش آمد
كه بگوید :
 كي به شما گفته؟آوا به این اميد بود كه او حرفش را تکذیب كند ،اما او با این حرفش نشان داد كه همه چيز واقعيت دارد ،گفت :
 پس حقيقت داره! ...اونش دیگه فرقي نمي كنه.مهيار تقریباً داد زد :
 اما برای من فرق مي كنه! ...من در هر صورت به شما مي گفتم؛ اما نه اون طور كه اون ها برای شما تعریف كردن.برای همين هم مي خواستم اول مهرداد رو بفرستم تا با فرهاد صحبت كنه .مطمئنم كه همه چيز رو به شما نگفتن.
آوا فکر نمي كرد اگر این حرف را غافلگيركننده به او بگوید ،این قدر راحت با آن برخورد كند .با بغض ،نيشخندی
زد و دیگر نتوانست تحمل كند و از اتاق بيرون رفت .مهيار آن قدر عصبي بود كه نمي دانست ادامه شب را چگونه در
كنار آنها بگذراند.
خودش را شماتت مي كرد چرا به این سرعت پيشنهادش را مطرح كرده بود ،شاید اگر كمي صبر مي كرد تا خود
مهرداد با آنها صحبت مي كرد؛ آن موقع همه چيز فرق مي كرد .اما حاال دیگر كار از كار گذشته بود.
سر ميز شام ،هر دو ساكت و در خود فرو رفته بودند .مهيار اصالً نفهميد چه خورد و بيشتر با غذای داخل بشقابش
بازی كرد .فکر چنين روزی را كرده بود كه رو به روی كسي كه دوستش دارد بنشيند و نتواند از خودش دفاع كند.
فرهاد سر به سرش مي گذاشت و مهيار سعي مي كرد با ميل بيشتری غذا بخورد تا آنها ناراحت نشوند؛ اما تنها آوا
مي دانست كه چه حالي دارد ،خودش هم دست كمي از او نداشت.
بعد از خوردن شام ،به رسم ادب هم كه شده بود كمي نشست .بعد بلند شد عذرخواهي كرد و بهانه آورد كه چون
فردا توی راه است ،باید زودتر برگردد و كمي استراحت كند .صميمانه از آنها تشکر كرد و فرهاد و خانواده اش را
دعوت كرد كه حتماً برای تعطيالت عيد به ویالیش بيایند .فرهاد به داخل سالن بازگشت تا چيزی بپوشد و به دنبالش
برای بدرقه اش بيرون برود.
آوا بي حرف كنارش ایستاده بود ،نمي خواست اعتراف كند كه رفتار امشبش و حرف هایي كه به او زده بود ،چه قدر
داشت عذابش مي داد .مهيار دلش نمي خواست كه آن طور آنجا را ترك كند ،لبخندی زد و گفت :
 اگر مي خواید با این چهره بدرقه م كنيد ،پيشنهاد مي كنم سریع برگردید داخل منزل ... .ببينم ،به شما رسمدرست مهمون نوازی رو یاد ندادن؟!
جلوتر رفت؛ گوشه یقه كاپشنش را گرفت و گفت :
 خانم كوچولو! زود در مورد من قضاوت نکن .اگه فرصت مناسبي بود ،حتماً خودم همه چيز رو برات تعریف ميكردم كه بفهمي خيلي زود و یك طرفه به قاضي رفتي.
 چرا آدم ها برای نشون دادن خودشون ،این قدر به زمان احتياج دارن؟! بعضي چيزها با گذر زمان مشخص مي شه نه در لحظه.فرهاد پالتو پوشيده ،جلوی در حاضر شد و به او گفت كه اینبار از احوال خودش بي خبرش نگذارد و تماسش را با او
قطع نکند .مهيار باز هم از آن ها تشکر كرد و سوار ماشينش شد و با تك بوقي راه افتاد .وارد خيابان كه شد؛ اشك
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در چشمانش حلقه بست و دیگر نتوانست ماشين را هدایت كند .ماشين را گوشه ای نگه داشت .آهي كشيد و با
مشت ،محکم روی فرمان كوبيد و زیر لب ناسزا گفت لعنت به شما.
كش موهایش  ،گوشه دهانش بود و نگاه متفکرش به روی كيفش .موهایش را كه پشت سر جمع كرد و بست ،روی
تخت پرید تا زودتر خواندن دفترچه را شروع كند .كيفش را باز كرد و هنوز دستش جلد دفترچه را لمس نکرده بود
كه مادرش برای خوردن شام صدایش زد.
به خانه نگين رفته بود تا همه چيز را برایش تعریف كند؛ اما درد و دل های نگين بيش از آني بود كه آوا فرصت كند
از خودش چيزی بگوید .اول فکر كرد كه نگين از جریان خواستگاری عمویش با خبر شده است؛ اما او از همه جا بي
خبر بود و آوا حدس زد كه مهيار ،هنوز چيزی به كسي نگفته است؛ حتي بر خالف گفته هایش ،هنوز به مهرداد هم
چيزی نگفته بود؛ چون پدرش هم كامالً از همه چيز بي اطالع بود و این موضوع آتش خشمش را شعله ورتر مي كرد.
تنها و غریب در پس سکوتي زجر آور افتاده بود .ميان صحبت های نگين تصميم خود را گرفت و تا آمده بود حرفي
بزند؛ نگين برخاست و از كشوی ميزش ،دفترچه ای بيرون آورده بود تا برایش روشن كند كه اختالف بين عمو و
مادرش بر سر چه جریاني بوده است .پرسيده بود این دفتر متعلق به چه كسي است ،و نگين جواب داده بود :
 یادته یه روز بهت گفتم ،بعضي عقایدت ،منو یاد خاله فرنازم ميندازه؛ یادم باشه دفترش رو بدم بخوني؟ خوب این چه ارتباطي به اختالف... وقتي خوندی متوجه مي شي؛ فکر كن داری روی یك فيلمنامه كار مي كني.دفترچه را برداشت و به جلد چرمي آن نگاه كرد .سررسيدی بود به تاریخ هفت سال پيش؛ یعني دقيقاً یك سال قبل
از این كه وارد دانشگاه بشود.
داخل دفترچه را باز كرد؛ متوجه شد كه نویسنده دفترچه ،اصالً كاری به تاریخ روزها نداشته و تمام وقایع را بدون
ذكرتاریخ روزها نگاشته .با خود فکر كرد :آیا این همه كينه ،در این تعداد صفحه خالصه شده است؟! تازه چرا باید
این موضوع برای خاله نگين حائز اهميت بوده باشد كه دست به نوشتن وقایع برده است؟!
با صدای دوباره مادرش ،تصميم گرفت كه خواندن آن را به بعد از شام موكول كند.
از همان بدو ورودش ،متوجه زمزمه های پدر و مادرش شده بود و تا بعد از خوردن شام هم چيزی از خوردن شام هم
چيزی از تغيير چهره آن ها نفهميد! بي حوصله تر از آني بود كه بخواهد در این مورد كنجکاوی كند؛ حتماً دوباره
بحث شان بر سر یکي از پرونده های پدرش ،یا یکي از شاگردهای بي تربيت و حاضر جواب مادرش بود .تصميم
گرفت آن ها را به حال خودشان بگذارد و سریعاً به اتاقش برود كه پدرش صدایش زده بود و خواسته بود كه چند
دقيقه ای كنارشان بنشيند و به حرف هایشان گوش بدهد .بعد خيلي وارد و حساب شده بحث را باز كرده بود و در
كمال آرامش نظرش را در مورد مهيار خواسته بود! با اینکه منتظر چنين لحظه ای بود؛ اما خيلي جا خورد!
از چهره پدرش مي خواند كه تا چه حد از این موضوع راضي است؛ حتي مي توانست حدسش را بزند كه در مورد این
اتفاق مبارك ،چه قدر هم با مهرداد خوش و بش كرده اند .نيازی به تایيد و سخن آن ها نبود؛ آثار رضایت در چهره
هر دوی آن ها موج مي زد .به دفترچه فکر مي كرد و قبل از جواب دادن ،فرصت فکر كردن خواسته بود .پدرش
گفت كه مهرداد قصد داشت جریاني را تعریف كند كه بهتر دید شبي را تعيين كنيم كه شما هم باشيد ،من قرار را
برای فردا شب گذاشتم؛ مي خواستم برای یك شب دیگر بگذارم؛ اما انگار شازده خيلي عجله دارد و مهرداد گفت
كه زودتر موضوع را عنوان كنند بهتر است.
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آوا حدس زد كه موضوع بر سر ازدواج قبلي مهيار است و از این بابت دلش گرفت .غير مستقيم اشاره ای به این
موضوع كرد؛ اما پدرش با تعجب خندید و گفت :
 تا اون جایي كه من خبر دارم و مطلع ام؛ مهيار همين طور عذب اُقلي بوده؛ حاال اگه بدجنس اونور مرز ،یه ماداممادمازلي ...نه اینم بعيد مي دونم؛ اگه هم این طور باشه مطمئناً یکي از همين مادام بوآری ها خودش رو چسبونده
بهش.
برایش بيشتر از همه ،پنهان بودن این مسئله اهميت پيدا كرده بود .حداقل از این بابت خوشحال شد كه موضوع
ازدواج برای مهيار ،كامالً جدی بوده و دروغي در كار نبوده است.
دلش مي خواست قبل از آمدن آقای فرداد به خانه شان ،دفترچه را كامل بخواند؛ به دلش افتاده بود هر آنچه را
بخواهد بداند در آن دفترچه نوشته شده است .برای همين ،بعد از شنيدن حرف های آنها ،به اتاقش رفت و تا
نزدیکي های سحر ،مشغول خواندن آن شد .نگاه گذرایي به بعضي از صفحات انداخت؛ در ابتدا فکر كرد همه اش
درد و دل های زنانه است؛ اما همان طور كه حدس زده بود هر برگه ای كه از زندگي فرناز مي گذشت ،بيشتر به
زندگي گذشته مهيار نزدیك مي شد.
به صفحه اول باز گشت و بي تامل شروع به خواندن كرد :
***
اگر بگویم كجا هستم تعجب مي كني! بيشتر وقت ها ،این جا تنها هستم .فعالً جز نشستن و نوشتن كار دیگری به
ذهنم نمي رسد كه انجام بدهم .شاید این نوشته ها سال های بعد به دردم بخورد ،مثالً هر وقت كه احساس كردم
تمام این چند ماه از زندگي ام همه اش خواب و خيالي بيش نبوده است.
دیروز ،فرنوش آمد اینجا و دوباره دعوای مان شد ،نمي داند چه مرگم شده است! خودم هم نمي توانم بگویم ،چيزی
جلوی زبانم را مي گيرد كه نمي توانم حرفم را بزنم .از دستم عصباني است ،حق هم دارد! مرده شور مرا ببرند،
موقعي كه باید حرف بزنم الل مي شوم! نمي دانم علت این كه نمي توانم حقيقت را به فرنوش بگویم ،غرور خودم
است ،یا غرور بيش از اندازه او؟!
االن ساعت دو بعد از ظهر است .غذا را تنها خوردم ،عادت كردم؛ شام شاید بياید ،شاید هم نه.
همه جریان ها بر سر همين پول لعنتي شروع شد ،به فرنوش گفتم  :همه اش تقصير پرویز است!
اما فرنوش نمي تواند حال مرا بفهمد .او هر چيزی را كه مي خواست یك جا به دست آورد؛ هم عشق را و هم پول را؛
آن هم درست زماني كه به هر دوی اینها احتياج داشت.
از همان روز كه به فکر انگليس رفتن افتادم ،به فرنوش گفتم كه اینجا نمي مانم و تصميم خودم را گرفته ام .گفتم
برای ادامه تحصيالتم آنجا را انتخاب كرده ام .این چند سال ،یکریز فرنوش توی گوشم خوانده بود كه پدر راضي
نمي شود كه به خارج از كشور بروم .من هم بهش گفتم كه دیگر تصميمم را گرفته ام .خندید و گفت كه رضایت او
شرط اول است؛ اگر او قبول نکند با كدام پول مي خواهي بروی!؟ راست مي گفت؛ اما من هم نمي توانستم از فکرش
بيرون بيایم و این چند سال سعي كردم زیر گوش مادرم بخوانم تا او را راضي كند؛ اما موفق نشدم.
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پرویز راضي نمي شود و اجازه نمي دهد كه اموالش را بردارم به غربت ببرم و صرف خوشي های خودم كنم! اصالً
اجازه نمي دهد كه پایم را از این مملکت بيرون بگذارم؛ آخر من در دستش امانتم!
خيلي بچه بودم؛ اما این قدر حاليم بود كه تفاوت مهر واقعي پدرانه را با وانمود كردن به آن را به خوبي درك كنم.
مادرم بعد از مرگ پدر ،اصرار داشت كه پرویز را صدا بزنيم پدر! فرنوش چنان پدر صدایش ميزند كه انگار تا به
حال به خود مهر پدری ندیده است!! من هيچ وقت نفهميدم كه باالخره پرویز ،كي زنش را طالق داد!؟ از فاميل مي
شنيدم كه بالفاصله بعد از مرگ پدرم ،سر ناسازگاری با او را به راه انداخته بود .اما خودش كوتاه نمي آید و مي گوید
كه از اول زندگي مشتركشان به فکر جدایي با او بوده است .تا این كه باالخره به موقع طالقش داد و با عشق دوران
جواني اش ازدواج كرد! مادر بي برو برگرد قبول كرد ،آن هم با كسي كه به خاطر پدرم ،رو در رویش ایستاد و به
خاطر عشقي كه به پدر داشت ،تمام حریم های خانوادگي و فاميلي را شکست! حتي یك ذره هم احترام بين او و
پرویز باقي نمانده بود؛ اما این عشق تازه از كجا پيدا شده بود را هيچ كدام به زبان نمي آوردند! اما من مي دانم؛ مادر
به خاطر این كه بعد از چندین سال زندگي با پدرم ،تازه به حرف پرویز رسيده بود و فهميده بود كه برای زنده ماندن
و زندگي كردن باید پول داشت! چيزی كه پدر من از داشتنش بي بهره بود و هيچ وقت دخلش با خرجش جور در
نمي آمد .مادر ،دختر ناز پرورده ای كه دست به سياه و سفيد نزده بود ،چه طور مي توانست بعد از فوت شوهرش
خرج خود و دو دخترش را در بياورد!؟ با وجود او هم به حد كافي نداری اش را تحمل كرده بود .ازدواج با پرویز ،كم
كم داشت او را به یاد گذشته بر باد رفته اش مي انداخت .طعم لذت بخش پول،كه به دنبالش آسودگي خيال و هر
چيزی را كه بتوان اسمش را خوشبختي گذاشت ،پرویز به مادر باز گردانده بود.
اما این ازدواج برای پرویز ،مرحمي شد بر غرور لگدمال شده گذشته اش .تمام عمر ،مالش را به رخ ما كشيد ،تا
بيشتر و بيشتر حالي مادر كند كه پول چه نقش به سزایي در زندگي و حتي به وجود آمدن عشق دارد .اگر هدیه
گران قيمتي به یکي از ما اعطا مي كرد؛ از چشم هایش مي خواندم كه قصدش این است كه حماقت گذشته مادر به
یادش بياندازد و برتری خودش را به انتخاب قبل او ثابت كند.
اما من شده ام آیينه دق به تمام معنای پرویز؛ چون ذره ای از ظاهر و اخالق ،با پدرم تفاوت ندارم! با دیدن فرنوش به
یاد عشق دوران جواني اش مي افتد و مي خواهد كه او را به تمام خواسته هایش برساند؛ اما با دیدن من به یاد رقيب
پيروزش و بزرگ ترین شکست زندگي اش مي افتد .شاید در ظاهر نشان نمي دهد؛ اما نفرتش از من را در مخالفت
های گاه و بي گاه و حركاتش نشان مي دهد .این موضوع باعث خوشحالي من است و مایه عذاب او.
مي خواهد تا زنده است سر و سامان گرفتنمان را ببيند و با مالي كه به ما مي دهد ببيند كه داریم لذتش را مي بریم.
فرنوش را دید؛ هم سر و سامان گرفتنش را و هم سهمي كه برای او كنار گذاشته بود .البته همه اش را كه یك جا
نداد؛ مي خواهد هر لحظه ،وجودش را احساس كنيم و زجر كُش مان كند تا یك قران از اموال بي شمارش را كف
دستمان بگذارد.
به قول خودش ،مي ترسد كه سرش را زمين بگذارد و سر و سامان گرفتن مرا به چشم نبيند.
بدبختي من هم از زماني شروع شد كه فرنوش خواست سر و سامان بگيرد و گرفت .آن هم چه جور!! طبق ميلش،
همان كسي را انتخاب كرد كه آرزویش را داشت؛ یك مرد! كسي كه بتواند از اموالش بهترین استفاده را بکند.
وقتي فرنوش مهرداد را با پرویز آشنا كرد ،در بر خورد اول ،همه شيفته رفتار و اخالق او شدند .البته من آن موقع ها
خيلي بچه بودم ،اینها را خودش برایم گفته است .اما پرویز باز هم برای شناخت او فرصت مي خواست و برای این
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شناخت ،اولين كاری كه كرد در دوران عقد آنها ،او را با خود به یکي از شركت های تجاری اش برد كه در آمد
چنداني از آن به دست نمي آورد .از او در واقع كمك گرفت .مهرداد هم با جدیت شروع به كار كرد .آخر سال كه
پرویز و دوست مهرداد ،سود ساليانه شركت را حساب كردند ،سود خالص آن دو برابر شده بود .ورشکست شدن و
یا خواباندن تمام آن شركت ،برای پرویز توفيری نداشت و حتي ذره ای به اموال بيش از اندازه او ضرری نمي رساند؛
اما برای او لياقت مهرداد ثابت شده بود .و حاال مي توانست ،با خيال راحت ،سهم ارث فرنوش را به او بسپارد.
اما من قصد ندارم كه با مال او ،شوهر كنم و سود ساليانه اموالش را بهش گزارش بدهم و خوشحالش كنم كه غصه به
باد رفتن اموالش را نخورد .اما او بابت من نگران است؛ نگران ریخت و پاش هایم ،رفيق هایم و خوشي هایم!
من اینجا بمان نيستم! این بهترین راهي ست كه خود را از شر پرویز و این جنگ درون خالص كنم .دیگر از مبارزه با
او هم خسته شده ام .روزی نيست كه من و پرویز ،دهن به دهن نشویم؛ آن قدر بحث به درازا كشيده مي شود تا این
كه باالخره یکي مان به خاطر مادر كوتاه مي آیيم و بحث را خاتمه مي دهيم.
فرنوش انگار به دلش نيست ،خيلي نصيحت مي كند! مي دانم كه او هم نگران است .اما خودم نگران نيستم ،مادرم
كاری به كارم ندارد .هميشه همين طور بوده و از بابت او حداقل خيالم راحت است.
اگر پرویز بفهمد كه به چه قصدی مي خواهم اموالش را تصاحب كنم ،یك قران از اموالش را كف دستم نمي گذارد.
رفتار و كردار مهرداد باعث شد كه پرویز فکر كند ،داماد دوم خانواده هم صد در صد باید مثل او باشد و هر كس كه
مي آمد زیر ذره بينش مي گذاشت و ردش مي كرد؛ البته این موضوع مرا خوشحال مي كرد كه همه مهرداد نبودند و
قصد حيف و ميل كردن اموالش را نداشتند؛ چون من هم در قيد و بند ازدواج نبودم .شرط دادن سهم ارث مرا ازدواج
گذاشته بود؛ مي دانست دست روی چه چيزی بگذاردكه من زیر بارش نروم .دوست نداشتم االن ،آن هم در این سن
و اوج جواني ،خود را متعهد و محصور كنم .این را به همه شان گفته بودم .همين هم باعث شد كه پرویز به من شك
كند؛ حق هم داشت .اما نمي توانستم چشم از روی سهم ارث او  ،كه منتهي مي شد به تمام آرزوهایم ،ببندم.
در همين گير و دارها بود كه سر و كله آرش پيدا شد .این یکي با بقيه شان فرق مي كرد؛ این یکي ،ابراز عشق بي
اندازه اش حالم را به هم مي زد .پرویز ازش بدش نيامده بود و مي خواست كه نظر مرا بداند .پسر یکي از
همکارهایش است و اصالً همين موضوع است كه نفرت مرا نسبت به او بيشتر مي كند .ازش بدم نمي آید ،البته تا
موقعي كه زیاده از حد حرف نزند و ابراز عالقه نکند .دلم برایش مي سوزد ،دارد كم كم باورم مي شود كه واقعاً
دوستم دارد .وقتي به فرنوش گفتم كه برای دوستي خوب است ،مي شود جلوی دوست هایم پُزش را بدهم ،آنقدر
عصباني شد كه تا به حال او را این جور ندیده بودم! گفت  « :دختره احمق! تو همه چيز رو سر سری و به بازی مي
گيری! اون رسماً از تو خواستگاری كرده ،اون وقت تو به جای این كه به آینده ت فکر كني به پُز دادن عشق اون و
قيافه ش جلوی رفيق هات فکر مي كني! » اگراو هم بتواند مرا خوشبخت كند ،من آدمي نيستم كه بتوانم او را
خوشبخت كنم .به فرنوش هم گفتم كه من اهل ازدواج كردن نيستم ،این پنبه را از گوشتان بيرون بياورید .اما آرش
ول كن نيست ،هر روز مي آید جلوی دانشکده مان  ،و من كاری به حرف های فرنوش ندارم و به او هم گفتم كه من
پایبند به ازدواج و این جور حرف ها نيستم .با این كه خيلي بهش برخورد اما حتي به بودن در كنارم راضي شد .اما
فرنوش كم بود ،او هم اضافه شد و هر روز زیر گوشم موعظه مي خواند .یك روز سرش داد زدم و گفتم كه برود به
جهنم! گفتم كه حوصله اش را با آن ادا و اطوار ها یش ندارم .همه به طرفمان برگشته بودند و صورتش را دیدم كه
سرخ شده بود و اشك تو چشم هایش حلقه بسته بود .زدم بيرون؛ یعني به خيال خودم حجت را تمام كردم؛ اما
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دوباره توی مهماني ها مي دیدمش .هنوز نيامده ،شده بود یکي از اعضای فاميل! پای مرا از مهماني های دوره ای هم
برید.
چند هفته كار فرنوش شده بود نصيحت كردن من و مرتب بهم سر مي زد و هر روز هم بحث مان بي نتيجه مي ماند.
البته فرنوش حرفي نداشت ،همه مشکل مان راضي شدن پرویز بود ،كه آن هم مي دانستم راضي بشو نيست .تا یك
روز بحث آرش را پيش كشيد؛ حدس زدم كه حتماً دوباره آرش با او صحبت كرده است و از دستش عصباني شدم.
حرف فرنوش این بود كه با او ازدواج كنم و پدر هم كه مطمئناً مخالفتي ندارد .با عصبانيت گفتم  « :پرویز اگه راست
مي گه و مي خواد برای من پدری كنه ،به اون چه كه آرزوشو دارم برسونه ،نه زوركي منو به آرزوهای خودش
برسونه» .
مثل هميشه ،جانبداری او را كرد و من هم گفتم  « :پرویز فقط قصد داره از شر من خالص بشه و برای رسيدن به این
هدفش ،هر آشغالي كه برام بياد ،جوابش مثبته» .
این بار او عصبي جوابم را داد  « :فعالً داریم در مورد آرش صحبت مي كنيم؛ خودت هم خوب مي دوني كه آرش
آشغال نيست! ...فرد قابل اعتمادیه .بعد از ازدواج مي تونيد با هم از ایران ،به هر كجا كه خواستيد ،برید» .

بعد از این همه حرف و حدیثي كه برایش خوانده بودم ،حرصم را در آورد و احساس كردم كه دوباره رفتم سر پله
اول و باز هم همان حرف ها و سخن ها! گفتم كه خودم هم مي دانم كه پسر قابل اعتمادی است؛ اما من مي خواهم كه
توافقي با هم ازدواج كنيم و بعد كه كارها رو به راه شد ،راحت و بي دردسر از هم جدا بشویم؛ با این عالقه ای كه او
به من دارد طالق بده نيست! شاید هم اول قبول كند؛ اما مي دانم بعد از این كه خرش از پل گذشت ،مي زند زیرش و
از این بچه ننه بعيد نيست كه برود پيش پرویز و همه چيز را لو بدهد و تمام آرزوهایم را نقش بر آب كند .كه
مطمئن بودم اگر مي كردم همين هم مي شد .اما فرنوش باز حرف خودش را مي زد و من فهميدم كه آرش ،او را
حسابي كالفه كرده است .نمي دانم آرش به فرنوش چه گفته بود كه آن روز آن قدر جانبداری اش را مي كرد!
چند روز بود كه فرنوش ،سرش گرم بود و به قول خودش یك عالمه كار سرش ریخته بود؛ برادر مهرداد از كانادا
برگشته بود و مي خواستند برای بازگشتش جشن بگيرند .فرنوش انگار اول زیاد دل و دماغ نداشت .مي گفت كه
مهرداد توی پوستش نمي گنجد! مي خواهد برای بازگشت مهيار سنگ تمام بگذارد .بهش گفته بود چه خبر است؟!
مهرداد هم با یك ژستي گفته بود  « :خانم دار و ندارم یه برادر كه بيشتر نيست! »
دهن كجي فرنوش یادم نمي رود كه گفت :
 وای فرناز! فکر كنم قيافه ش از این بچه درس خون هاست كه تموم عمرش فقط سرش تو كتاب بوده! ندیده ميتونم تریپش رو حدس بزنم؛ یه آدم ني قليون ،با عينك ته استکاني و گونه های تو رفته! خشك و عبوس؛ از این
هایي كه نمي شه دو دقيقه تحمل شون كرد و زود خسته ت مي كنه!
از وصف هایي كه كرد خنده ام گرفت .پرسيدم :
 چند سالش هست؟ بيست و هفت هشت سال .خدا كنه توی این مدت بتونم تحملش كنم. مگه نگفتي این جا یه آپارتمان خریده كه وقتي بر مي گرده راحت باشه؟164
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 چرا ! اما این جوری كه مهرداد برنامه واسه ش چيده ،دو سه ماهي فقط دست مون به مهموني دادن بنده!بعد ازم خواست كه به دنبال شان بيایم فرودگاه و شب دور هم باشند .حوصله اش را نداشتم و گفتم كه سر یك
فرصت دیگر .اما جلو جلو برای مهماني چهارشنبه شب دعوتم را گرفت كه جایي قرار مدار نگذارم.
برای امتحان فردا هيچي نخوانده بودم و امتحانم را افتضاح دادم .بعد از ظهرش مهرداد آمد دنبالم و به زور مي
خواست كه مرا به خانه شان ببرد .مي دانستند از روزی كه پای آرش به خانواده ما باز شده ،من دیگر كمتر به مهماني
های آن ها مي روم .گفت كه فرنوش دست تنهاست و شب هم یك عالم مهمان دارند و نمي دانم مي خواهد تغيير
دكوراسيون بدهد و گفته كه ،شده دست و پایت را هم ببندم و داخل صندوق عقب بياندازمت ،باید با خودم بيارمت .با
بي ميلي ،كارهایم را كردم و با او راهي خانه شان شدم .فکر مي كردم تازه وارد حسابي اعصابش را به هم ریخته است
و مهمان های زیاد ،كالفه و خسته اش كرده اند كه حتي تلفني هم فرصت نکرده كه تماسي بگيرد و گزارش های روز
را طبق معمول بدهد.
بر خالف تصورم ،فرنوش اصالً عصبي و بي حوصله نبود! بر عکس شاد بود و برای برپایي مهماني پراشتياق .بعد از
اینکه دستوراتش را در آشپزخانه داد ،دستم را گرفت و مرا كشان كشان به سالن برد و گفت :
 بيا بشين تا برات تعریف كنم. زنگ نزدی تعجب كردم! گفتم حتماً برادر مهرداد كفرت رو باال اورده! كاش همه خرخون ها قيافه شون این طوری باشه! باورت نمي شه ،یعني خودم هم اولشم كه توی فرودگاه دیدمشباورم نمي شد كه برادر مهرداد باشه .وقتي مهرداد معرفيش كرد ،بهش گفتم راست بگو نکنه برادر ناتنيت باشه .یه
تيکه ایه كه نگو!
 مشتاق شدم ببينمش! باالخره مي بينيش ،كاش غير از هيکل و تيپش ،كمي هم از خوشگليش رو مهرداد به ارث برده بود. پُررو نشو دیگه! شوهر به این خوبي ،از سرت هم زیاده .یعني واقعاً تا این حد تعریفي ست؟ یه چيزی مي گم یه چيزی مي شنوی!تمام فکرم این بود كه وقتي آمد ،از آن ور دنيا و زندگي در خارج و اطالعاتي كه مي خواستم در این زمينه و اقامت و
این جور حرف ها ازش سوال كنم .گفتم :
 حاال كي زیارت شون مي كنيم؟شب ،موقعي كه همه مهمان ها رسيده بودند ،آمد .از همه عذر خواهي كرد كه دیر رسيده است.
مهرداد تا آمد مرا به برادرش معرفي كند ،نگين به طرفم دوید و دستم را گرفت و گفت :
 عمو ،این خاله فرنازمه؛ ببين چه قدر نازه!همه خندیدیم و مهيار با صدای گيرایي سالم كرد و من هم .همان برخورد اول مجذوبش شدم! بعد نشستيم و پایان
تحصيالتش و بازگشتش به ایران را تبریك گفتم .در تمام مدت ،محو حركات و مخصوصاً زیبایي چشم گيرش شده
بودم .موهای خرمایي تيره و چشم های عسلي رنگش ،به هيکل مردانه اش جلوه خاصي بخشيده بود .مهرداد و
همکارانش ما را تنها گذاشتند .چند دقيقه ای گذشته بود و هر دویمان سکوت كرده بودیم .نمي دانستم چه بگویم! او
هم حرفي نمي زد .نمي دانم چرا در مقابل او اینقدر دست و پایم را گم كرده بودم! طرز نگاه كردنش ،به گونه خاصي
بود كه نمي دانستم پای مغروریت او بگذارم یا محجوبيتش! سکوت بين ما ،نگين را خسته كرد .بلند شد و گفت :
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 من مي رم پيش نازی.دور شدن نگين را با چشم دنبال كرد .رو به من كرد و با لبخند دلنشيني گفت :
 به نظر شما داشتن خواهر زاده شيرین تره یا برادرزاده؟خندیدم و گفتم :
 نمي دونم؛ فکر كنم فرقي نمي كنه .من برادر ندارم و شما خواهر .هيچ كدوم نمي تونيم درست قضاوت كنيم .بایداز اون هایي كه طعم هر دو رو چشيدن پرسيد؛ اما خاله بودن كه حس خيلي قشنگيه.
 اما اگر مي دونستيد كه حس برادرزاده داشتن چه قدر زیباتره ،حتماً از این كه برادر ندارید تا طعم عمه بودن روبچشيد ،هزار بار از خدا در خواست برادرزاده مي كردید.
از اینکه نيامده ،مي خواست عالقه و دوست داشتنش را بيشتر از من به نگين نشان بدهد لجم گرفت .یك ابرویم را
باال انداختم و برگشتم تا جواب این خودخواهي اش را بدهم؛ اما متوجه لبخندی كه گوشه لبش نشسته بود ،شدم .از
مقصودش باخبر شدم به خنده افتادم و حرفي را كه مي خواستم بزنم فراموش كردم .كمي درباره مسافرت هایش و
جایي كه در آنجا درس خوانده بود پرسيدم .ميان حرف هایش ،یك دفعه نگاهم به آرش ثابت ماند؛ از اینکه فرنوش
او را هم دعوت كرده بود ،از دستش دلخور شدم .كمي از شربتش را خورد و پرسيد :
 رشته تون چيه؟ كامپيوتر. به رشته تون عالقه دارید؟ بله؛ اما معلوم نيست كه بعد هم همين رشته رو ادامه بدم؛ چون قصد دارم بروم خارج ،شاید رشته م رو عوضكردم.
 برای تحصيالت؟ نه برای ادامه زندگي.طوری لبخند زد كه بيشتر شبيه پوزخند بود و احساس كردم كه مسخره ام كرد .منظورش را نفهميدم .آمدم ازش
بيشتر اطالعات بگيرم كه مهرداد با یکي از همکارانش نزدیك شد و این ها تمام آن حرف هایي بود كه آن شب بين
من و او در گرفت.
آرش ،آن شب مرا حسابي زیر ذره بين گذاشته بود و نمي دانم چرا دلم مي خواست كه بيشتر اذیتش كنم .وقتي به
آشپزخانه مي رفتم ،دنبالم آمد و گفت :
 فرناز! من امشب فقط و فقط به خاطر تو اومدم ،من باهات حرف دارم.به صورتش نگاه كردم؛ احساس كردم كمي عصبي است .گفتم :
 خواهش مي كنم ،امشب اصالً حوصله بحث رو ندارم. اما من نمي خوام باهات بحث كنم؛ فقط كمي به حرف هام گوش بده. ببين آرش ،من نگفته ،تموم حرف هات رو از برم .خواهش مي كنم بذار به هر دو مون خوش بگذره.برای بدرقه مهمان ها كنار در ایستاده بودم ،آرش از من پرسيد كه اگر مایلم ،مرا به خانه برساند .گفتم كه شب یه
فرنوش قول دادم كه بمانم و كمکش كنم .گفت :
 فرناز! هر وقت فرصت داشتي و حوصله اش رو ،مي خواستم....166
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وسط حرفش پریدم؛ چون مي دانستم كه پایان حرفش چيست .گفتم :
 من هيچ وقت حوصله ندارم ،بي خودی خودت رو به زحمت ننداز.كمي مکث كرد و پرسيد :
 این حرف آخرته؟اصالً حرف هایش را جدی نگرفتم و نمي دانم چرا دلم خواست كه فضای بين مان را عوض كنم و وانمود كنم كه همه
چيز برایم جز شوخي و یك بازی بچه گانه بيش نيست .لبخند بچه گانه ای زدم و گفتم :
 آره دیگه ،انتظار حرف دیگه ای رو داشتي؟اما او همان طور جدی و آرام بود .از اشکي كه در چشمش جمع شد ،تعجب كردم كه چرا برای او اینقدر همه چيز
جدی و مهم است .یك لحظه سکوت كرد و آهي كشيد .سرش را زیر انداخت و گفت :
 باشه ،حاال كه تو این طور مي خوای ،باشه ...باورم نمي شه تا این حد بي خيال و دلسنگ باشي!یك لحظه ،وقتي آرش برای خداحافظي در كنار مهيار ایستاد ،نمي دانم چرا به مقایسه آنها با یکدیگر برآمدم .آرش
كمي از مهيار بلندتر بود؛ اما حتي یك ذره جذابيت او را نداشت .كوچك ترین حرف و حركاتش ،نگاه زودگذر و
سکوت معنادارش ،در فکرم اثر گذاشته بود.
دیگر تا چند ماه او را ندیدم و همان یك برخورد و چند كلمه حرف ،تمام ذهن مرا پُر كرده بود .مني كه برای هيچ
چيز و هيچ كس ارزش قائل نبودم و تا به حال به طور جدی ،حتي برای چند دقيقه كوتاه هم ،به پسری فکر نکرده
بودم؛ او توانسته بود همه ذهن مرا متعلق به خود كند .برای خودم هم باور كردني نبود و نمي خواستم كه حتي در
ذهنم به خود بقبوالنم كه دارم به او فکر مي كنم.
وای ساعت پنج شد! یعني درست دو ساعت است كه دارم مي نویسم! اصالً گذر زمان را نفهميدم .مي بيني چه قدر
تغيير كرده ام! خودم هم باورم نمي شود .نمي خواهم بلند شوم ،دوست دارم بنویسم ،فکر نمي كردم نوشتن هم
بتواند دل آدم را خالي كند .زمان را گم كرده ام .دلم نمي خواهد بدانم چه ماهي و چه روزی از سال هست .دلم مي
خواهد همه چيز در همين لحظه كه هستم پایان یابد .اما....
فکر كردم خودش است .صدای چرخش كليد در به گوشم خورد .امشب هم نمي آید .انتظار كشيدنش بي فایده
است.
گفتم كه چند ماه مي شد ندیده بودمش .وقتي فرنوش حرف مي زد ،منتظر بودم كه خبری هم از او بدهد و فرنوش
هم مي گفت كه كم و بيش بهشان سر مي زند؛ اما هميشه خدا كار دارد و زیاد نمي ماند .مي گفت كه بهمن ماه در
دانشگاه ،برایش كالس گذاشته اند و قرار است كه چند روز در هفته را در دانشگاه تدریس كند .نمي دانستم دیگر
كي مي توانم دوباره او را ببينم .به شوخي به فرنوش گفتم كه یك روز دعوتش كن ،نمي دانم چرا دلم لك زده كه
حال این را هم مثل بقيه شان بگيرم .فرنوش جواب داد  « :این مثل بقيه نيست كه پای حرف های صد تا یه غاز تو
بنشيند! » خيلي بهم برخورد ،كمي هم باهاش كلنجار رفتم .تقصير خودم بود؛ دفعه اول مان نبود كه بر سر این چيزها
بحث مي كردیم ،اما تازگي ها دل نازك تر شده بودم و هر حرفي را موشکافانه و عميق در ذهنم حالجي مي كردم و
احساس مي كردم كه از این حرفش منظور خاصي دارد .حوصله دوست هایم را هم نداشتم و رفتن به دانشگاه و
نشستن سر كالس ها برایم عذاب آور شده بود .وقتي هم مي رفتم ،جز این كه بنشينم و جوهر یك خودكار را روی
دسته صندلي خالص كنم ،كار مفيدتری انجام نمي دادم.
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دو هفته بود كه دانشگاه نرفته بودم و مادرم به فرنوش همه چيز را گزارش داده بود .فرنوش در گوشم آنقدر خواند
كه كالفه ام كرد ،نمي دانم چرا یك دفعه زدم زیر گریه و گفتم :
 اگه مي خوای برام كاری كني ،پرویز رو راضي كن كه بذاره من برم خارج. راضي نمي شه. من دیگه دانشگاه نمي رم. تو غلط مي كني!دیدم با او نمي شود از این راه وارد شد ،فکر مي كردند رفتن به خارج هم مثل تمام خواسته های دیگرم ،چند ماهي
ورد زبانم است و بعد از زبانم خواهد افتاد؛ اما این بار فرق مي كرد و من واقعاً قصد رفتن داشتم و مي خواستم كه
آنها موضوع را جدی بگيرند
بعد هم گریه و زاری راه انداختم .نمي دانم چه طور شد كه یك دفعه جریان ماني و خانواده اش را پيش كشيدم كه با
قاچاقي از ایران خارج شده بودند و االن هم  ....حرفم را تمام نکرده بودم كه دیدم رنگ از رخسارش پرید و پرسيد
كه منظورم از گفتن این حرف ها چيست؟
خيلي راحت گفتم  :خب من با ماني تماس گرفتم؛ اونم گفت كه مي تونه به آشناشون بسپاره كه یه كاری برام بکنه.
اصالً درباره این حرف فکر نکرده بودم ،یك دفعه سر زبانم آمد .اما فرنوش فکر كرد كه من مدت هاست كه بر سر
این موضوع فکر كرده ام و خيلي آشفته و نگران شد و به گریه افتاد .گفت كه هنوز خيلي بچه هستم و بي گدار به
آب مي زنم و نمي دانم كه دنيا چه خبر است و نسنجيده حرف مي زنم و خيلي اذیت شان مي كنم و همين طور گفت
و گفت! واقعاً نگران شده بود؛ چون مي دانست كه چه قدر كله شق هستم و اگر روی كاری پا فشاری كردم ،تا به
خواسته ام نرسم ،ساكت نمي نشينم .برای خودم هم غير منتظره بود؛ اما این حرفم برای آنها مثل یك تهدید جدی
تلقي شد و از آن روز فرنوش به تکاپو افتاد .مهرداد را فرستاد كه مثالً سر عقلم بياورد؛ اما با خواهش از مهرداد
خواستم كه هر طور هست پرویز را راضي كند و بگوید كه اگر مي خواهد خرج تحصيلم را بدهد در آنجا بدهد و
طوری گفتم كه باورش بشود كه دیگر واقعاً به بن بست رسيده ام و كم كم دارم از زندگي سير مي شوم .مي دانستند
كه دیگر دانشگاه نمي روم و گفته بودم كه درس خواندن در اینجا وقت تلف كردن است .بعد هم برادر خودش را
مثال زده بودم كه اگر همين مدرك را از دانشگاه های همين جا گرفته بود ،به این راحتي نمي توانست كار پيدا كند
مدركش است كه كارش را معتبر مي كند .خودم هم به حرف هایي كه مي زدم باور نداشتم؛ مي دانستم كه بحث او
كامالً جداست؛ اما در آن وهله ،برای پيش برد كارم ،هر چه كه بر سر زبانم مي آمد ،مي گفتم.
نمي دانم چه روزی بود و كي بود؛ اما بحث را خود فرنوش باز كرد و این فکر را او در كله ام انداخت .یك روز عصر
كه بيرون رفته بودیم ،بهم گفت :
 هر چه فکر كردم ،دیدم هيچ كس قابل اطمينان تر از برادر مهرداد نيست؛ اما نمي دونم چه طوری و به چه نحویبه مهرداد بگم!؟
فکر كردم برای كارهای ویزا و اقامتم صحبت مي كند .گفتم :
 اون كه نگراني نداره برای این كارها كه آشنا زیاد هست ،دختر خاله سيما هم هست.وقتي گفت كه برای ازدواج موقت ،سر جایم ميخکوب شدم و پرسيدم :
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 حاال چرا اون!؟ هم قابل اعتماده ،چند سالي را هم آنجا زندگي كرده و مي داند باید چه كار بکنيم.مثل دیوانه ها زدم زیر خنده ؛ مي دانستم كه غير ممکن است .گفتم :
 از اون آدم سر خود معطل و مغرور بعيده ،در ضمن اون قدر سرش تو الك خودش و كارهای دور و برشه كهمتوجه منظور ما نمي شه!
فرنوش بحث را كامالً جدی گرفته بود و موضوع را به مهرداد گفته بود .بماند كه مهرداد چه قشقرقي به پا كرده بود!
اما او هم به خاطر من و با كمال بي ميلي ،یك روز با مهيار خصوصي صحبت را باز كرده بود .اما نتوانسته بود حرف
آخرش را بزند و فرنوش گفت كه به گونه ای برای او شرح داد كه انگار داشت پيشنهاد ازدواج مي داد و مهيار هم
همين را فکر كرده بود و خيلي رُك و راست گفته بود كه قصد ازدواج ندارد و اصالً به فکر این برنامه ها نيست و
آنقدر گرفتار است كه تنها زن گرفتنش باقي مانده است!
فرنوش معلوم بود كه خيلي ناراحت شده بود؛ چون هميشه برای خودش ،از خانواده و اصل و نسبش ،جلوی همه،
كالس پياده مي كرد و از این كه مي دید حاال به خاطر من مجبور شده است این طور خودشان را كوچك و خوار كنند،
با من دعوای مفصلي راه انداخت .گفت كه به این خوشگلي و زیبایي كه همه پسرها به پایت مي افتند ،چرا باید سر
یك دنده بازی زندگي آینده ام را خراب كنم!؟
متوجه شدم كه مهرداد ،همان شب به فرنوش گفته بود كه مرا مثل نگين خودش دوست دارد و بگوید كه از خر
شيطان پایين بيایم .بعد هم گفته بود كه از اول هم مرا برای برادرش در نظر گرفته بود و دوست داشت كه در یك
فرصت مناسب ما را با هم بيشتر آشنا كند .فرنوش فکر نمي كرد ،حتي اگر برای ازدواج هم به او پيشنهاد كنند ،او
این طور برخورد كند؛ اما برای من بيشتر از این كه او نسبت به من بي تفاوت بود زجر آورتر از این موضوع بود .این
اولين موردی بود كه حرصم را در آورده بود .اما فعالً برگ برنده دست او بود و من با خودم تصميم گرفتم كه هر
طور شده است ادامه مي دهم و برایم دیگر مهم نبود كه چه مي شود .به فرنوش گفتم « از اول هم قرارمان همين بود
و من هم از او خوشم نمي آید؛ بهتر! اصالً همين را مي خواستم ،مگر مي خواهم برای یك عمر زندگي انتخابش كنم!
تنها اگر موافقت كند ،بقيه مسائل حل است و برایم اصالً مهم نيست كه او راجع به من ،یا اصل و نسب مان ،چه فکر
مي كند » .اما دروغ مي گفتم؛ همه این ها برایم مهم بود ،اما خودم را سخت زده بودم به آن راه!
فرنوش قبول كرد كه با او موضوع را در جریان بگذارد و یك شب كه مهرداد هم حضور داشته ،تمام جریانات را از
ارثيه گرفته تا كله شق بازی هایم را برای او تعریف كرده بود .وقتي فرنوش برایم تعریف مي كرد ،هنوز از
عصبانيت صدایش مي لرزید و مي خواست كه سر به تن من نباشد .از همان شب ،ميانه اش با برادر مهرداد تيره شد،
همه اش هم به خاطر من؛ چون من باعث شده بودم كه ميان آن ها لفظاً مشاجره ای صورت بگيرد و بين شان
كدورتي پيش بياید.
البته نه آن طور كه تو فکر كني! مهيار تنها چند كلمه گفته بود كه آتش خشم فرنوش را برانگيخته بود .گفت ،اول
خوب گوش داد و سکوت كرده بود .بعد پرسيده بود  « :حاال چرا من را انتخاب كردید؟ » فرنوش هم جواب داده بود
 « :به خاطر اعتمادی كه به شما داریم » .پوزخندی زده بود و رُك گفته بود  « :یعني در این خانواده با اصل و نسب شما
یك آدم قابل اعتماد پيدا نمي شود!؟ » كنایه اش را زده بود .بهش خيلي برخورده بود وقتي فرنوش ،غير مستقيم ،به
او پيشنهاد مقداری از سهمش را داده بود!
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برای من ،تمام جریانات پيش آمده حکم یك بازی كشمکش دار را پيدا كرد .مرا بيشتر راغب مي كرد كه بروم و رو
در رو با خودش صحبت كنم .فرنوش خود را كنار كشيد و گذاشت كه دیگر هر غلطي دلم مي خواهد انجام دهم .من
كکم هم نگزید؛ اما برای فرنوش ،حرف ها و كنایه هایش خيلي گران تمام شده بود .هر وقت هم بحثش را به ميان
مي آوردم ،مشاجره اش با مهيار را پيش مي كشيد و فقط از این ناراحت بود كه چطور او جرات كرد ،آن روز با او آن
طور صحبت كند و با وقاحت تمام به فك و فاميل مان ناسزا بگوید!
تمام حرف های مهيار ،حرف های خود من بود؛ تازه بيشتر از او خوشم آمد .هيچ كدام از گوشه كنایه هایش ،ناراحتم
نکرد و برایم اهميتي نداشت .اما برای فرنوش مهم بود و احساس كرد كه بيش از اندازه حقير و كوچك شده است.
برای من حرف زدن با مهيار و وادار كردن او به این كار ،دیگر از رفتن به خارج مهم تر شده بود .یعني در واقع
رسيدن به او از مهم ترین اهدافم شده بود.
یك روز صبح ،با آدرسي كه از آپارتمانش داشتم ،بدون اطالع بقيه ،به خانه اش رفتم .اميدوار بودم كه در خانه باشد.
بود؛ اما از دیدن من خيلي جا خورد .ميان در ایستاده بود و تکان نمي خورد .انگار داشت جایي مي رفت؛ لباس رسمي
پوشيده بود .كت و شلوار سرمه ای رنگ و خوش فرمي پوشيده بود و كراوات هم زده بود؛ چه قدر بهش مي آمد.
گفتم  « :مزاحم كه نيستم؟ » مي دانستم كه بودم .اما بر خالف تصورم خيلي مودب گفت  « :خواهش مي كنم؛
بفرمایيد! » در را بست و تعارفم كرد كه بنشينم .باراني اش را روی كاناپه گذاشت و ننشست؛ همان جا رو به رویم به
اُپن تکيه داد و منتظر شنيدن حرف هایم شد .حدس زده بود كه برای چه كاری پيشش رفته بودم .گفت :
 چه عجب! بعد از این همه مدت یادی از ما كردید؟یك جوری انگاركنایه زد؛ پيه همه رقم حرف هایش را به دلم ماليده بودم .مي دانستم كه آدم تيز بيني است و با او
نمي شود مثل بقيه رفتار كرد .بدون مقدمه چيني رفتم سر اصل مطلب و گفتم كه حتماً حدس مي زندكه برای چه
كاری مزاحمش شده ام و این كه فرنوش همه چيز را برایم تعریف كرده است .گفت :
 حتماً این رو هم گفته كه منم چه جوابي دادم؟با سر جوابش را دادم .گفت :
 خب پس برای چي سراغ من اومدید؟كمي من و من كردم و شروع كردم هر آن چه از قبل آماده كرده بودم بي كم و كاست ،برایش گفتم .نه آن گونه كه
فرنوش گفته بود؛ صادقانه همه را گفتم و او انگار داشت به كنفرانس یکي از دانشجوهایش گوش مي سپرد؛ آرام و
بي حرف! فکر كردم حواسش به من نيست ،حرفم را قطع كردم و او سرش را برگرداند و چشم در چشمم دوخت.
دلم هری ریخت و زبانم بند آمد .پرسيد :
 چرا فکر كردید كه من قبول مي كنم و خودم رو وارد این بازی بچه گانه تون مي كنم؟از لحنش دلم گرفت ،گفتم :
 ما چنين فکری نکردیم .مطمئن بودیم كه قبول نمي كنيد؛ فقط به خاطر این كه مي دونستيم شما قابل اعتمادید.لبخند عميقي كه بيشتر به پوزخندی مي مانست زد و گفت :
 زباد هم مطمئن نباشيد!دقيق نگاهش كردم تا منظورش را بفهمم؛ اما نفهميدم و او رفت از آشپزخانه چيزی بياورد كه بلند شدم .اول مي
خواستم بگویم كه مي خواهم بروم خرید یا كتاب فروشي ،اما دیدم لباس هایم بيشتر به یك مهماني شب مي خورد و
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گفتم كه با دوستم قرار دارم و باید بروم .بيرون آمد و در حالي كه باراني اش را بر مي داشت گفت كه باشد تا یك
جاهایي مرا مي رساند .بدون مخالفت قبول كردم .خيلي دلم مي خواست بدانم كجا قرار دارد كه اینقدر به سر و
وضعش رسيده است .بوی ادكلنش فضای كوچك اتوموبيل را پر كرده بود .طاقت نياوردم و به خنده ازش پرسيدم :
 حتماً با یك خانم قرار دارید؟سوئيچ را چرخاند و با خونسردی لبخندی زد و نگاهم كرد .گفت :
 مگه قيافه م شبيه اون هاست كه با یك خانم قرار دارند؟!من هم لبخند زدم و دیگر چيزی نگفتم .ميان راه پرسيد :
 بيشتر براتون به دست آوردن ارث مهمه یا رفتن به خارج؟خوشحال شدم كه موضوع برایش كمي اهميت پيدا كرده بود .جواب دادم :
 هر دوش؛ اما بدون این ارثيه ،خارج رفتنم هم غير ممکنه ،رفتن به آنجا هم بدون قبول شرط پرویز غير ممکنه. چرا ازدواج نمي كني و بي دردسر موضوع رو تمام نمي كني؟ با ازدواج تازه دردسر های من شروع مي شه؛ من مي خوام بدون دردسر اون جا برم و آزاد باشم .كيس ازدواجيكم نبودند؛ اما همه شون یا كاسه ليس های پرویز هستند یا بچه مفت خورهای عاشق پيشه.
منتظر بودم چيزی بگوید ،كه نگفت و بعد پرسيد :
 فکر كردید اون جا چه خبره؟! اینجا هم خبری نيست. پس رفتن تون چه دليلي داره؟ اینجا هم مثل اون جا؛ تازه اون جا برای دختر مجرد و تنهایي مثل شما صد پله بدترو خطرناك تر از اینجاست .توی غربت مي خواهي چه كني؟ حداقل اینجا یه كس و كاری داری.
 اون جا هم دارم.طوری به او گفتم كه یعني آن چيز هایش دیگر به خودم مربوط است .دوست نداشتم مثل یك پدر و بزرگ تری كه
ادعای عقل كل بودنش مي شود برایم روضه بخواند .همه اینها را از مهرداد هم شنيده بودم ،از فرنوش هم .بهش
گفتم كه همين جا پياده مي شوم و كنار خيابان نگه داشت .وقتي پياده شدم ،بهش گفتم كه « راستش هيچ كس از
آمدن من نزد شما خبر ندارد و من بدون اطالع مهرداد و خواهرم پيش شما آمدم » .منظورم را فهميد و گفت كه
چيزی به آن ها نمي گوید .خداحافظي كردم و از گفتگوی با او ،بر خالف فرنوش ،دلگير و عصبي نبودم .اصالً به خارج
رفتن فکر نمي كردم؛ به او و گفتگویي كه بين مان در گرفته بود فکر مي كردم.
دو ماه گذشته بود و دیگر بعد از آن ماجرا خبری ازش نداشتم و خوشحال بودم كه سر قولش مانده و به فرنوش
چيزی نگفته است .بي دليل ،تمام این روزها منتظرش بودم.
یك روز ،فرنوش تلفني گفت كه كارم دارد و به خانه شان بروم .پشت تلفن چيزی نگفت .دلم شور مي زد كه نکند
جریان را گفته باشد و به خودم دلداری مي دادم و مي گفتم كه فوقش هم گفته باشد ،برایم مهم نيست .وقتي رسيدم،
فرنوش پکر بود؛ جریان را نگفته بود؛ اما با ازدواج توافقي موافقت كرده بود .نمي داني چه قدر خوشحال شدم؛ تو
پوستم نمي گنجيدم و مرتب مي گفتم  « :آخ جون ،پس ما دیگه رفتيم اونور و ویزامون اُكي شد! » اما در دل از چيز
دیگری خوشحال بودم .از اینکه برای مدتي هر چند كوتاه ،من همسر قانوني او مي شدم! باورم نمي شد و دوست
داشتم كه بدانم چه چيزی باعث شده بود كه به این كار تن بدهد!؟ فرنوش غمگين بود و دلخور .مي گفت  « :تو هيچ
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چيزت به آدميزاد نمي بره .نمي تونستي مثل بچه آدم بنشيني سر جات و زندگيت رو بکني!؟ » خودم را به بي خيالي
زدم و گفتم  « :ول كن بابا این حرف ها رو ،اونور رو بچسب؛ آبجي خانومت چند ماه دیگه سوار هواپيما به قصد
انگليس؛ ما دیگه رفتيم اونور دنيا؛ ویژژژژ! »
اما خودم هم باورم نمي شد كه قبول كند و این را به فرنوش گفتم ،گفت :
 احمق! اینکه با این همه غرور ،تن به چنين كاری داده ،مطمئن باش اگر از خر شيطون پایين مي اومدی ،خودش مياومد و با التماس بهت پيشنهاد ازدواج مي داد.
 من از اول هم هدفم ازدواج نبود!گفته بود كه مي خواهد همه چيز بي سر و صدا انجام گيرد و ما هم قبول كردیم .اما به یك خواستگاری الکي نياز بود
كه پرویز باورش بشود كه من دارم ازدواج مي كنم و چه كسي بهتر از برادر مهرداد كه زبانزد فك و فاميل شده بود.

پرویز باورش نمي شد ،حق هم داشت؛ در عرض یك هفته تصميم گرفته بودم كه دست از خارج رفتن بردارم و
ازدواج كنم .خوبيش این بود كه او باورش شده بود كه تنها او مي توانسته مرا سر عقل بياورد و معتقد بود كه واقعاً
مهيار مي ارزد كه به خاطرش ،از خارج رفتن و این خزعبالت بچه گانه ام ،دست بکشم.
مادرم برای شب خواستگاری ،لباس مناسبي به خياط سفارش داد تا برایم بدوزد و داشت كم كم باورم مي شد كه
آنها واقعاً به خواستگاری ام مي آیند!
شب مثالً خواستگاری؛ دلم مثل سير و سركه مي جوشيد و نمي دانستم برای چه این قدر هول دارم! مي ترسيدم كه
پشيمان شود و آخرین لحظه بزند زیرش .با چند ساعت تاخير آمدند .پرویز ،آدم مقرراتي است و خيلي ناراحت شد
و چندین مرتبه این كارشان را متذكر شد .اما با دیدن او ،دیگر اشاره ای به این موضوع نکرد و همه گرم صحبت
شدند و مهرداد دمغ بود .مهيار كه گویي به یك مهماني معمولي شبانه دعوت شده بود و انگار نه انگار! چای را هم بر
نداشت و گفت كه ميل ندارد .لب به چيزی نزد .اصالً نگاهم نکرد و مادرم پای محجوبيت بيش از اندازه او گذاشته
بود و دلم مي خواست كه آن شب تمام شود و سير گریه كنم .برای این كه ناراحتي ام را نشان ندهم ،مرتب به هر
حرفي لبخند مي زدم .با خودم گفتم  « :مگه همين رو نمي خواستي!؟ » نه! حاال دلم مي خواست كه همه چيز حقيقت
داشت و واقعاً به خواستگاری من آمده بود .همين را مي خواستم و حاال كه داشتم به آن چه كه مي خواستم نزدیك
مي شدم ،غمگين و در خود فرو رفته شده بودم .نباید از او رفتار دیگری را انتظار مي كشيدم؛ اما دلم مي خواست كه
به گونه دیگری بود.
دیگر به جای او مهرداد مي آمد و مثالً قرار مدارها را به عنوان بزرگ تر با پرویز مي گذاشت و مي رفت .تنها جيزی
كه در این ميان پرویز را ناراحت كرده بود و سخت با آن مخالفت كرد ،این بود كه مهيار خواسته بود همه چيز بي
سر و صدا انجام گيرد و از بریز و بپاش و مراسم آن چناني خوشش نمي آمد .خواسته بود كه فعالً یك عقد محضری
صورت گيرد .پرویز شك كرده بود و عجز و التماس من بيشتر به شك او دامن زد .تنها چيزی كه باورش شد این
بود كه مطمئن شده بود من واقعاً او را دوست دارم و گریه هایم دروغ و ریا نبود.
روز دوشنبه بود كه مهرداد آمد دنبالم تا به محضر برویم .پرویز او را امين خود مي دانست و تمام كارها را به او
سپرده بود .برای همين هم بود كه مهرداد آن قدر گرفته بود و مي گفت كه احساس مي كنم از اعتماد پدرت دارم
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سو استفاده مي كنم .همه تقصيرها را بر گردن پرویز انداختم و گفتم كه اگر او ،سهمي را كه به فرنوش داد به من
هم به همان راحتي مي داد ،و موافقت مي كرد كه با پولش به خارج بروم این مشکالت پيش نمي آمد.
تا به در محضر رسيدیم از مهرداد هزار بار برای كارهایي كه به خاطر من مجبور شده بود انجام دهد تشکر كردم.
وقتي مهرداد ازم پرسيد كه هنوز هم سر حرفت هستي؟ بدون تامل گفتم كه بله .خيلي دلم مي خواست گریه كنم و
به مهرداد بگویم كه مثل سگ پشيمانم .اما نمي خواستم گریه كنم و به مهرداد بگویم كه مثل سگ پشيمانم .نمي
خواستم فکر كنند كه همه شان را به بازی گرفته اند و باور كنند كه موضوع برایم كامال جدی است.
با مهيار همان جا قرار گذاشته بودند .انگار مي خواستيم برویم خانه یا یك دهنه مغازه قولنامه كنيم .برای مهيار یك
كاغذ بازی بيشر نبود .بعد از امضاها رفت .انگار آمده بود وظيفه اش را انجام بدهد و برود .چند ساعتي را در خيابان
ها ول تابيدم و وقتي برگشتم ،وانمود كردم كه خيلي خوشحالم و تا االن هم در رستوران بودیم و نمي دانيد چه قدر
خوش گذشت!!
یك هفته ای كه گذشت ،مهيار كه سر نمي زد ،بليط سفری را هم كه پرویز برایمان خریده بود ،همان طور روی ميز
مانده بود .پرویز شك كرده بود و گفت كه مي خواهد او را ببيند و با او حرف بزند .مادرم گفت كه ،این قدر بي
شعورند كه حتي یك حلقه هم برایت نياورده اند .من اصالً حواسم به حلقه نبود! خندیدم و گفتم  « :مگه بدون حلقه
هم مي شه! هر دومون پسندیدیم؛ اما به انگشتم بزرگ بود ،تا درست كنه كمي طول مي كشه» .
دلم به شور افتاد و گفتم كه بيچاره سرش شلوغ است و كار دارد .عصباني شد و گفت  « :اگه این قدر سرش شلوغه
كه حتي فرصت نمي كنه سری به همسرش بزنه ،غلط كرده كه زن گرفته! » تقصير خودم بود ،دیگر كمتر از خانه
بيرون مي رفتم و بيشتر اوقات هم در اتاقم مي ماندم و آنها فکر كرده بودند بين مان شکر آب شده است .مي
خواستند به قول خودشان مسئله بين مان را حل كنند.
به مهرداد زنگ زدم و جریان را گفتم .گفت مي آید ببيند جریان چيست .صدای احوالپرسي پرویز كه شنيده شد،
بيرون آمدم تا ببينم آنها به هم چه مي گویند .در كمال تعجب مهيار را دیدم كه كنار او نشسته  ،سر جایم ميخکوب
شدم؛ چرا مهرداد او را فرستاده بود و دلم گواهي مي داد كه یك اتفاق بدی خواهد افتاد!؟ سالم كردم و او هم خيلي
عامرانه حالم را پرسيد .متوجه شدم كه پرویز مي خواهد با او خصوصي صحبت كند .دلشوره داشت خفه ام مي كرد و
مي ترسيدم كه همه چيز را لو بدهد .كمي بعد ،مادرم هم رفت تا حرف هایش را به او بزند.
پشت در سالن ایستادم تا صدای شان را بشنوم .تنها پرویز و مادرم حرف مي زدند .اول كمي از كارش و اوضاع و
احوال خودش سوال كردند و بعد موضوع مرا پيش كشيدند .پرویز ،مي خواست از زبان او حقيقت را بشنود .مادرم،
بيشتر از من برای او مي گفت؛ به او گفت كه من با تمام كارهای بچه گانه و خودسرانه ام ،چه قدر بي ریا و خوش
قلب هستم .قُد و یك دنده هستم؛ اما چيزی در باطنم نيست .شاید هنوز خيلي از كارهایم را از روی عقل انجام نمي
دهم ،اما كم كم این كارم را هم مثل بقيه عقایدم كنار خواهم گذاشت .اینها را مي گفت كه ما فردا با مشکلي
برنخوریم ،مي گفت كه او بيشتر مرا بشناسد و بداند كه اگر من از روی ناداني كاری را انجام مي دهم او كه عاقل تر
و سنجيده تر رفتار مي كند با من كنار بياید و از رفتارم عصبي نشود .گفت كه من دختر راحتي هستم و اگر همچين
دختری را برای زندگي انتخاب كرده است با این عقاید عجيب و غریبم هم كنار بياید .بعد هم پرویز به او گفت كه
مرا بهتر از او مي شناسد و مي داند كه حتماً خيلي خاطرش را مي خواستم كه از خارج رفتنم دست كشيده ام و خندید
و ادامه داد كه از عشقم نسبت به او لحظه ای شك نکند ،چون مرا خوب مي شناسد ،مي داند كه چه قدر كله شقم و به
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او كه توانسته بود مرا به یکباره دگرگون كند تبریك گفت؛ كاری كه او یك عمر نتوانسته بود انجام دهد .مهيار
ساكت گوش سپرده بود و من داشتم آرام اشك مي ریختم؛ به حرف های آنها ،به این كه اگر این جریان ها پيش
نيامده بود و مهيار باور مي كرد ،برای اولين بار ،تمام حرف هایش درست بود و حقيقت داشت .گفت كه بهتر است
چند روزی برویم مسافرت .كمي دیگر با او حرف زد و من همان جا ایستاده بودم و اشك امانم نمي داد .وقتي بيرون
آمد ،به دنبالش رفتم .خجالت مي كشيدم مستقيم به چشم هایش نگاه كنم .كنار ماشينش ایستاده بود .به خاطر
دردسری كه برایش درست كرده بودم عذرخواهي كردم .گفت كه كارهایم را بکنم فردا مي آید دنبالم .با تعجب
پرسيدم :
 كجا؟!لبخند تلخي زد و گفت :
 مسافرت ...راستش من حوصله این بازی ها رو ندارم .اگه مي دونستم كه مجبور مي شم هر روز بيام اینجا و بهنصایح پدر و مادرت گوش بدم ،هرگز قبول نمي كردم .من نه وقتش رو دارم و نه ...ببين ،دلم مي خواد خيلي زود
این بازی رو تمامش كنيد .دوست ندارم این پيرمرد بيچاره رو دست بندازم و نقش یك داماد حرف گوش كن رو
براش بازی كنم .تا درست شدن ویزا و كارهات یه چند روزی مي توني بيای خونه من .من این هفته یه سفر باید برم
اصفهان .خانواده ت هم فکر مي كنن كه واقعاً رفتيم مسافرت .مهرداد از فردا مي ره دنبال كارهات.
فردا به دنبالم آمد؛ لباس ها و لوازم را داخل چمدانم گذاشتم و با دعا و ثنای مادرم ،به سفری مي رفتيم كه به
آپارتمان مهيار ختم مي شد.
چمدان مرا به اتاق خواب خودش برد و گفت كه هر چند به راحتي اتاق خودم نيست؛ اما مي شود چند شبي را در آن
گذراند .بعد لبخندی زد و در حالي كه به سالن مي رفت گفت  « :تنها به فکرم رسيد كه یخچال رو پُر كنم و ذهنم به
چيز دیگری نرسيد » .انگار به یکي از اتاق های دانشجویي وارد شده بودم و رئيس خوابگاه داشت برایم از امکانات و
كمبودهای آنجا حرف مي زد.
واقعاً هم مثل خانه های دانشجویي است؛ همه جا پر از كتاب و كاغذهای لوله شده.
وقتي مي خواست برود ،ازش پرسيدم كي بر مي گردد .گفت كه یك هفته ،شاید هم هفت هشت روز طول بکشد،
بستگي به این دارد كه كارها آنجا چه طور پيش برود .دوباره صدایش زدم و سوالي كه این مدت در ذهنم بود ازش
پرسيدم .وقتي گفتم كه دلم مي خواهد بدانم دليل این كه حاضر به این كار شده است چيست؟ كليد در را داد دستم
و جواب داد  « :تنها به خاطر مهرداد؛ هيچ دليل دیگه ای نداشت .البته من نتونستم اومدن اون روز و حرف هاتون رو
پنهان كنم؛ چون اون ها شما رو بيشتر مي شناسند و گفتم كه شاید بهتره در جریان كاری كه مي خواهيد انجام بدید
باشند ،مهرداد نگران شد و گفت كه از آدم قُد و مغروری مثل شما بعيد بوده و حتماً خيلي براتون این مسئله اهميت
داره كه به خاطرش حاضر شدید پيش من بيایيد و چنين درخواستي بکنيد! ...همه نگران شما هستند ،كسي بد شما رو
نمي خواد! ...البته این ها دیگه به من ارتباطي نداره .برای شما دیگه چه فرقي مي كنه؟ دارید به هدف تون مي رسيد؛
مگه همين رو نمي خواستيد؟ پس به این چيزهاش فکر نکنيد .بقيه ماجرا هم دیگه به خودم مربوطه كه چرا تن به
چنين بازی احمقانه ای دادم! »
به ساعتش نگاهي انداخت و آرام خداحافظي كرد و رفت .صدای بسته شدن در ،گویي پتکي بود كه بر سرم كوبيده
شد .همان جا نشستم .بغض گلویم را گرفته بود؛ اما دلم نمي خواست كه گریه كنم .احساس مي كردم كه حضورش
174

رمانسرا

سکوت عشق – کتابخانه مجازی رمانسرا

هنوز هم در فضای خانه وجود دارد و هيچ نمي خواستم كه مرا درآن حال ببيند .اشتباه فکر كرده بودم ،غرور این
آدم ،بيشتر از آن چيزی بود كه من تصورش را مي كردم و راه درستي را برای مبارزه با او انتخاب نکرده بودم .اما نا
اميد هم نشدم؛ فعالً او مال من بود؛ هر چند هم كه یك كاغذ بازی بيش نبود!
دقيقاً ده روز از رفتنش مي گذشت و حتي یك زنگ هم نزده بود كه حال مرا بپرسد .تنها فرنوش سر مي زد و گاهي
هم تلفني احوالم را مي پرسيد .از صحبت های مهرداد معلوم بود كه با مهيار در تماس بود؛ اما در حرف هایش نشاني
از این كه مهيار سراغي از من یا حالي از من پرسيده باشد نبود.
یك روز ،مهرداد بي خبر سری بهم زد و شناسنامه های مان را هم همراه خودش آورده بود .وقتي رفت ،نشسته بودم
و به اسم او و خودم كه در شناسنامه های مان ثبت شده بود خيره شده بودم و چند ساعتي را در فکر و خيال
گذراندم؛ چه قدر دلم مي خواست كه اسم او برای هميشه در شناسنامه ام باقي مي ماند.
تنها دو روز ،آن هم برای خرید از خانه بيرون رفتم .در خانه او راحت بودم؛ كسي كاری به كارم نداشت و از دست
پند و نصيحت های این و آن هم در امان بودم .با هيچ كدام از دوست هایم ،به جز با الميرا ،كه بهترین و نزدیك
ترین دوستم است ،تماسي نداشتم.
ساعت یازده شب بود كه رسيد .با دیدن من ،تعجب كرد و گفت :
 هنوز این جایيد! فکر مي كردم تا االن بازگشته اید؟! یادت رفته؛ مثالً رفته بودیم مسافرت!ابرویي باال انداخت و گفت :
 آه! بله ،فراموش كرده بودم.به طرف اتاقش مي رفت كه پرسيدم :
 خسته ای؟برگشت و گفت :
 نه ،اگه االن مي خوای بری مي رسونمت؟ناراحت شدم؛ اما به روی خودم نياوردم ،كمي نگاهش كردم و گفتم :
 من چای درست كردم؛ اگه مي خوری واسه تو هم بيارم؟با بي تفاوتي برگشت و گفت :
 نه برای خودت بریز.با این ميل به خوردن چای نداشتم ،استکاني برای خودم ریختم و تا چند ساعت دیگر هم در سالن نشستم تا شاید از
اتاقش بيرون بياید؛ اما بيرون نيامد.
صبح زود ،با صدای شرشر شير آب ،از خواب بيدار شدم .وقتي از اتاق بيرون آمدم ،تازه از هم حمام بيرون آمده بود
و داشت جلوی آیينه ،موهایش را مي خشکاند .جواب سالم و صبح بخيرم را داد ،گفت صبحانه ام را بخورم و سریع
آماده شوم تا مرا به خانه برساند .داخل آشپزخانه شدم؛ روی ميز ،هنوز بساط صبحانه پهن بود؛ اما خودش صبحانه
اش را خورده بود .الکي لفتش دادم تا وقت بگذرد .آماده جلوی در آشپزخانه ایستاد و كيفش را دست به دست كرد
و گفت :
 تو كه هنوز نشستي؟!175
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تا آمدم چيزی بگویم ،زنگ در خانه زده شد .نگاهي به ساعتش انداخت و بعد نگاه متعجبش را به طرف من
برگرداند و به سمت در رفت .صدای الميرا كه مثل هميشه با شور و هيجان زیاد حرف مي زد به گوش رسيد .رفتم
دم در؛ چنان داشت با مهيار احوالپرسي مي كرد كه انگار صد سال بود او را مي شناخت! با دیدنش لبخندی زدم .مهيار
آن قدر اخم كرده و چهره اش عصبي بود كه فقط خدا خدا مي كردم جلوی او چيزی بر زبان نياورد .سر تا پایم را
نگاه شماتت باری انداخت و با چشم زهر گفت :
 من كالسم دیر مي شه ،خودت به خونه برگرد.و بدون خداحافظي در را به هم كوبيد و رفت .مي دانستم از این كه پای دوستانم را به خانه اش باز كرده بودم
عصباني شده است .چشم های الميرا برقي زد و ابروهایش را باال انداخت .خنده ام گرفت ،پرسيدم :
 چه طوره؟ تيکه ای كه لنگه نداره!دنبالم وارد آشپزخانه شد و من نشستم پشت ميز .نگاهش كه كردم ،هنوز تو كف دیدار با مهيار گفت :
 پدر سگ چه چشم هایي داره! چيه؛ هوش از سرت رفت!؟خندید و گفت :
 عجب خرشانسي هستي! خانم برای جيم شدن از ایران هم چه كسي حمایت شون مي كنه!كيفش را روی اپن انداخت و صندلي را عقب كشيد و گفت :
 نمي دونم چرا منم هوس كردم برم انگليس زندگي كنم؛ نمي شه بگي ما رو هم ساپورت كنه؟ مزه نریز ،چای برات بریزم؟به نان كره زد و گفت :
 به به؛ شب در جوار استاد و صبحانه رو به روی چشم های دختركُشِ ایشون نشستن چه حالي داره!! خفه شو؛ اصالً این خبرهایي كه تو فکر مي كني نيست. چيه كم آوردی؟ چه جورم! ...صد درجه اخالقش برگشته؛ بدتر شده. تویي كه من مي شناسم مطمئنم اینم مي توني به راحتي رام خودت كني.لبخند تلخي زدم و پرسيدم :
 سفارشي من چي شد؟ رفتمش؛ یه باكس شيك و هایکالس هم واسه ت خریدم.رفت سمت كيفش و من ازش پرسيدم كه كارت های دعوت را به دست بچه ها رساند و او گفت :
 آره؛ مي گم به نظرت تعداد بچه ها كم نيست؟ روی هم ،با بادیگارداشون هم كه حساب كنيم؛ مي شيم هشت نفر. نه؛ مهيار زیاد از سرو صدا و شلوغي خوشش نمي آد. واه! اگه حضرت آقا با همين اخالقش هم مي خواد ميزبان مون باشه كه همون نيم ساعت اول همه مون دَك ميشيم.
 امشب سعي مي كنم یه كم رو مُخش كار كنم.176
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شب ،زودتر از هميشه آمد .وقتي من را دید؛ به وضوح ناراحتي را در چهره اش دیدم .لبه مبل نشست و گفت :
 تا دیر وقت نشده؛ بلند شو برسونمت. از این كه من اینجام ناراحتي؟ برای من فرق نمي كنه؛ خودت كه مي بيني صبح تا دیر وقت بيرونم ،برای خودت مي گم. من اینجا ،از موندن تو اون جهنم دره پرویز راحتترم.صورتش را برگرداند و نفس عميقي كشيد و گفت :
 ببين فرناز؛ به نظرم موندنت اینجا صحيح نيست؛ هم برای تو هم برای من. چرا!؟ خودت بهتر مي دوني. مهرداد و فرنوش كه از همه چيز خبر دارن؛ خانواده منم كه مي دونن ما رسماً... نکنه خودت هم واقعاً باورت شده كه ما زن و شوهریم!؟مي خواستم بگم مگه نيستيم؟! اما سکوت كردم؛ مي دانستم كه او ،همه این ها را یك كاغذ بازی بيشتر نمي داند.
 از هفته دیگه من و همکارام ،روی یك پروژه ،سخت باید كار كنيم؛ همه شون ميان اینجا و رفت و اومدشون هممشخص نيست؛ اینجا نباشي بهتره.
 اُووَه حاال كو تا هفته دیگه!سعي كردم با لبخند آرامي ،كمي از عصبانيتش را بر طرف كنم.
 اگه برات این قدر سخت و ناراحت كننده بود ،خب قبول نمي كردی؟با گوشه چشم ،سر تا پایم را برانداز كرد و جواب داد :
 قرارمون دیگه این چيزها نبود؛ مقابله با خونواده ات و سفر و این مسخره بازی ها! فکر مي كردم تنها اسمم كه توشناسنامه ت بره ،دیگه به وجودم احتياجي پيدا نمي كنيد.
سعي كردم به جای جر و بحث ،بحث رو خاتمه بدهم .كنارش نشستم و ازش عذرخواهي كردم و گفتم كه همه این
اتفاقات تقصير من هم نبوده و پيش بيني نشده پيش آمده است .دلم مي خواست بهش یادآوری كنم كه حداقل یه
مرز فاميلي بين مان وجود دارد.
 فکر مي كنم هنوز هم از حرف های فرنوش ناراحتي؛ درسته؟چيزی نگفت و مي دانستم كه حقيقت همين است .پوزخندی زد و گفت :
 تنها از یه حرفش دلخور شدم؛ مي خوام بهش ثابت كنم كه...و دیگر چيز ی نگفت .حرفي كه بين آنها در گرفته بود برایم اهميت نداشت .با خنده و رفتار دوستانه ام مي خواستم
قدم اول را برای دوستي مان بردارم.
كمي آرام شد .گفتم :
 به خدا منم نمي خوام اذیتت كنم؛ تا چند ماه دیگه هم كه كارهای ویزام درست مي شه و من برای هميشه از ایرانمي رم  .دلم نمي خواد با دلخوری از هم جدا بشيم .فقط مي خوام تا آخرش خيلي دوستانه كنارم باشي و كمکم كني.
نمي دانم در نگاهم به دنبال چه چيزی مي گشت! شاید حرف هایم را صادقانه نگفته بودم؛ اما طرز نگاهش مثل روز
اول دیدارمان شده بود .وقتي مطمئن شدم كه آرام است ،لبخندی زدم و دست پيش بردم و گفتم :
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 دوستانه؛ قبوله ؟بعد از این همه مدت ،باالخره دوباره لبخند زیبایش را دیدم .خيلي خوشحال شدم .اول با شك به دستم و بعد به
چشم هایم خيره شد؛ با لبخند مليحي ،دستم را در دست فشرد و گفت :
 قبول؛ ...فقط یه دوستي.از تاكيدی كه كرد ،دلم گرفت .دلم نمي خواست دست دوستانه اش را از دستم جدا كند؛ ولي دستم را رها كرد؛
لحظه ای بود و تمام شد .گرمای دستش ،آتشي در درونم بر پا كرد كه گفتني نيست!
برخاست به اتاقش رفت .از اینکه بحثي از آمدن دوستم به ميان نکشيده بود ،خوشحال شدم .وقتي باز گشت ،لباس
راحتي پوشيده بود .داخل آشپزخانه شد .لبه اپن تکيه دادم و مي خواستم بگویم كه اگر گشنه است؛ غذا هست كه
خودش با دیدن قابلمه غذا ،استکانش را كنار گاز گذاشت و در قابلمه را برداشت .به طرفم برگشت و همه چهره اش
را لبخند دلچسبي پر كرد؛ گفت :
 مي شه از این غذا خورد؟ آره؛ مطمئن باش توش زهر نریختم.رفتم داخل آشپزخانه و گفتم كه بگذارد تا برایش غذا گرم كنم؛ اما دستي به قابلمه زد و گفت كه گرم است .برای
خودش كه مي كشيد ،از من پرسيد :
 مي خوری برای تو هم بکشم؟ نه؛ من خوردم.شيشه ای آب هم از یخچال در آورد و پشت ميز نشست .من نشستم و نگاهش كردم .دومين قاشق را كه خورد،
ابرویي باال انداخت و هومي كشيد .لبخندی زدم و گفتم :
 دست پختم خوبه؟ عاليه! فکر نمي كردم آشپزی هم بلد باشي! چرا !!؟ بهت نمي خورد. منم فکر نمي كردم كه تو اصالً تعریف و تمجيد از كسي رو بلد باشي! چرا !؟! بهت نمي خورد؛ از بس كه مغروری! هر كي یه شخصيتي داره؛ تو هم خيلي كله شق و از خود راضي هستي.خندیدم و گفتم :
 هر چي باشم؛ از خود راضي نيستم. چرا؛ همين كه نمي خوای سر به تن پرویز باشه؛ اما مي خوای به هر طریقي با پولش عشق دنيا رو بکني ،از خودراضي بودن نيست؟
 اگه مو به مو از زندگيمو هم تعریف كنم؛ بازم نمي فهمي كه من چي مي گم.ناراحت شدم .خودش هم فهميد؛ اما اصالً به روی مبارك نياورد و راحت از پشت ليوان آب نگاهم كرد و شانه باال
انداخت .هر دو كمي سکوت كردیم .برای این كه بحث را عوض كنم ،گفتم :
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 توی خونه ما ،یا به سليقه پرویز غذا پخته مي شه ،یا به علت یکي از بيماری های او غذاهای مورد عالقه ما پخته نميشه .برای همين هم من هميشه جدای از بقيه برای خودم غذا درست مي كنم.
انگار مي خواست دلم را به دست بياورد به شوخي گفت :
 پس وجود پرویز باالخره یه جا برای تو مثمر ثمر بوده!از اینکه اینجا هم بحث او به ميان آمده بود ،حالم حسابي گرفته شد .گفت :
 حداقل به خونه یه زنگي مي زدی؛ ممکنه نگران...یك دفعه كنترلم را از دست دادم و داد زدم :
 غصه خونواده ما رو نخور! یکي شون پرویزه كه نگراني من اصالً شامل حال اون نمي شه و دوميش مادرمه كه بود ونبود من براش فرقي نمي كنه.
و پيشانيم را در دست گرفتم و سرم را پایين انداختم .او چيزی نگفت .كمي كه به اعصابم مسلط شدم ،زیر لب ازش
عذرخواهي كردم .گفت مهم نيست .صدای زنگ تلفن كه بلند شد ،بشقاب را گرفت كه بردارد ،از دستش گرفتم و
گفتم كه ميز را من جمع مي كنم .بابت غذا تشکر كرد و گوشي را برداشت .در فاصله ای كه او مشغول صحبت كردن
بود ،چای تازه دمي درست كردم تا این هم بهانه ای باشد برای بيشتر نشستن در كنارش.
داشت به اتاقش برمي گشت كه گفتم :
 چای نمي خوری؟برگشت به سمتم و با دیدن سيني چای ،سرش را به عالمت مثبت تکان داد و پرسيد :
 شناسنامه من دست توست؟ آره؛ همين جاست. بيارش؛ نيازش دارم.به اتاق رفتم و از باالی تخت ،شناسنامه اش را برداشتم .وقتي به سالن برگشتم ،تلویزیون را روشن كرده بود و
داشت اخبار گوش مي داد .شناسنامه را طرفش گرفتم و خودم هم روبه رویش نشستم .وانمود كردم كه حواسم به
اخبار است و او هم همين طور .شناسنامه را باز كرد و ورق كه زد و به صفحه دوم كه نگاه انداخت ،در هم رفت و
انگار تازه فهميده بود چه اشتباهي كرده است! شناسنامه را بست و با آن ،چند ضربه روی پایش زد و بعد روی ميز
انداختش.
از لحظه ورودش ،متوجه حلقه ساده ای كه در انگشتش بود ،شده بودم .نمي خواستم وانمود كنم كه چه قدر خوشحال
شدم؛ اما دلم مي خواست بگوید كه برای چي با همه مخالفت هایش ،راضي به این كار شده است .به حلقه اشاره كردم
و گفتم :
 نباید زیاد قيمتي داشته باشه!اول منظورم را نفهميد ،بعد كه به دستش نگاه انداخت ،به صرافت موضوع افتاد و ابرویي باال انداخت و گفت :
 آهان؛ بدله .دانشگاه كه مي رم ،دستم مي كنم؛ این طوری راحت ترم.منظورش را فهميدم .الکي خواستم به كارش بخندم تا حرفم را بي اهميت جلوه داده باشم .آن قدر دلم گرفت كه
نگو! با لبخند سردی گفتم :
 هر وقت خونه ما هم اومدی دستت كن؛ به كارت مي آد.179
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 تو دانشگاه كه افاقه ای نداشت؛ شاید این طوری حداقل مشکل تو رو حل كنه.خيلي كنایه مي زد؛ نمي توانستم تحمل كنم .استکان چایم را برداشتم و گفتم كه امتحان دارم و مي روم درسم را
بخوانم .ارواح شکمم تا سحر بيدار ماندم و خيلي هم درس خواندم! كتاب روبه رویم باز بود و بگو یه كلمه خواندم؛
نخواندم!! چراغ اتاق اون هم روشن بود؛ اما از صدای خِش خش برگه ها و گاهي صدای تَق تق كليدهای كامپيوتر،
فهميدم كه سخت مشغول كار است.
صبح با این كه دیر از خواب بلند شدم؛ اما با تعجب دیدم كه هنوز سر كار نرفته .جواب صبح به خيرم را داد ،پرسيدم
:
 صبح ،كالس نداری؟ امروز ،اصالً كالس ندارم.دلم هری ریخت؛ ترسيدم .پرسيدم :
 چه روزهایي از هفته كالس داری ؟ شنبه ،دوشنبه ،چهارشنبه.چهار شنبه را كه گفت ،خيالم راحت شد .ترسيدم تمام برنامه هایمان نقش بر آب شود .بدون این كه مرا صدا بزند،
صبحانه اش را خورده بود .ميلي به خوردن صبحانه نداشتم؛ فقط تا نيمه ،فنجاني چای ریختم .همان طور كه شکر
داخل آن را هم مي زدم ،بيرون آمدم كه صدای زنگ ،نگاهم را به سمت در كشاند .برخاست و همان طور كه به
سمت در مي رفت ،گفت كه دوستش است .همين را گفت و من نمي دانستم به اتاق بروم یا بودنم در سالن و دیدار با
دوستانش ناراحتش نمي كند؟ نمي دانستم در مورد من به دوستانش چه گفته بود و اصالً چيزی گفته بود!؟ برای
همين دستپاچه بودم و نمي دانستم چگونه باید با دوستانش برخورد كنم!
پشت سر مهيار ،پسر ورزیده و قد بلندی وارد شد .مهيار خيلي راحت مرا به او معرفي كرد و او را هم به من.
دوستش ،آن قدر طبيعي برخورد كرد كه تعجب كردم .با آن همه اصراری كه در پنهان داشتن موضوع داشت ،باورم
نمي شد كه به این راحتي و خونسردی مرا به دوستش نشان بدهد و معرفي كند!
آن لحظه ،از این كه فهميدم در مورد من با دوستش صحبت كرده بود ،آن قدر ذوق زده شده بودم كه نگو؛ اما كم
كم فهميدم كه سهيل تنها دوست نزدیك اوست كه از رابطه حقيقي ما خبر دارد؛ مثل من و الميرا .شاید اگر او هم آن
قدر به خانه اش رفت و آمد نداشت هرگز به او هم چيزی نمي گفت!
هر دو ،بي وقفه ،شروع كرده بودند به صحبت كردن در مورد كار و حرف هایي كه من حتي یك كالم از آن ها را
نفهميدم .حوصله ام سر رفته بود؛ ترجيح دادم كه به اتاق بروم و زنگي به الميرا بزنم.
با الميرا برای فردا ساعت ده صبح ،دم سرویس های دانشگاه وعده كردیم؛ مي خواستم برویم بازار.
تصميم گرفتم بروم خانه و یك سری وسایل مورد نياز را كه ليست كرده بودم با خودم بياورم .وقتي داشتم آماده مي
شدم ،صدای پچ پچ صحبت های شان را مي شنيدم و صدای خنده دوستش را .نمي دانم او چه مي گفت كه مهيار ازش
مي خواست كه آهسته صحبت كند و با لحن عصباني مي گفت كه بس كند!
از اتاق كه بيرون آمدم ،صدای زنگ تلفن برخاست .هر دو به سمت من نگاهي كردند و مهيار به سمت تلفن رفت.
گوشي را كه برداشت و احوالپرسي كرد ،متوجه شدم كه فرنوش است .گوشي را كه گذاشت به من گفت كه فرنوش
است و با تو كار دارد .به اتاق بازگشتم و گوشي را برداشتم .صدای فرنوش گرفته بود و مي خواست چيزی بگوید اما
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داشت الکي لفت و ليسش مي داد .فهميدم كه باید اتفاقي افتاده باشد .بعد از كلي من و من كردن گفت كه دیشب
حال مادر بد شد و بردیمش بيمارستان .گفت نگران نباش ،حاال حالش خوبه و آوردیمش خانه و من باالی سرش
هستم .چيزهای دیگری هم بود؛ اما انگار نمي توانست پشت تلفن بگوید .گفتم كه داشتم مي آمدم خانه كه زنگ
زدی .گفت كه مي ماند تا بيایم.
وقتي مهيار مرا آماده برای رفتن دید ،پرسيد :
 جایي مي خوای بری؟مي خواستم بگویم كه حال مادرم بد است؛ اما چيزی نگفتم ،مي دانستم كه دنبالم خواهد آمد و تازه مهمان هم
داشت .فقط گفتم كه مي خواهم بروم خانه .چيزی نگفت و سری تکان داد .از دوستش خداحافظي كردم و مهيار به
دنبالم آمد و گفت :
 صبر كن تا برسونمت؟ خودم مي روم.وقتي رسيدم خانه ،مادر در خواب بود و فرنوش هم روی صندلي پرویز نشسته بود .كمي باالی سر مادر ایستادم و به
رنگ پریده و بيمارش نگاه كردم و به سِرُمي كه به دستش وصل بود.
با فرنوش چند كلمه ای یواشکي حرف زدیم و وقتي پرسيدم كه دوباره بحثي شده كه مادر حالش به هم خورده؟
اشاره كرد كه برویم بيرون تا راحت تر حرفش را بزند .گفت :
 دیروز صبح آرش اومده بود خونه ما. اومده بود كه چي!؟یك دفعه قلبم فرو ریخت كه نکند حرفي به او زده باشد .سریع گفتم :
 چيزی كه بهش نگفتي؟ نه؛ اما مي خواست بدونه حقيقت داره كه عقد كردی .با اینکه از زبون خودم هم شنيد؛ بازم باورش نمي شد .ميخواست بدونه طرف كيه؛ وقتي بهش گفتم برادر شوهرمه ،داشت از عصبانيت منفجر مي شد! گفت  « :از همون دیدار
اول هم هيچ ازش خوشم نيومد! »
پوزخندی به حرفي كه آرش زده بود ،زدم و در دل گفتم از بس كه حسوده! فرنوش ادامه داد :
 بعدم پرسيد  :حاال چرا این قدر بي سر و صدا !؟! گفتم  :ایشاال برای عروسي شون .گفت  :باورم نمي شه ! نمي تونمتو كله م فرو كنم كه فرناز همچين آدم قانعي باشه كه به عقد محضری تن داده باشه؛ اونم با اون همه اصراری كه
برای رفتن به خارج از كشور داشت و اون همه ادعا !! حاال واقعاً مي گي باور كنم كه فرناز به خاطر طرف حاضر شده
دست از خارج رفتن بکشه؟
 مي خواستي بهش بگي شاید این یکي ارزش موندگار شدن توی ایران رو داشته. همين جوریش هم بيچاره داشت از غصه دق مي كرد! اصالً نمي دونستم باید بهش چي بگم .فقط گفتم  :مي خوایبرات مدرك بيارم كه باورت بشه؟ گفت  :نمي خواد سند و مدرك رو كنيد؛ اخالق فرناز خودش گویای همه چيز
هست ،اون كسي نيست كه پایبند كسي باشه؛ مطمئنم كه كاسه ای زیر نيم كاسه تون هست! بعد هم بدون خبر ،راه
افتاده بود اومده بود اینجا و یه قشرقي راه انداخته بود كه بيا و ببين!
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 غلط كرد! پسره احمق؛ انگار وكيل وصيمه! چرا دست از سرم برنمي داره!؟ دنبال من راه افتاده و فضولي منو ميكنه كه چي!؟ مي خواستي بگي فرناز دیگه شوهر داره ،غلط مي كنه دیگه سرخود پاشه بياد اینجا و داد و هوار راه
بندازه!
فرنوش خندید و گفت :
 خيلي خب! حاال كه كسي اینجا نيست داری واسه كي خالي مي بندی!؟آمدم چيزی بگویم؛ اما ترجيح دادم سکوت كنم .فرنوش لبخندی زد و پرسيد :
 همين حرف های ضد و نقيضته كه اونم شك كرده؛ طفلي ،خيلي دلم براش سوخت!چشمکي زد و پرسيد :
 حاال مسافرت خوش گذشت!آهي كشيدم و گفتم :
 برو بابا تو هم با اون برادر شوهرت! چشه!؟ ...نکنه از این كه محلت نمي ذاره ناراحتي؟! ...فکر كردی همه آرش هستن كه به پات بيفتن!؟ نه بابا؛ اما اینم دیگه زیادی عجيب و غریب و  ...چه جوری بگم؛ خيلي مرموزه! تو هم كه همچين آدمي رو مي خواستي. آره.و توی دلم گفتم؛ غلط كردی اگه كه راست مي گي؛ مرده شور منو ببرن با حرف هام! دیگر او حرف مي زد و من
ساكت بودم .از این كه آرام و كم حرف شده بودم تعجب كرده بود .وقتي رفت؛ دیگر ظهر شده بود.

به اتاق مادرم بازگشتم و دیدم كه چشم هایش باز است و چند كلمه ای با هم حرف زدیم .با شنيدن صدای پرویز ،به
پشت سرم نگاه انداختم و پرویز به جای جواب سالمم گفت :
 نه به اون شوری شوری ،نه به این بي نمکي! منظور!؟ نه به اون كه تا اسم شوهر مياوردم ،آتيشي مي شدی و مثل خروس جنگي مي پریدی به همه؛ نه به حاال كه رفتي ودیگه دلت نمي آد ازش دل بکني!
 با شوهرمم كه هستم باید از شما اجازه بگيرم!؟ جای سوغاتي ،زبونتو درازتر كردی و واسه مون اوردی؟! ...حاال كجا رفته بودید؟ جاهایي كه تا به حال به عمرم نرفته بودم! پس دنيا دیده شدی!؟رویم را برگرداندم و او الکي خندید تا جلوی مادر نشان بدهد كه داشته سر به سرم مي گذاشته .تا كنار مادر نشست
و با او مشغول صحبت شد ،از اتاق آمدم بيرون .تحمل دیدنش و شنيدن حرف هایش را نداشتم .به اتاقم رفتم و
شماره الميرا را گرفتم و قرار فردا را كنسل كردم .وقتي برایش گفتم كه چه اتفاقي افتاده است ،گفت ليست
چيزهایي كه مي خواهم را برایش بخوانم تا خودش همه خریدها را انجام دهد .هنوز تماسم با او قطع نشده بود كه
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پرویز وارد اتاقم شد .با این كه نشان دادم ميلي به قطع ارتباط ندارم؛ اما هنوز ایستاده بود تا تماسم را تمام كنم .دیدم
بي فایده است و خداحافظي كردم و پرویز ،بي مقدمه گفت :
 دیروز آرش اومده بود اینجا. شنيدم؛ فرنوش همه چي رو برام گفت. همين! مادرت به خاطر جار و جنجاالی اون حالش... خب به من چه! مگه من بهش گفته بودم كه بياد این جا الم شنگه به پا كنه!؟ اما من بهش حق مي دم؛ ما هم مقصریم .اگه یادت باشه یه وعده و قول و قرارهایي با هم... اگه قول و قراری هم این وسط بوده؛ خودتون با آقای سعادت نشستيد گذاشتيد .من نقش مهمي توی قردادتوننداشتم.
 تو هم همچين بدت نيومده بود ،اگه واقعاً مخالف بودی پس چرا تا پای خوشگذروني و جشن و رستوران و غيرهبود پسر خوش مشربي مي شد!؟
 از كي تا حاال دلسوز این و اون شدید!؟ ...نمي خواید برای من از این سخنراني ها بکني ،تو اگه راست مي گي ميخواستي اون زن بيچاره رو به خاطر هوس خودت بدبخت نکني.
عصباني داد زد :
 زندگي گذشته من هيچ ربطي به تو نداره. زندگي آینده من هم به تو هيچ ربطي نداره.رگ گردنش مي زد ...قدمي جلو آمد و انگار پشيمان شد و سعي كرد بر اعصابش مسلط باشد .دستي به صورتش
كشيد و گفت :
 بحث با تو بي فایده ست؛ فقط اومدم بهت بگم كه اگه خودت زودتر نری باهاش حرف بزني ،هر روز باید منتظرهمين بساط باشيم .اگه نمي خوای ببينيش هم حداقل یه زنگ بهش بزن و تمومش كن؛ دلم نمي خواد دعواتون
كشيده بشه به این خونه؛ شهناز اصالً حالش خوب نيست ،دكتر این بار بهمون اخطار داد.
دیگه داشتم جوش مي آوردم ،زبان نفهم نمي فهميد چه مي گویم؛ داد زدم :
 برم بهش چي بگم!؟ دیگه چه طوری باید حاليش كنم كه بين مون هر چي بوده تمام شده! نمي بينه من دیگه شوهردارم!؟ اگه مهيار بفهمه ،چي بهش بگم؟
 از گفتن حقيقت مي ترسي!؟این قدر سرم درد مي كرد كه حوصله بحث كردن نداشتم .اما وقتي گفت :
 این یکي ،بر عکس مهرداد ،یك ذره شعور تو وجودش نيست؛ حداقل محض ادب هم شده بود مي اومد یه حالي ازمادرت مي گرفت و بعد مي رفت.
از كوره در رفتم و گفتم :
 مهيار اصالً خبر نداره .من خودم اومدم. پس زحمت رسوندن تو رو هم به خودش نداده!كثافت ،داشت حالمو به هم مي زد .چيزی نمانده بود كه جلویش بزنم زیر گریه .تمام بدنم مي لرزید و از بس دندان
هایم را روی هم فشردم ،شقيقه هایم داشت مي تركيد .با بغض ،فریاد زدم :
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 تا به حال ،هر چي به خودم گفتي ،برام اصالً مهم نبود؛ اما اجازه نمي دم به مهيار توهين كني.مادر از سر و صدای ما ،خودش را به اتاق من رسانده بود .در حالي كه دستش را به دیوار گرفته بود تا تعادل خود را
حفظ كند ،پرسيد دوباره چه خبر است؟ پرویز لبخند زد و جلو رفت؛ مادر را بغل كرد و گفت كه چيزی نيست
عزیزم ،و در حالي كه او را با خود بيرون مي برد ،برگشت و با طرز نگاهش انگار برایم خط و نشان كشيد.
در را پشت سرم قفل كردم و همانجا پشت در نشستم و تا مي توانستم اشك ریختم .صدای زنگ تلفن را كه شنيدم
بر نداشتم .با قطع شدن صدای زنگ ،رفتم و روی تخت دراز كشيدم .چند دقيقه بعد ،دوباره پرویز برگشت و از
پشت در گفت :
 تلفن رو كه جواب دادی ،بيا ناهار ،یعقوب از بيرون غذا گرفته.مي دانست كه حرفش را گوش نمي دهم .تا آمدم بگویم كه جواب نمي دهم ،و گرسنه ام نيست ،گفت :
 گوشي رو بردار؛ مهياره.مثل برق گرفته ها ،پریدم باال .باورم نمي شد كه زنگ زده باشد .گوشي را برداشتم و تا صدایش را شنيدم ،گفتگوی
چند دقيقه پيشم را با پرویز فراموش كردم .صدای آرام و گرمش ،در من هم اثر گذاشت و آرامم كرد .پرسيد :
 چرا صبح به من چيزی نگفتي؟ فرنوش گفت كه مامانو اوردیم خونه و حالش بهتره ،بعدش هم دیدم مهمون داری ،برای همين چيزی بهت نگفتم. با این حال درست نبود كه به من چيزی نگفتي؟ ...حاال چرا صدات گرفته؛ ...گریه كردی؟ نه . به من دروغ نگو! ...اتفاقي افتاده؟و دوباره دستمال را به بيني ام كشيدم و صدام تابلو بود كه گریه كرده ام .دلم مي خواست هر چه كه در دل داشتم
برایش بگویم و حتي بيشتر از چند دقيقه پيش دلم برای گریه پُر بود .اما با این حال دیگر ناراحت نبودم .گفتم :
 با پرویز بحث مون شد.یك لحظه سکوت كرد و بعد گفت :
 این كه چيز تازه ای نيست! ناراحتي كه نداره.مي توانستم لبخند تمسخرآميزش را تجسم كنم .گفتم :
 آخه تو كه نمي دوني بحث ما بر سر چي بوده.و آمدم نفسي تازه كنم و همه آنچه گذشته بود را برایش تعریف كنم؛ اما او شاید فکر كرد كه دیگر مایل به گفتگو
نيستم و شاید هم او مایل به شنيدن نبود كه گفت :
 تو كه رفتي ،مهرداد اومد این جا و گفت كه دیشب مادرت رو برده بودند بيمارستان .زنگ زدم حال شون روبپرسم.
 از لطفت ممنون. به مادر هم سالم برسون؛ اميدوارم هر چه زودتر رفع كسالت بشه.وقتي خداحافظي كرد ،چند دقيقه ای را همان جا نشستم و در فکر بودم كه یعقوب آمد و گفت كه اگر غذا را در اتاقم
مي خورم بياورد همين جا .گفتم كه مي آیم سر ميز .مي خواستم بروم قيافه فاتحانه ام را از نزدیك ببيند؛ با حرف
هایي كه به مهيار زده بود و تلفن به موقع او ،قيافه اش دیدني بود .یك لحظه لبخندی از ته دل زدم؛ اولين بار در
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زندگي ام بود كه این چنين با رضایت مي خندیدم .احساس مي كردم كه باالخره یکي را در زندگي ام پيدا كرده ام كه
بتوانم به كمکش جلوی پرویز بایستم و جواب یاوه گویي هایش را بدهم .سر ميز كه رفتم ،پرویز با لبخندهایش مي
خواست نشان بدهد كه چه قدر همه چيز برایش مسخره و بي اهميت است؛ اما از سکوتش معلوم بود كه دیگر حرفي
برای گفتن ندارد .مهيار مثل هميشه ،توانسته بود با صحبت و رفتار مؤدبانه اش؛ دهان او را ببند .كيف كردم كه آن
طور پوزش به خاك ماليده شده بود.
شب چهارشنبه بود و دو روز بود كه ندیده بودمش ،نمي توانم بگویم كه چه قدر دلم برایش تنگ شده بود  .الميرا كه
آمد خانه مان سری بزند و حال و احوالي بپرسد؛ به او گفتم كه عجيب دلم هوایش را كرده ،كم مانده بود از دلتنگي
بزنم زیر گریه .دهانش از تعجب باز مانده بود گفت :
 خره فرناز عاشقش شدی!؟حرفش را با شوخي و خنده انکار كردم .گفت :
 دیگه عاشقي كه شاخ و دم نداره!مثل هميشه خودم را زدم به بي خيالي؛ اما فایده نداشت ،گفت :
 فرناز ،اگه مي خوای برای هميشه از ایران خارج بشي ،از من مي شنوی تا قطعي نشدن روز پروازتون رابطه ت روبه كل باهاش قطع كن؛ خودتو در گيرش مي كني ها!
 چرند نگو! به خدا احساس مي كنم داری بهش عادت مي كني؛ البته بهت حق مي دم؛ اگه غير از این باشه به مخت شك ميكنم؛ چون هر كسي غير از تو هم باشه و بتونه به همين راحتي ازش دل بکنه واقعاً باید خيلي بي شعور و كله پوك
باشه.
بلند خندیدم و گفتم :
 دقيقاً من همون كسي ام كه فکر مي كني؛ هم بي شعور هم كله پوك. خاك بر سر بي شعورت كنم؛ ...از من گفتن بود ،اگه تصميمت برای رفتن جدیه؛ اصالً از همين االن هم بي خيالجشن گرفتن باش.
 گرفتن یه جشن كوچيك تولد كه دیگه این همه بحث و حدیث نداره! دلم مي خواست یه جوری ازش تشکر كنم.بهترین فرصت بود؛ یه جشن دوستانه ست ،خوش مي گذره.
فردا ساعت سه ی بعد ازظهر بود كه به خانه مهيار رفتيم؛ مي دانستم كه كالس دارد و در خانه نيست؛ اما با این حال
باز هم دیرتر رفتم تا خيالم مطمئن باشد .وقتي تزیين اتاق تمام شد و همه چيز را مرتب كردیم ،هر دو رفتيم تا به
سر و وضع خودمان برسيم .الميرا كه آماده شد ،بهش گفتم كه زودتر زنگ بزند به نامزدش مهران تا كيك را كه
سفارش داده بودیم ،بگيرد و با خود بياورد.
الميرا هنوز با وسواس داشت ميز را درست مي كرد كه بيرون آمدم .شکالتي برداشت و با دیدنم ،سوتي كشيد و
گفت :
 وای دختر ،معركه شدی! واقعاً به درد همون اروپا مي خوری! ...یه چرخ بزن. فکر مي كني امشب تير خورده تو قلبش؟ تا حاال هم اگه نخورده از سر غرورشه كه به رو نمي آره.185
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ساعت شش ،مهران آمد و بعد از او ،كم كم سر و كله بقيه بچه ها پيدا شد .سه ساعتي مي شد كه همه آمده بودند و
چشم انتظار رسيدن مهيار بودند .بچه ها بعد از این كه كلي رقصيدند و شلوغ بازی در آوردند و مجلس را گرم
كردند و از خودشان پذیرایي كردند ،خسته شدند و باز هم نشستند و به من خيره شدند .الميرا دستم را گرفت و مرا
به داخل آشپزخانه كشاند و گفت :
 بچه ها حوصله شون سر رفت ،بي خيال سورپرایز بشو! یه زنگ بهش بزن ببين كجاست تا همه بلند نشدن برن وآبروریزی بشه.
 آخه اگه بهش زنگ بزنم ،مي پرسه برای چي باید زودتر بيام و منم مجبور مي شم راستش رو بگم؛ مي خوامسورپرایزش كنم ،این طوری مزه ش مي ره.
اما وقتي اصرار كرد و دیدم واقعاً چيزی به ساعت ده نمانده ،رفتم سمت تلفن و شماره آخر را گرفتم ،صدای چرخش
كليد را در قفل در شنيدیم .با خوشحالي بيرون رفتم و به بچه ها آهسته گفتم كه اومد! بچه ها به وجد آمدند و مهران
و پویا ،المپ ها را خاموش كردند و همه وسط سالن منتظرش ایستادیم .صدایش در سالن مي امد كه داشت با یك
نفر دیگر صحبت مي كرد از همان اول وقتي فهميدم كه تنها نيست و مهمان دارد به دلم بد افتاد .داخل سالن كه
شدند ،الميرا ،دكمه كنترل را زد و صدای تولدت مبارك خواننده خارجي بلند شد .بچه ها با یکدیگر هم صدا شدند و
المپ ها را تك تك روشن كردند .كنار مهيار همان دوستش سهيل ،ایستاده بود و هر دو هاج و واج ما را نگاه مي
كردند و صورت هر دوی شان یخ كرده و بي روح بود!
یك دفعه ،سروش ،دوست پسر ستاره ،هيجان زده و با چهره ای مبهوت به من گفت :
 این كه استاد فرداده! باورم نمي شه فرناز؛ دمت گرم ،شوهرت ایشون بودن و رو نمي كردی!انتظار داشتم مهيار حداقل لبخندی بزند و به بچه ها خوش آمد بگوید؛ اما هر دو با همان چهره های مات زده ،جواب
سالم بچه ها را دادند و مهيار در جواب تبریك بچه ها ،فقط یك تشکر خشك و خالي كرد! چنان نگاهي به من
انداخت كه دیگر خنده ،بر روی لب هایم ،تا آخر جشن نيامد.
الميرا یواشکي بهم زد و گفت  « :برو جلو دیگه! » سعي كردم بخندم و رفتم جلو؛ اما تا نزدیکش رفتم ،صورتش را
برگرداند و به دوستش گفت كه سریع زنگ بزن به فالني و فالني تا نرسيدن اینجا و بگو كه مشکلي برام پيش آمده
و جلسه باشه برای یك شب دیگه .دوستش بيرون رفت .مي خواست چيزی بگوید كه انگار پشيمان شد و خواست
حداقل جلوی مهمان ها وانمود كند كه از آمدن شان خوشحال و غافلگير شده است.
همه نشستند و وقتي برخاستم كه برایش بستني بياورم ،سروش به جای من كنارش نشست و چنان استاد استادی راه
انداخته بود كه حوصله مرا هم سر برده بود! وقتي برگشتم ،از چهره درهم مهيار فهميدم كه نمي خواهد به او روی
خوش نشان دهد و كالفه بود و با جواب های كوتاه و بي پایه اش مي خواست او را از سر خود باز كند و سروش ول
كن نبود!
باالی سرش كه ایستادم ،فهميد و بلند شد و مهيار نفسي كشيد .كنارش نشستم و بستني را به دستش دادم و پرسيدم
:
 انگار زیاد از این سورپرایزم خوشحال نشدی؟به جای جواب نگاهي به چشم هایم انداخت و نگاهش آنقدر سرد بود كه همه خستگي جشن بر تنم ماند .دوباره
پرسيدم :
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 مهمان داشتي؟همان وقت دوستش داخل سالن شد و به طرف مان نگاهي انداخت .مهيار همان طور كه بلند مي شد ،با لحن تمسخر
آميزی جواب داد :
 داشتم!و برخاست به سمت دوستش رفت .هر دو گوشه ای ایستادند و دوستش حرف مي زد و مهيار سر تکان مي داد .وقتي
صحبت هایشان تمام شد ،دوستش خنده موزیانه ای به جمع انداخت و چيزی در گوش مهيار گفت كه اخم های او
بيشتر در هم رفت .الميرا كنارم نشست و با طعنه گفت :
 حيف این همه تدارك و زحمت؛ چه قدر تحویل گرفت!!خودم آن قدر ناراحت بودم كه دیگر حوصله شنيدن حرف های او را نداشتم .نفهميدم كدام یك از بچه ها بود كه
موزیك آرام و زیبایي در ضبط گذاشت و همه برای رقص بلند شدند .نمي خواستم بيش از این باعث ناراحتي اش
بشوم .از بچه ها خواستم كه بهتر است كيك را ببُریم و كادوها را باز كنيم .همه موافقت كردند و نشستند .بچه ها با
دست زدن و خواندن دوباره تولدت مبارك ،مهيار را به پای ميز دعوت كردند.وقتي دیدم مهيار خيال نزدیك شدن
ندارد ،تصميم گرفتم خودم بروم و پای ميز بياورمش .دوستش با نزدیك شدن من ،حرفش را قطع كرد و با لبخند
گفت :
 راستش ،این قدر این چند روز سرمون شلوغ بود كه تولد مهيار را به كل همه مون فراموش كرده بودیم؛ بایدببخشيد كه دست خالي اومدم.
تا آمدم دهان باز كنم ،مهيار گفت :
 خودم هم یادم نبود ،چه برسه به شما!در حرفش انگاركنایه ای بود .لحنش اصال دوستانه نبود .با این حال گفتم :
 خيلي دوست داشتم كه دوست های مهيار رو هم دعوت كنم؛ اما هيچ كدوم شون رو نمي شناختم و شماره وآدرسي هم ازشون نداشتم كه خبرشون كنم .باز هم حضور یکي از دوست های مهيار در این جشن باعث خوشحاليه.
دوستش تشکر كرد و من به طرف داد و بيداد بچه ها برگشتم و لبخندی زدم .از مهيار خواستم كه با من بياید .با
مکث او ،دوستش هم عصبي شد و به بازویش زد و او را قدمي به جلو هُل داد
پشت ميز كه قرار گرفتيم ،اول هدایای بچه ها را خواندم و باز كردم .مهيار ،همان طور دست به سينه كنارم ایستاده
بود .در آن لحظه ،وقتي نگاهش كردم و دیدم كه حداقل در مقابل محبت بچه ها ،لبخند كوچکي بر لب هایش نشانده
بود ،خوشحال شدم .همه كادوها را كه خواندم ،نوبت به هدیه خودم رسيد .جعبه هدیه ام را به دست خودش دادم تا
باز كند .تشکر كرد و بعد از اینکه در جعبه را برداشت ،با دیدن ساعت ،تنها به لبخند و تشکری سرد اكتفا كرد و آن
را روی هدایای دیگر گذاشت.
به الميرا كه داشت به سمت ضبط مي رفت تا موسيقي تولدت مبارك را برای بریدن كيك آماده كند ،نگاه انداختم و
بعد به دوست مهيار كه همان طور ایستاده به دیوار تکيه داده بود.
ساعت را از داخل جعبه برداشتم و دست سردش را در دستم گرفتم .خودم ساعت را دور مچش انداختم و تمام
عشقم را در نگاهم ریختم و به چشم هایش لبخندی زدم .حتي فرصت نگاه كردنش را هم از من گرفت و چشم

187

رمانسرا

سکوت عشق – کتابخانه مجازی رمانسرا

هایش را زیر انداخت .صورتم را كه نزدیك صورتش بردم ،سرش را برگرداند و با لحني كالفه و عصبي در گوشم
گفت :
 خواهش مي كنم فرناز ،زودتر این بازی رو تمومش كن.منظورش را از بازی نفهميدم .كدام بازی؟! من تنها یك جشن ساده برایش گرفته بودم تا خوشحالش كنم .بغض راه
گلویم را بسته بود .بچه ها دست زدند و یك دفعه دوستش برای خداحافظي جلو آمد .ازش خواستم حداقل كمي
دیگر بنشيند تا كيك را قسمت كنيم .اما گفت كه دوستانش منتظرش هستند و دستش را برای خداحافظي با مهيار
دستش را رها نکرد و برای بدرقه اش تا دم در رفت.
وقتي دیدم دیر وقت است ،خودم كيك را بریدم و با الميرا بين بچه ها تقسيم كردیم .یك دفعه سروش گفت :
 پس استاد فرداد كجا تشریف بردند؟!از لحن احترام انگيزش همه به خنده افتادند و یکي از پسرها گفت :
 برای تو كه امشب بد نشد ،چند واحد درس باید با ایشون بگذروني؟سروش برگشت سمت من و با حالتي التماس گونه گفت :
 فرناز تو رو خدا یه كم وساطتم رو پيش شوهرت بکن چهار واحد درس باهاش دارم.همه به حرفش خندیدند .نزدیکش رفتم و گفتم :
 خواهش مي كنم وقتي مهيار اومد ،دوباره شروع نکني از درس و دانشگاه باهاش حرف بزني ها! این قدر هم استاداستاد نکن .دوست نداره توی خونه هم بحث از دانشگاه باشه .نمي بيني روی خوش نشون نمي ده!؟
 همه ی بچه های دانشکدمون مخصوصا دخترها دلشون مي خواست همسر استاد فرداد رو از نزدیك ببينند به هيچكس روی خوش نشون نمي ده ،فکر نمي كردم توی خونه هم همينطور باشه .با تو هم اخالقش همينجوریه؟!
به شوخي بهش گفتم :
 بيچاره حق داره! از صبح تا حاال سر كالس نشستن با دانشجوهای خرفتي مثل تو ،مگه دل و دماغي هم برای آدممي مونه!
به حرفم خندید و من رفتم دنبال مهيار .در سالن را كه باز كردم صدای دوستش كه گفت یك شب هزار شب نمي
شه! بر آن داشتم كه فال گوش بایستم .مهيار گفت :
 خيلي بد شد ،با هزار مصيبت جلسه ی امشب رو جور كرده بودم آبروم جلوی اساتيد رفت!دوستش گفت :
 نه بابا نگران نباش ،جوری باهاشون حرف زدم كه قانع شدن و گفتن خودشون سعي مي كنن كه ترتيب این جلسهرو انشاا ...هرچه زودتر بدن .تازه برات دست به دعا بردن كه زودتر مشکلت حل بشه.
صدای خنده اش در راهرو پيچيد .مهيار چيزی گفت كه نشنيدم بعد دوستش گفت :
 خوشبختي یه بار در خونه آدمو مي زنه من جای تو بودم اینقدر این دختره رو اذیتش نمي كردم حاال اگه شل وكورم بود باز یه حرفي اما هم خوشگله هم مایه دار دیگه چي مي خوای؟!
 این یه معامله ست سر كينه فرناز و استقامت بنده .باور كن! وقتي پيشنهاد سهمش رو رد كردم بهم گفت نکنه توهم از این مي ترسي كه نتوني در مقابل خوشگليش دووم بياری و استقامتت رو از دست بدی!
 من اگه بودم پيشنهاد زن دادشت رو هم قبول مي كردم.188
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 من به پول هيچ كدومشون احتياجي ندارم ،اینها خودشون تمام مشکلشون سر پوله! اما رفتاری كه من امشب از این بنده خدا دیدم با اون چيزی كه تو مي گي خيلي توفير داشت .فکر نمي كنم خودشهم مثل خواهرش فکر كنه چون این نگاهها و این كارها نشون از چيز دیگه ای مي ده!
 برو سهيل اینقدر گرفتاری دارم كه دیگه حوصله بحث كردن با تو رو ندارم.خيلي سعي كردم كه اشکم سرازیر نشود .باورم نمي شد .انگار سر من معامله كرده بودند! مي خواست غرور و
سرسختي اش را به رخم بکشد .مي خواست به من و خودش چه چيزی را ثابت كند؟! او را نمي دانم ،اما من از همان
اول هم با عشق شروع كردم و برای اثبات حرفم به او تاوان سنگيني پرداختم تاوان خيلي چيزها كه اصالح نخواهد
شد و هرگز به دستشان نخواهم آورد .دوستش آن شب به مهيار چيزی را گفت كه من برای فهماندنش داشتم خود
را به آب و آتش مي زدم و همه فهميده بودند غير از خودش ،با اینکه خود را به نفهميدن زده بود تا برتری غرور و
سر سختي اش را به من و بيشتر به فرنوش ثابت كند.
به سالن برگشتم وارد سالن كه شد ،بي خيال همه یك راست رفت داخل آشپزخانه .از داخل یخچال شيشه را
برداشت و ليواني آب خورد .خيلي راحت انگار نه انگار كه بچه ها به خاطر او آمده بودند و در خانه اش مهمانند!
بيرون كه مي آمد به جمع نگاهي انداخت و با دیدن من مسيرش را مشخص كرد و آمد كنارم نشست .دلم آنقدر
گرفته بود و حالم منقلب بود كه حتي نتوانستم دو كلمه باهاش حرف بزنم و سکوت را ترجيح دادم .با شنيدن
حرفهای او و دوستش ،برایم حتي نگاه كردن به او و دیدن مغروریت نشسته در نگاهش خيلي سخت و دشوار شده
بود .به ساعتش نگاه كرد .زیر چشمي حلقه ازدواج دانشگاهش را دیدم و از این بابت خوشحال شدم كه حواسش به
آن نبوده تا از انگشتش در بياورد ،حداقل جلوی بچه ها خوب بود و دهانشان را برای هر حرف و حدیثي مي بست.
ساعت نزدیك یازده و نيم بود كه شام را كشيدیم .دور ميز كه كمي خلوت شد با مهيار به سمت ميز رفتيم .الميرا
همانطور بشقاب به دست كنارمان ایستاد و به من گفت :
 غذاش عاليه ،برای مناسبت های دیگه از همين جا غذا سفارش مي دیم.بعد نگاهي به مهيار انداخت و دستش را به شانه او زد و با خنده گفت :
 اوووه!! چقدر با غذا كلنجار مي ری نکنه دوست نداری؟!مهيار از حركتش خيلي بدش آمد و با گوشه چشم سر تا پای او را طوری نگاه كرد كه بيچاره الميرا خجالت كشيد و
دستش را از روی شانه اش برداشت .بعد دهن كجي ای به من كرد و پيش نامزدش نشست.
همه را در دل نگه داشتم و جلوی بچه ها سکوت كرده بودم تا بعد از تمام شدن مهماني .چند دقيقه ای بود كه بچه ها
دست از غذا خوردن كشيده بودند و با انرژی تازه تری گفتگو وخنده دسته جمعي را راه انداخته بودند .مهيار كالفه و
عصبي بود و چهره اش خسته .بدون اینکه نگاهم كند گفت :
 این بساط تا كي ادامه داره؟این حرفش آنقدر ناراحتم كرد كه همان وقت برخاستم و با اشاره از الميرا خواستم كه به دنبالم بياید .داخل اتاق كه
رفتم بهش گفتم :
 اگه مي شه یه طوری كه بچه ها نفهمن و بدشون نياد ،بلندشون كن برن. تو هم نمي گفتي خودمون همين قصد رو داشتيم. از همتون معذرت مي خوام اصال فکرش رو نمي كردم اینطوری برخورد كنه!189
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 امل سر خود معطل! خوشگليش تو سرش بخوره ،یه ذره نمي شه اخالقش رو تحمل كرد! الهي واسته ت بميرم ميخوای با ما برگردی خونه؟
 نه مي مونم مي خوام ببينم چشه! هيچيش نيست ،فقط مي خواست ما رو جلوی بقيه سنگ رو یخ كنه كه كرد .تقصير خودته زیادی تحویلش گرفتيبه خودش گرفته ،كالس مي ذاره  ...اه ،انگار از دماغ فيل افتاده!
لباسهایش را از روی تخت برداشت و بيرون رفت .بلند به مهران گفت كه دیر وقت است و بهتر است كه دیگر
زحمت را كم كنند .وقتي مهران برخاست بقيه هم بلند شدند و اعالم رفتن كردند.
وقتي سالن از سر و صدای بچه ها خالي شد ترس عجيبي بر دلم نشست .به خودم گفتم كاش حرف الميرا را قبول
كرده بودم و با آنها بر مي گشتم خانه .از طرفي هم دلم آنقدر پر بود كه در خانه دوام نمي آوردم و آخرش برمي
گشتم و دق دلي رفتار امشبش را بر سرش در مياوردم .وارد سالن كه شد همانجا به دیوار تکيه داد و زل زد تو
چشمهام .نفس عميق و عصبي كشيد و پرسيد :
 مفهوم این مسخره بازیا چيه؟ مسخره بازی! منظورت گرفتن جشنه دیگه؟ اصال كي بهت گفته بود كه برای من جشن بگيری؟! خودم! مي خواستم با سورپرایزم خوشحالت كنم ،نمي دونستم كه ...عصبي جلو آمد و با لحن غير قابل كنترلي داد زد :
 اینجوری مي خواستي خوشحالم كني! تو داری با آبروی من بازی مي كني. كدوم آبروریزی! مگه من چيکار كردم فقط مي خواستم یه جشن كوچيك واسه ات بگيرم تا ... الزم نکرده واسه من كاری بکني اگه زودتر نرسيده بودم و همکارام اومده بودن و با این اوضاع رو به رو مي شدنچي بهشون مي گفتم؟! پاك آبروم جلوشون مي رفت.
 من چه مي دونستم اینطوری مي شه! چه مي دونستي؟! فکر كردی ما واقعا متعلق به همدیگه ایم كه از جيك و پوك هم خبر داشته باشيم و من صبحبرم و عصر كه دارم ميام خونه خبرت كنم كه شب مهمون داریم؟ حتما همين طور فکر مي كني كه هر وقت دلت مي
خواد مي ری و هروقت دوست داشته باشي و بدون اطالع من وارد خونه ام مي شي و این بساط رو راه ميندازی!؟
 بس كن!! منم همچين فکری نکردم ،مي خواستم دوستانه جشني بگيرم و دور هم باشيم اما منم فکرش رو نميكردم كه اینطوری با دوستام برخورد كني .تو هم آبروی منو جلو همه بردی.
 مقصر خودتي ،بي فکر و سر خود این برنامه رو راه انداختي من كه ازت نخواسته بودم. برای سورپرایز كردن كسي كه قبلش بهش اطالع نمي دن!!آهي كشيد و دستي در موهایش برد و گفت :
 من و تو حرف همدیگه رو نمي فهميم من هر چي بهت مي گم تو باز حرف خودت رو مي زدني ...فرناز! خواهشمي كنم دست از سرم بردارید ،من نه مي خوام خوشحالم كنيد نه جشن و شادی و  ...چه مي دونم این برنامه هاتون
رو مي خوام ،فقط راحتم بذارید.
دیگر نتوانستم خودم را كنترل كنم اشك در چشمهایم جمع شده بود داد زدم :
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 حالم از غرور و این گستاخيت بهم مي خوره این غرور احمقانه ات حتي بهت اجازه نمي داده كه حداقل بابتزحمتهای امشب ازم یه تشکر كوچيك كني؟!
 من شوهرت نيستم كه بابت سورپرایز و كارهای خارق العاده ات به وجد بيام و ازت ممنون باشم! مگه حتما باید همسر آدم باشه ،هر كس دیگه ام این كار و واسه ات كرده بود حداقل انتظار به تشکر خشك وخالي رو داشت این كار برات خيلي سخت و سنگينه؟!
 وقتي این كارها آبرو و حيثيت كاریم رو زیر سوال ببره دیگه برام چه ارزشي داره؟  ....یك نفر برای دانشگاه بسبود كه همه ی دانشگاه رو خبر كنه كه استاد فرداد رو توی جشن دیدم و فردا یك كالغ و چهل كالغ كنند و دهن به
دهن بگرده كه آره استاد فرداد برای دانشجوهاش پارتي مي گيره!
منظورش سروش بود .دیگر اختيار اشکهایم دست خودم نبود .بد شانسي پشت بدشانسي! از كجا مي دانستم كه از
بخت بدم یکي از بچه ها دانشجویش از آب در مي آید!
 نه اون خبر داشت كه تو استادشي و نه من كه اون از شاگردهای توئه ،وگرنه هرگز دعوتش نمي كردم.ساعتي كه برایش هدیه خریه بودم و بابتش تمام پولي را كه پرویز برای مثال سفرمان بهم هدیه كرده بود رو از دور
مچش در آورد آن را روی ميز انداخت و گفت :
 حاال كه گذشت .... راست مي گي گذشت ،آبروی من كه جلوی دوستام مهم نبود فقط آبرو و شخصيت تو جلوی همکارت مهم بود!اصال به حرفي كه زدم اهميتي نداد و یك دستش را به كمر زد و گفت :
 تو هم بهتره دیگه اینجا نيای برای هردومون مي گم .رفت و آمد من و همکارام به اینجا ساعت مشخصي نداره ودرست نيست كه اینجا باشي.
 تو خيلي خودخواهي جز خودت هيچ كس دیگه ای برات اهميت نداره همه برات مثل یه شي بي ارزشن.پوزخند عصبي ای زد .رویش را برگرداند و من دلم خواست آنجا را ترك كنم .برگشت طرفم و سعي كرد كالمش
آرام باشد و گفت :
 ببين فرناز ،من تا اینجا هم با تمام حرفهایي كه شنيدم و بي احترامي هایي كه بهم شد كنار اومدم .اما از این به بعدنه به تو و فرنوش و نه حتي مهرداد اجازه نمي دم كه بخوایيد بيشتر از این توی امور شخصي ام دخالت كنيد .یه
خریتي كردم و گفتم كه تا آخرش هم واميستم ،اما شرط هم تعين كردم شما هم قبول كردید .من سر قولم موندم و
هنوز هم به پرویز چيزی رو لو ندادم اما بيشتر از قبل هم داری منو اذیت مي كنيد!
تا آمدم چيزی بگویم نگذاشت و با عصبانيت بيشتری گفت :
 مي دوني كه اگه كاری رو بخوام انجام بدم كسي نمي تونه جلومو بگيره باور كن اگه به این بازیهاتون ادامه بدید ميرم پيش پرویز و همه چيز رو مي گم.
لبهایم لرزید و اشك روی صورتم جاری شد .دلم نمي خواست هيچ وقت اشکهایم را ببيند اما او قدرت هر كاری را از
من گرفته بود .در حالي به طرف در مي رفتم فریاد زدم :
 ازت متنفرم.وقتي دید به طرف در مي رم دنبالم آمد و گفت :
 كجا داری مي ری؟191
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جوابش را ندادم و این كارم او را عصبي تر كرد .جلویم را گرفت و گفت :
 كجا؟؟ این موقع شب با این سر و وضعت كجا مي خوای بری؟!آنقدر اعصابم به هم ریخته بود كه اصال حواسم به خودم و لباسهایم نبود .به سمت اتاق دویدم تا سریع وسایلم را
جمع كنم .برایم مهم نبود كه چه زمانيست .مي خواستم كه از خانه اش بروم .دیگر تحمل شنيدن حرفهایش را
نداشتم .بيرون كه آمدم دیدم كه روی لبه ی مبل نشسته و سرش را در دست گرفته بود .صورتش را برگرداند.
بدون اینکه حرفي بهش بزنم به سمت در رفتم .كالفه و عصبي بود .همراهم آمد و مي خواست كه جلوی رفتنم را
بگيرد .گفت :
 فرناز دیگه داری دیوونه ام مي كني!و بازویم را گرفت و مرا به سمت خودش كشيد و گفت :
 نمي ذارم این وقت شب تنها بری! مگه برات مهمه!؟ دیگه یه دقيقه هم نمي تونم این جا بمونم ...ولم كن ،به تو هيچ ارتباطي نداره. خيلي هم ارتباط داره! گفتم نمي ذارم بری ،فهميدی؟ نگران مني ،یا آبروت؟ هر دوش .فعال تا اسمت تو شناسنامه منه هر اتفاقي برات بيفته من مسئولم. نترس؛ اگر اتفاقي برام افتاد همش رو خودم به گردن مي گيرم تا خدایي نکرده تو توی دردسر نيفتي و به آبرو وشرافتت لکه ای وارد نشه!
 این كارهای احمقانه ت رو بذار بعد از گرفتن طالق؛ اون وقت هر غلطي كه دلت خواست بکن.سعي كردم خودم را از دستش رها كنم ،اما مانعم شد و این بار با لحن آرام تری گفت :
 فرناز با من لجبازی نکن ،االن ساعت نزدیك دو ی شبه؛ پس صبر كن خودم برسونمت.ساكم را روی زمين انداختم و صورتم را با دست هایم پوشاندم و زدم زیر گریه .هيچ دلم نمي خواست اشکم را
ببيند؛ اما دست خودم نبود .تا زماني كه دست از گریه كردن برداشتم ،روبه رویم ساكت ایستاده بود .آهسته گفت :
 بس كن فرناز. جز خوشحالي تو هدف دیگه ای نداشتم. مهم نيست .منم دست خودم نبود؛ آخه این بي برنامه گي هات ،آدمو عصبي مي كنه .اگه قبلش ،منم توی جریانمي ذاشتي؛ حداقل من هم برنامه م رو تنظيم مي كردم تا این مشکل پيش نياد.
 مي دونستم اگه بهت بگم قبول نمي كني. این ها رو مي دونستي و باز هم كار خودت رو كردی!؟نگاهش كردم؛ لبخندی كه بيشتر به پوزخندی شباهت داشت ،روی لب هایش نشسته بود .به اتاقم رفتم تا بيشتر به
بحث و جدل با او ادامه ندهم و تمامش كنم .از خستگي و سردرد ،خواب به چشمش نمي آمد.
نفهميدم كي خوابم برد؛ او را هم نفهميدم كي خوابيد؛ چون تا آنجایي كه چشم های من باز بود و هشيار بودم ،المپ
اتاقش هنوز روشن بود.
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صبح زود بيدار شدم .پنج شنبه بود و مي دانستم كه كالس ندارد و در خانه است .اما مي خواستم بدون اینکه خبرش
كنم ،به خانه باز گردم .بيرون كه آمدم ،به اطراف سالن نگاهي انداختم؛ همه جا كثيف و به هم ریخته بود ،ظرف های
نشسته روی هم تلنبار شده بود .یك لحظه نگاهم به آشپزخانه كشيده شد و دیدم كه پشت ميز نشسته و دارد
صبحانه مي خورد .با این كه هنوز از دستش دلگير و ناراحت بودم؛ اما دوباره با دیدنش ،مقاومتم را از دست دادم و به
یك باره همه چيز را فراموش كردم! آهسته بهش صبح به خير گفتم .جوابم را داد و او هم انگار كه نه انگار! هرگز
نتوانستم اخالق عجيب و پيچيده اش را بشناسم!
گفتم :
 من دارم مي رم. صبحانه ت رو بخور ،مي رسونمت. رسيدم خونه یه چيزی مي خورم؛ حاال اصال ميل ندارم.نگاهش را به زیر انداخت و من اشاره ای به اطراف كردم و گفتم :
 تميزی این جا حسابي كار مي بره؛ مي خوای بگم یعقوب و زنش بيان اینجا رو تميز كنن؟ نه ،به سرایدار آپارتمان مي سپارم عصر بياد همه جا رو تميز كنه.بعد برخاست و از كنارم كه رد شد ،گفت :
 بریم.داخل ماشين تا دم خانه ،هيچ كدام حرفي نزدیم .فقط وقتي مي خواستم پياده بشم گفت :
 دیشب....نگذاشتم حرفش را تمام كند و سریع گفتم :
 فراموشش كن. بابت دیشب ممنون.این جمله را جای عذرخواهي اش گفت تا نخواهد جمله « معذرت مي خواهم » را بگوید ،فکر نکنم اصال تا به حال در
عمرش این جمله سخت را به كار برده باشد!! جوابش را ندادم ،دیگر تشکرش برایم ارزشي نداشت و جبران مافات
بود.
درست سه هفته مي شد كه ندیده بودمش .یك روز الميرا سر زده آمد خانه مان و دوباره به تکرار مکررات پرداخت
و بحث آن شب را پيش كشيد .ميان حرف هایش یك دفعه گفت :
 راستي دیروز چشممون به جمال استاد فرداد روشن شد. كجا!؟ با ستاره یه سر رفتيم دانشکده سروش اینا؛ گفت كه چهار ساعت بين برنامه بيکاره .وسط كریدور ایستاده بودیم تاوقتي از كالس بيرون مي آد ،ما رو ببينه .یه دفعه مهيار از یکي از كالسها اومد بيرون و یه عالمه دختر هم به بهانه
سوال پرسيدن ،داشتن از سر و كولش باال مي رفتن .این قدر اخم كرده بود و تند از جلومون رد شد كه نتونستم
سالمش كنم.
نمي تونستم به خودم دروغ بگویم و انکار كنم كه با تمام حرفها و رفتارهای آن شبش ،باز هم چقدر دلم برایش تنگ
شده بود! ميان حرفهایمان یك دفعه گفت :
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 فرناز! خره بتمرگ سر جات ،كجا مي خوای بری ،اروپا همين جاست.انگار كه او از من خواسته بود بمانم و من داشتم ناز مي كردم!! نمي دانست كه خودم تشنه همين حرفم .فکر مي كرد
مهيار هم به همين راحتي اسيرم مي شود؛ نمي دانست كه خودم داشتم در چه گردابي دست و پا مي زدم .در گردابي
كه هر چه بيشتر در آن دست و پا مي زدم ،بشتر در آن فرو مي رفتم و هيچ نتيجه ای نداشت؛ به جز سياهي چيزی
عایدم نمي شد.
در این مدت تکليم را با خودم یکسره كردم و تصميم گرفتم كه هر چه زودتر از ایران خارج شوم .ماندنم جز
دلبستگي بيشتر به او و لو رفتن ماجرا پيش پرویز چيز دیگری نصيبم نمي كرد .دیدن او  ،جنگ با پرویز را به كل از
یادم برده بود و جنگ دیگری را با خود آغاز كرده بودم .این ماجرا فقط چند ماه از رویش گذشته بود ،اما به اندازه
تمام مدتي كه در خانه پرویز سپری كردم ،داغانم كرد ،آن هم از درون! برای مشاجره با پرویز ،سکوت و حوصله
معنایي نداشت و هر دو طرف رو به روی هم قرار مي گرفتيم و هر آنچه به زبانمان مي آمد ،مي گفتيم .تنفرمان را در
دل نگه مي داشتيم و هر نوع احساسي به یکدیگر را صاف و پوست كنده عنوان مي كردیم .اما این یکي ،جنگ سردی
بود بين من و او كه در نقاب سکوت خود را پوشانده بود .من برای ابرازش هيچ سالحي نداشتم .سکوتم هم به اندازه
نگاهم همه چيز درونم را لو مي داد و بي زباني هر دو ،كاری را از پيش نمي برد.
واقعا پرویز را فراموش كرده بودم و مي ترسيدم كه كم كم گند ماجرا در آید .چون رفتار بيش از حد سرد مهيار با
خانواده ام ،شك آنها را برانگيخته بود .هر روز باید به سوال هایشان جواب های بي سر و ته مي دادم.
هيچ به یاد ندارم كه در تمام طول زندگي ام ،كاری را قصد انجامش را داشته باشم و با این سرعت كارهایم رو براه
شود! پاسپورت و ویزا و بقيه برنامه ها داشت ردیف مي شد.
هفته سوم بود كه دیگر عزمم را برای رفتن جزم كردم و پایه های نقشه هایم را  ،با ناله و گالیه ،ریختم .چند روز بود
كه با مادرم بحث را باز كرده و گفته بودم كه من و مهيار قصد داریم به خارج از ایران برویم و برای این كه شك
نکند ،بهش گفتم كه مهيار مي گوید  :این چندر غاز حقوقي كه این جا مي گيرم فقط شکم سير كن است و اگر با این
مدرك ،به كانادا برگردم و برایشان كار كنم؛ بهترین حقوق را بهم مي دهند .بيچاره مادرم باورش شده بود و تازه
خودش هم شروع كرده بود از اوضاع بد شغلي و در آمد جوان ها داد سخن دادن! برای اولين بار با او یکي شدم و
همه حرف هایش را تایيد كردم .ازش خواستم با پرویز صحبت كند و ببيند مي تواند راضي اش كند كمي از نظر مالي
كمك مان كند .مادرم قبول كرد و یك هفته تمام داشت با پرویز كلنجار مي رفت؛ اما بي فایده بود .حتي چند بار هم
بحث شان باال گرفته بود و ميان این گير و دارها حرف هایي از گذشته شان به ميان كشيده بودند و من در حاشيه
بحث هایشان قرار گرفته بودم .چند بار هم در حين دعوا ،حال مادرم خراب شد و پرویز دیگر كوتاه آمد و مادرم
بود كه دیگر ول كن نبود! یك روز خودم با پرویز صحبت كردم و گفتم كه من و مهيار تصميم مان را گرفته ایم و
قصدمان برای رفتن جدی است .پرویز همان طور كه روزنامه مي خواند ،بي تفاوت گفت :
 خب برید كي جلوتون رو گرفته!؟ ما برای اقامت در اون جا ،به كمي پول احتياج داریم. حاال هم كه ازدواج كردی باید خرج و مخارج خودت و شوهرت رو من بدم! چشم اون الدنگ بي عار در بيادخودش خرج ادا اصول هاش رو بده .من پول بدم به تو و اون مفت خور كه برید اروپا و كيف تون رو بکنيد! ...پس
بگو؛ از همون اول هم بوی پول به مشامش خورده كه این طوری بي سر و صدا اومد جلو و حاال هم قصد داره توسط
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تو ،مال منو باال بکشه و یه آبم روش .دختره احمق؛ من از همون اول بهت گفتم این و مهرداد شاید هم خون باشن؛ اما
هم جنس نيستن .خيلي جَلبه!! نشسته برای تو ننه من غریبم بازی در آورده كه ندارم و اله و بله و این حرف ها تا تو
بيای پيش من و پول یا مفتم رو بذارم كف دستش.
این قدر گفت و گفت كه فریادم را در آورد و دوباره یکي اون گفت و یکي من .آخر سر هم عصباني شد و گفت :
 فردا بهش بگو بياد پيش من ببينم حرف حسابش چيه .مرتيکه ،فکر كرده اینجا سر گردنه ست!؟هر چه بهش گفتم او از همه جا بي خبرست ،باورش نشد .گفت :
 مي خوام بياد تکليفش رو با تو روشن كنم؛ این مرد زندگي با تو نيست.هر چه به او گفتم كه اگر حرفي هم از پول زده شده است او خبری ندارد و من بدون او این درخواست را كرده ام،
بي فایده بود .باورش نمي شد یا نمي خواست بر سر لجبازی با من هم كه شده است باور كند .مي خواستم به او
بفهمانم كه اگر هم در مورد پول حرفي زده شده ،او بي تقصير است؛ اما تکيه و پافشاری بر روی این حرف تازه
شکش را به موضوع بيشتر كرده بود و مي خواست هر چه زودتر ته و توی قضيه را در بياورد .دوباره بهش گفتم كه
من بدون اطالع او این درخواست را از شما كرده ام ،انگار از این كه دید پریشان و كالفه شده ام ،بيشتر خوشش آمد
و مثال خواست پدرانه نصيحتم كند .گفت كه دلش نمي خواهد كه با حرف هایش آزارم بدهد ،هر چند كه مي داند كه
ازش بدم مي آید؛ اما او مرا از ته دل دوست دارد و آرزوی خوشبخت شدنم را دارد!! گفت كه من صالحت را مي
خواهم ،باید با او حرف بزنم و سنگ هایم را باهاش وا بکنم؛ اگر او واقعا مي خواهد تو را خوشبخت كند ،همين جا
هم مي تواند؛ برای خوشبخت شدن كه حتما به خاك غریب نيازی نيست .این ها همه اش بهانه است؛ اگر خاك وطن
به بختت یاری نکرد ،خاك غربت هيچ مرهمي بر زخمت نمي شود .اگر زنجير زناشویي زندگي تان با این حرف ها
مي خواهد پاره بشود ،بذار زودتر بشود .با این حرف هایش ،دارم به این نتيجه مي رسم كه از اول هم با برنامه پيش
آمد تا كم كم تو را خام كند و بعد كه همه مان را خوب پخت ،با پول من بزند به چاك و تو را آواره غربتت كند.
او همين طور حرف زد و حرف زد!! من فقط به این فکر مي كردم كه راه حلي برای این گند باال آمده پيدا كنم .آخر
گفته بود اگر فردا بهش گفتي و آمد كه هيچ؛ اما اگر نيامد معلوم مي شود كه حدسم درست است و ریگي به كفشش
است؛ آن وقت دیگر من مي دانم با او!!
تا صبح خوابم نبرد و دمدمه های صبح بود كه در منگي شنيدم كه پرویز با مادرم حرف مي زد و من رمقي برای بلند
شدن از سر جایم را نداشتم.
تمام آن شب و روز فردا را فقط به این فکر مي كردم كه اگر پرویز به سراغ مهيار رفت با چه رویي دیگر مي توانم با
او رو به رو بشوم!؟ هزار گونه حرف آماده كرده بودم كه به مهيار بگویم ،قبل از اینکه پرویز بخواهد با او رو به رو
شود؛ اما حتي در فکر و خيال هم جرئت رویارویي با او و گفتن این حرف ها را نداشتم .چه طور مي توانستم چنين
كاری را بکنم!؟ از طرفي هم اگر جریان را از او پنهان مي كردم ،مطمئن بودم كه پرویز مي رود تا تکليفش را با مهيار
روشن كند و بيچاره او كه از همه جا بي خبر بود.
تا ظهر ،در گفت و نگفتن این جریان هم به فرنوش درمانده بودم .اما گفتن به او و شنيدن غرولند و كنایه و
دعواهایش ،برایم راحت تر و آسان تر از گفتن به مهيار و شنيدن حرف هایش بود.
آخر ،گفتن به فرنوش هم دردی را دوا نمي كرد .مثال چه كار مي توانست بکند؛ مطمئن بودم كه قبول نمي كند برود
پيش مهيار و دوباره با او در مورد من جر و بحث كند و یکي آن بگوید و صد تا فرنوش و آخر سر هم جز دلخوری و
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كدورت بيشتر ،چيز دیگری در ميان نداشت .از هر طرفي كه فکر مي كردم ،انتهایش به یك كشمکش و دعوای
حسابي ختم مي شد .هيچ كدام را نمي خواستم؛ مخصوصا ناراحتي مهيار را.
ظهر وقتي پرویز به خانه آمد ،دو مهمان خارجي به همراه خود آورده بود .برای اولين بار از آمدن مهمان های
پُرحرف و با تکبرش ،خوشحال شدم .عصر هم با رفتن آنها ،حرفي به ميان نياورد و سرش به كار خودش گرم بود.
حسابي خوشحال شدم و گفتم كه با در گيری هایي كه دارد ،رفته رفته ،موضوع ميان مان را فراموش مي كند.
او تا فردا هم سکوت كرد و من هم با خيال آسوده سکوت كردم .گفتم اگر ازم پرسيد كه چرا مهيار برای گفتگو
نيامد ،مي گویم كه سفر بوده یا یك چيز دیگر؛ یا مثال اینکه دیدم شما سرتان شلوغ است و خودمان مي خواهيم این
مسئله را حل كنيم و برای رفتن و نرفتن مان هم باالخره با هم تصميمي مي گيریم.
كاش هيچ وقت فردای آن روز نمي رسيد و من مي خوابيدم و دیگر از خواب بيدار نمي شدم.
صبح ،اصال نفهميدم كي پرویز از خانه بيرون رفت .ظهر نيامد و دلشوره عجيبي در دلم افتاده بود .با خودم فکر كردم
كه پرویز به خاطر مشغله های كاری اش حتما همه چيز را فراموش كرده است و از این بابت خوشحال بودم.
بعدازظهر ،آن قدر حوصله ام سر رفته بود كه دیگر نتوانستم در خانه بمانم و سریع كارهایم را كردم و رفتم خانه
الميرا .مثال مي خواستم با حرف زدن با او ،كمي سر خود را گرم كنم تا استرسي كه این چند روز داشتم را فراموش
كنم؛ اما در آنجا هم آن قدر دل آشوبه داشتم كه بيش از چند ساعت طاقت نياوردم و هنوز هوا به كل تاریك نشده
بود كه به خانه بازگشتم .از آنچه كه مي ترسيدم به سرم آمد؛ وقتي به خانه بازگشتم ،فهميدم كه خبرهایي است!
از پله ها كه باال مي رفتم ،مادرم نگران و غمگين صدایم زد و گفت :
 فرناز! به من راستش رو بگيد ببينم اینجا چه خبره!؟از ترس پاهایم سست شد و همان جا روی پله ها نشستم .گفتم :
 چي شده؟ چه خبری؟ بين تو و مهيار مشکلي پيش اومده؟ نه چه مشکلي!؟باورش نشد ،برای همين سکوت كرد تا بلکه خودم چيزی بگویم.
 فرنوش زنگ زد اینجا و خيلي هم ناراحت بود. ناراحت!؟ برای چي؛ چي گفت!؟ به من كه چيزی نگفت؛ هر چه اصرارش كردم یه مشت حرف بي سر و ته تحویلم داد؛ ...یك ساعت پيش هممهيار اومده بود اینجا ،خيلي هم عصبي بود؛ اون هم به من حرفي نزد و...
حدسش را زدم كه چه شده است .برخاستم و سر مادرم فریاد زدم :
 پس آخرش كار خودش رو كرد؛ سگ پير! اگه شوهر تو بذاره ،من و مهيار با هم مشکلي نداریم.رنگ چهره مادرم مثل گچ سفيد و بي روح شده بود .با صدای لرزاني پرسيد :
 چي شده؛ محض رضای خدا هم كه شده به من هم بگيد جریان چيه؟! هيچي؛ دعوای ما هميشه توی خونه سر كي بوده؟! ...راستش رو مي خوای بدوني؟ ...همه این دعواها بر سر اینه كهخدایي نکرده شوهرت نخواد یه قرون دو زارش رو كف دست من بذاره؛ آشغال كثافت! حاضر مالش رو تو سطل
زباله بریزه اما یه قرونش رو...
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دوباره نشستم و نمي دانستم باید چه كار كنم! از درماندگي و ترس از آنچه كه فکر مي كردم اتفاق افتاده باشد،
اشك روانه صورتم شد .مادرم آمد آرامم كند؛ اما دلم پرتر از آني بود كه فکرش را مي كرد! داشت برایم حرف مي
زد و دلداریم مي داد كه ميان صحبتش گفتم :
 همه بدبختي من تقصير شماست؛ تمام عمرم خونه پرویز فقط زجر كشيدم و شما عين خيالتون نبود.هزار بار این حرف را گفته بودم و او هم جواب داده بود :
 من فقط به آینده شما فکر مي كردم؛ تنها چه طوری بزرگ تون مي كردم؟ نمي خواستم توی اون نکبت زندگيكنيد!
 فکر كردید حاال خيلي خوشبختيم؟! حاال توی نکبت زندگي نمي كنيم؛ همه عمر زیر منت پرویز بودیم و خودتونرو زدید به اون راه.
 من جز خوشبختي شما چيز دیگه ای رو نمي خواستم. فرنوش رو نمي دونم؛ شاید شانس آورد؛ اما فکر خوشبختي منو نکنيد؛ من با این كلمه خيلي غریبم!دردی صورت مادرم را پر كرد ،چشم هایش پر از اشك شد .بلند شدم و گفتم :
 اما اینو مطمئن باشيد من هر طور شده از ایران مي رم؛ دیگه دلم نمي خواد هيچ كدوم تون رو ببينم؛ هيچ خاطرهخوشي از اینجا ندارم.
تلفن زنگ زد .مادرم حال غریبي داشت؛ تا به حال او را آن طور ندیده بودم .با آن همه افکار پریشان و حال خرابي
كه داشتم؛ با دیدن حال او ترسي برم داشت .رفتن مادرم را به اتاقش با چشم دنبال كردم .صدای فرنوش و داد و
بيدادش از پشت خط ،حواسم را دوباره به بدبختي خودم كشاند .حدسم درست بود؛ اما ماجرا بدتر از آني بود كه
فکرش را مي كردم .فرنوش گفت :
 مهيار چند ساعت پيش اومده بود اینجا و حرف هایي مي زد كه هيچ سر در نمي آوردم! باز چي كار كردی!؟ ميگفت پرویز رفته خونه ش و هر چه به دهنش اومده جلوی همکاراش بارش كرده! چي شده!؟ اصال نمي گذاشت من
حرف بزنم و دلش خيلي پر بود تيرش مي زدی خونش در نمي اومد! دوباره تو به پدر چي گفتي كه كفرش رو در
آوردی؟ حدس زدم كه همه آتيش ها از زیر سر تو بلند شده! چي گفتي كه این بلوا رو راه انداختي! یه مشت حرف
هم بار من و بقيه كرد .دیگه نتونستم تحمل كنم و هر چي به دهنم اومد بهش گفتم؛ گستاخ! اگه تو جای من بودی و
این حرف ها رو مي شنيدی چي كار مي كردی! تا به حال ،توی عمرم ،این قدر تحقير نشده بودم! گفت كه...
و زد زیر گریه! تا آمدم برایش تعریف كنم؛ ميان هق هق گریه ،چيزهایي گفت؛ معلوم بود كه حسابي كوچك شده
است .چند كلمه بيشتر بر زبان نياورده بودم كه سرم فریاد زد :
 خفه شو ،دختره بي شعور! من باید به خاطر كله شق بازی های تو تحقير بشم و حرف بشنوم؛ از این به بعدش مندیگه نيستم ،هر غلطي كه دلت خواست بکن.
همان وقت زنگ خانه زده شد .بدون این كه با فرنوش خداحافظي كنم ،گوشي را گذاشتم و آیفون را كه برداشتم با
شنيدن صدای مهيار ،نفس در سينه ام حبس شد .ازش خواستم بياید داخل؛ اما با لحن سردی گفت كه بيایم دم در.
دیگر كار از كار گذشته بود و آنچه كه نباید اتفاق بيفتد ،افتاده بود .زانوهایم رمقي برای جلو رفتن نداشتند؛ او به
خاطر من ،حرف ها شنيده بود و من كه بارها و بارها با پرویز دعوا و جدل كرده بودم مي توانستم ندیده و نشنيده
حدس بزنم كه االن چه حالي دارد .من به یاوه گویي ها و كنایه هایش عادت داشتم؛ اما برای كسي مثل مهيار كه
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هميشه جز احترام و تمجيد چيز دیگری نشنيده بوده ،حتما خيلي بيشتر از آن چه كه من حس مي كردم برایش
گران تمام شده بود و با دیدنش این حس به یقين تبدیل شد.
وسط حياط ایستاده بود .با شنيدن صدای پایم ،به سمتم برگشت و از چهره در هم و عصباني اش ،به جای ترس،
داشتم از خجالت مي مردم .رو به رویش ایستادم ،اخم هایش بيشتر در هم رفت .چه قدر این چند هفته دلم مي
خواست كه ببينمش؛ اما نه آن طور.
كاش همه چيز جور دیگری بود؛ اما هميشه در زندگي ام ،همه چيز بر خالف ميل من و خوشبختي من بوده است.
جواب سالمم را نداد .تا آمدم دهانم را باز كنم چشمهایش را بر هم گذاشت و درحاليکه از عصبانيت لرزشي در
صدایش افتاده بود گفت :
 هيچي نگو! هر چي مي خواستم بشنوم از پرویز شنيدم. مهيار من .... گفتم چيزی نگو! فقط گوش بده ببين چي بهت مي گم  ....فردا مي آی همه چيز رو تمومش مي كنيم  ....فهميدی؟ مهيار! همين كه گفتم. یه لحظه به حرفام گوش بده.به حرفم گوش نداد و به سمت در رفت دویدم و جلوی در ایستادم و گفتم :
 خواهش مي كنم ،فقط یه لحظه به حرفام گوش بده.لب پایينش را به دندان گرفت و صورتش را با بي خوصلگي و از روی خشم از من برگرداند و خواست كه از جلوی
در كنار بروم .گفتم :
 من از اول هم شرایطم رو برات گفتم ،نگفتم؟  ....خب اگه مي تونستم از این آدم به همين راحتي این پولو بگيرمكه به تو التماس نمي كردم كه كمکم كني!  ...خواهشم مي كنم مهيار یه كم دیگه صبر كن .فقط یه كم دیگه حوصله
كن.
 نمي تونم دیگه ،نمي فهمي؟! نمي تونم دیگه تحمل كنم .فکر اینجاهاش رو دیگه نکرده بودم. من ازت معذرت مي خوام مي خواستم یه طوری بهش بگم تا شاید بخواد سهمم رو بده و تو هم زودتر از شر منخالص بشي.
 هر چي بيشتر بریم ،اوضاع از ایني كه هست بدترم مي شه  ...تو هم بي خود دلت رو صابون نزن .از این آدم چيزیبهت نمي رسه ،اینو مطمئن باش.
 بهش همه چي رو گفتي؟!كمي مکث كرد و دستي به پيشاني كشيد دستش مي لرزید .گفت :
 باید مي گفتم ،اما نمي دونم چرا نخواستم این كار رو كنم! شاید بيشترین دليلش به خاطر شنيدن حرفها و رفتارخود پرویز بود انگار بيشتر از تو از من دلش پره!  ....در هر صورت من دیگه تحمل این سکوت و شنيدن هزار حرف
ناجور و نامربوط رو ندارم .بر خالف اونچه كه فکر مي كردم من افتادم وسط این معركه و تو خودت رو كشيدی كنار!
 ....فرناز ،من از چشم همه افتادم همه منو به چشم یه آدم خودخواه و پست و رزل نگاه مي كنند كه اومدم مال باباتو
بچاپم!!
198

رمانسرا

سکوت عشق – کتابخانه مجازی رمانسرا

 مهيار منو ببخش باور كن پرویز حرف منو جور دیگه ای تعبير كرده تا اسم پول رو پيش كشيدم الکي شروع كردبه داد و بي داد ....
 من دیگه نيستم هزار حرف ناجوری كه بار من و خانواده ام كرد رو داشتم مي شنيدم و نمي تونستم یه كلمه حرفبزنم همه بد دهني شو پای نقشي كه دارم جلوش بازی مي كنم گذاشتم و نتونستم جوابشو بدم.
 اون یك عمر به مامانم دروغ گفت و یه عمر برای ما نقش یك پدر دلسوز رو بازی كرد و هممون رو به لجني كهمي خواست بکشونه كشوند تا خيلي چيزها رو حاليمون كنه .این ميان فقط من فهميدم و عذابش رو فقط من كشيدم.
 اینها به من هيچ ارتباطي نداره ،فقط مي دونم كه ما هم داریم بهش دروغ مي گيم.مرا كنار كشيد و بيرون رفت و در را پشت سرش محکم بست.
از پشت چشم های اشك آلودم؛ مادرم را پشت پنجره دیدم كه ما را تماشا مي كرد؛ رنگش آن قدر سفيد بود كه
اجزای صورتش از یکدیگر قابل تشخيص نبود!!
با صورتي خيس از اشك ،وارد اتاق مادرم شدم و بي مقدمه گفتم :
 خوب شد؛ خيال تون راحت شد!؟ همين رو مي خواستيد؟دیدم با خيال راحت ،پشت ميزش نشسته و داخل دفترش چيزی مي نویسد .این خونسردی و رفتار عجيبش ،حسابي
اعصابم را به هم ریخت و صدایم را بلندتر كردم .این آرامشش ،ترس موهومي بر دلم انداخته بود! با چهره گرفته و
غمگين پرسيد :
 بابت روزهای رفته عمرت و خوشبختي ای كه فکر مي كني تو این خونه به فنا رفته ،چه قدر باید بپردازم؟حرف هایش عجيب بود و تازه! به فکر گذشته تباه شده و آینده نامعلوم خودم بودم .مکثي كردم و گفتم :
 پول ،گذشته منو درست نمي كنه؛ اما شاید بتونه آینده م رو از این تاریکي در بياره.نمي دانم بو برده بود یا نه!؟ اما برایم دیگر فرقي نمي كرد؛ مهم مهيار بود كه داشتم از دستش مي دادم .بقيه برایم
چندان اهميتي نداشت ،یعني خيلي وقت بود كه دیگر همه چيزهایي كه برایم با اهميت بودند ،اهميت خاص خودشان
را از دست داده بودند.
آن شب ،پرویز دیرتر از هميشه به خانه آمد .داخل سالن ،در تاریکي منتظرش نشسته بودم .المپ را كه روشن كرد؛
هر دو با چهره های در هم و گرفته با یکدیگر رو به رو شدیم و با تنفری بيشتر از هميشه ،بدون حرف ،لحظه ای به
هم زل زدیم .او از من عصبي تر بود؛ بر خالف آنچه كه تصور مي كردم؛ داشت از خشم مي تركيد!
درست یادم نمي آید كه چه چيزهایي به یکدیگر گفتيم و شنيدیم؛ دو ساعتي مي شد كه هر دو با صدای بلند و با
تشر با همدیگر جر و بحث مي كردیم .معلوم بود در دیدار با مهيار ،آنچه را كه انتظار داشت ،نصيبش نشده بود .در
ميان حرف هایش ،فهميدم كه به مهيار گفته بود كه اجازه نمي دهد هر كاری كه دوست دارد انجام دهد .منظورش
بردن من به خارج از كشور بود .مهيار هم جوابش داده بود  :این كه دیگر من ،همسرم را برای زندگي كجا خواهم
برد ،به شما هيچ ارتباطي ندارد و اجازه نمي دهم كه برای من و فرناز تعيين تکليف كنيد .اما در مورد پرویز كه
هميشه حرفش را به كرسي نشانده بود و تا حاال از كسي نخورده بود و حاال مي دید كه برای اولين بار كسي جلویش
ایستاده و به جای چاپلوسي و تملق ،چگونه خودش و پولش را تحقير مي كند .از حرفي كه زده بود ،لبخندی روی لب
هایم نشست .چهره شکست خورده اش ،تمام وجودم را لبریز از شادی كوتاه مدتي كرد .و این حرف مهيار ،تنها
دلخوشي آن شبم بود.
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این حرف مهيار ،كه پنهاني از من پشتيباني و حمایت كرده بود ،مرا شجاع تر كرد و با استفاده از حرفش ،به او گفتم :
تو از اول هم به اميد بدبختي من نشسته بودی و حاال كه مي بيني مهيار ،برخالف تصورته ،مي خوای به هر وسيله ای
شده ،راهي برای به هم زدن زندگي من و مهيار پيدا كني .كور خوندی! من مادرم نيستم؛ زن قبليت هم نيستم كه هر
غلطي دلت خواست بکني و دم نزنم ...خوشم مي آد كسي رو انتخاب كردم ،كه مثل خودم ،یك عمر مثل آیينه دق
جلوت باشه و حسرت یه لبخند و دست بوسيش رو بخوری!
این را كه گفتم ،صورتش از خشم كبود شد و با سرعت به سمتم یورش آورد و تا مادرم آمد جلوی او را بگيرد و
صدایش بزند؛ سيلي محکمي در صورتم خواباند كه روی زمين افتادم .همان وقت بود كه مادرم ،ناله ای كرد و دستش
را روی قلبش گذاشت.
صورتش از درد به هم فشرده شده بود و به اندازه یك مشت شده بود .حال خودم را فراموش كردم و با پرویز به
سمت او دویدیم و وقتي دیدیم با قرص های هميشگي حالش به جا نيامد ،دستپاچه به بيمارستان زنگ زدیم و تا
رسيدن آمبوالنس ،هر دو باالی سر او نشسته بودیم.
من پيش مادر داخل آمبوالنس رفتم و پرویز با ماشين خودش راهي شد .توی راه برای لحظه ای مادر چشم هایش را
از هم گشود؛ مي خواست چيزی بگوید؛ اما نتوانست و دوباره پلك هایش روی هم افتاد.
یك ساعتي داخل بيمارستان ،پشت در اتاق سي سي یو ،منتظر ایستاده بودیم تا دكترش بيرون بياید و حالش را
بپرسيم .با دیدن چهره گرفته دكتر ،پاهایم برای جلو رفتن سست شد .به من نگاهي كرد و گفت :
 فرناز ،تویي؟ بله!؟ مي توني چند لحظه بری ببينيش.همان موقع ،بغضي گلویم را فشرد .وقتي به داخل سالن مي رفتم ،شنيدم كه پرویز حال مادر پرسيد و دكتر به او
گفت  :بهتون اخطار داده بودم.
باالی سر مادر كه ایستادم ،به سختي لبخند زدم و اشك هایم سرازیر شد .دستش را در دست گرفتم و سرم را جلوتر
بردم .به سختي گفت :
 یه عمر وقت بود برای گفتن؛ اما هيچ كدوم با هم راحت نبودیم .فقط چند كلمه بود كه مي خواستم بدوني و اونمبرات رو یه تيکه كاغذ نوشتم؛ حرف هام كه به دردت نخورد اميدوارم این یه تيکه كاغذ به دردت بخوره و بتوني
حداقل اون زندگي راحتي رو كه به دنبالش بودی رو...
چشم هایش را به همراه لبخند تلخي بست ،فکر كردم بيهوش شده است و آهسته از اتاقش بيرون آمدم .نيم ساعت
بعد ،كه دكتر آمد و حالش را پرسيدیم؛ گفت متاسفم دیگه كاری از دست ما بر نمي آد .پشت سر دكتر ،چشمم به
روی برانکارد خالي ای افتاد و بعد ،برانکارد دیگری كه دو نفر پرستار بيرون آوردند.
اولين بار بود كه اشك های پرویز را مي دیدم! باور كردني نبود كه او آن طور اشك بریزد؛ كامال در آن حس برایم
غریبه بود .او بود كه رفت ملحفه سفيد را از صورت مادر برداشت و از صدای ضجه او ،روی زمين پهن شدم.....
حتي قادر به یادآوری آن لحظه نيستم .نمي توانم بنویسم و بيان كنم كه چه حس زجرآور و دردناكي بود.
نمي دانم به فرنوش كي و چگونه خبر داده بود .صبح وقتي رسيد ،گریه هایش را كرده بود و فقط مانده بود آن سيلي
محکمي كه بر صورت من بزند و آرام بگيرد .جلوی همه ،سيلي را زد؛ اما آرام نگرفت و در آن زمان كه غم به آن
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بزرگي بر دلم بود هر چه كه در چنته داشت نثارم كرد و من به اندازه همه عالم غم و غصه داشتم و بابت آن همه
حرفي كه شنيدم هيچ حسي نداشتم.
من شدم مسبب مرگ مادر و همه ،حتي پرویز ،بي گناه و هيچ كاره!
سر خاك ،مهيار را دیدم .نمي دانم كي آمده بود .وقتي فهميد كه دیدمش ،از ميان جمع ،خود را به من رساند و كنارم
نشست .اول فاتحه اش را خواند و بعد همان طور كه سرش زیر بود ،به من تسليت گفت .ساكت نشسته بود و شاخه
گلي را برداشته و داشت روی خاك ،پَرپَرش مي كرد .نگاهش كردم؛ او تنها كسي بود كه خودش را شریك غمم
دانست و مرا مسئول مرگ مادرم نمي دانست .حتي فرنوش كه بعد از مادرم ،تنها اميد و پشتيبانم بود ،با من دیگر
حرف نمي زد و بيشتر از خودش و من ،برای پرویز دلسوزی مي كرد كه همسرش را از دست داده است!
وقتي مهرداد آمد ،همه برای رفتن ،برخاستيم .تا مراسم هفته ،رفت و آمد ادامه داشت و خانه غلغله بود .بيشترشان
هم كه تا به حال در عمرم ندیده بودمشان! كسي كه بيشتر از همه در جمع مان حضور داشت آرش بود .شده بود
فاميل درجه یك خانواده!
هيچ كس از او نمي پرسيد كه دليل این همه خودنمایي چيست و در بين خانواده ما چه مي كند!؟ همه فکر مي كردند
داماد دوم خانواده اوست و كسي دم نمي زد؛ حتي خودش! هر كس مي آمد ،تسليت را به او و مهرداد مي گفت و
وقت رفتن ،دم در ،دست روی شانه او مي گذاشتند و مي گفتند  :انشاا ...غم آخرتان باشد.
برای من  ،مثل فرنوش ،آمدن و نشان دادن خودم در ميان جمع مثال سوگوار آشنا و غریبه ،هيچ اهميتي نداشت .چه
اهميت داشت اگر مي گفتند كه دختر بزرگش با فهم و كمال است و دختر كوچکه ذره ای از سجنات اخالقي او را به
ارث نبرده است .یا اگر من هم مثل فرنوش بودم ،با فهم و كمال بودم و با شعور!؟ هيچ ،همه اش یاوه گویي و تملق!
همه شان یك مشت مفت خور و مفت گو بودند كه در زنده بودن مادرم هم مستقيم از همين اراجيف مي گفتند .حاال
كه دیگر او نبود و دهان گشادشان بازتر!
مهيار ،تا مراسم سوم هم بود و به مهرداد كمك مي كرد؛ اما اصال ندیدمش .برای این كه نمي ماند و سریع مي رفت؛
نه سر خاك مي ماند نه به خانه مي آمد.

روز سوم بود كه مهرداد آمد دنبالمان تا برویم سر خاك .بهشان گفتم كه شما بروید ،من هر وقت دلم خواست و سر
خاك مادر خلوت شد ،خودم به تنهایي مي روم و بر مي گردم.
من در خانه مانده بودم و آشپزهایي كه در حياط ،سر دیگ های غذا مشغول پختن غذا بودند .هوای داخل خانه خفه و
سنگين بود .رفتم داخل حياط و روی پله ها نشستم .نمي دانم چند ساعت همان طور غمگين آنجا نشسته بودم .هنوز
هم از دست دادن مادر برایم باور كردني نبود و نمي توانستم به خود بقبوالنم كه در آن خانه درندشت ،تنها من مانده
ام با پرویز! واقعا چگونه مي توانستم با او به زندگي ادامه بدهم!؟ اگر تا حاال هم توانسته بودم او را تحمل كنم ،وجود
مادر بود.
با سالم آشپزها و صحبت هایي كه بلند شد ،نگاهم به سمتشان كشيده شد .با دیدن آرش در كنار آنها ،مي خواستم به
داخل اتاقم بازگردم كه دیدم دارد به سمتم مي آید .سالمش را جواب ندادم و نشان دادم كه فکر و حواسم جای
دیگری است .گفت :
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 سر خاك ندیدمت؟ باید مي اومدم تا تو منو ببيني!؟ فکر مي كردم حداقل با این حالي كه داری ،دست از نيش زبونت برمي داری!؟ منم فکر نمي كردم كه پادزهر نيش زبونم ،مرگ مادرم باشه!مي خواستم بلند شوم كه ليوان شربت را به طرفم گرفت .كمي آرام شدم و دوباره نشستم .انگار این چند روز به
دنبال این موقعيت مي گشت .گفت :
 انگار آقای دكتر خيلي سرشون شلوغه!؟ ....ضربتي توی مراسم شركت مي كنند .خيلي غریبگي مي كنند!؟ غریبگي نمي كنه ،تو رو غریبه مي دونه. شاید هم قابل نمي دونند كه توی مراسم مادرزنشون كنار در مسجد بایستند و سرشون رو برای قدم رنجه مردمخم كنند!
 چون خودم فاميل رو بهش معرفي كردم و گفتم فك و فاميل ما هيچ وقت برای دست بوسي دوال نمي شن؛ جزبرای شمردن پول جيبت خم مي شن تا ببينند تو اوضاع پيش اومده ،تهش چيزی هم به اون ها مي رسه !
 چه پسر حرف گوش كني!؟با گوشه چشم سر تا پایش را نگاه كردم و با تشر گفتم :
 تو این وسط چي مي خوای!؟ بابات هم اون قدر ندار نيست كه بگم اومدی كاسه ليسي پرویز رو بکني؟!از حرفم ناراحت شد و عصبي ،دستي الی موهایش كشيد .یك دفعه ،نزدیکتر آمد و با چهره ای غمگين و هراسان
گفت :
 فرناز! هنوز هم دیر نشده .....،مي توني ازش جدا شي .باور كن هنوزم مثل قبل دوستت دارم. خفه شو! مطمئنم اون بيشتر از من دوستت نداره. برو بيرون! باالخره این حرفم ،یه روز بهت ثابت مي شه؛ اميدوارم تا اون موقع زیاد دیر نشده باشه !سيلي محکمي توی صورتش خواباندم .اهميتي نداد! روی صورتش دستي كشيد و ادامه داد :
 منم مثل پرویز اون قدر مي شينم تا اون روز رو ببينم كه بهت ثابت شده كه حق با كي بوده! كثافت ؛ اون شوهر منه ،از خودت خجالت نمي كشي داری با من این طوری حرف مي زني!؟ اگه مهيار بفهمه ،ميدوني چي مي شه؟!
 حداقل كك تو یکي كه نمي گزه؛ مگه وقتي یکباره منو ول كردی و وقتي به اون شوهر كردی ،یه ذره به من فکركردی كه بعدش چي مي شه!؟
گریه ام گرفت و نتوانستم جوابش را بدهم .از سکوتم پر رو تر شد و گفت :
 فقط بهم بگو چرا!؟ هر چي كه بگن بازم باورم نمي شه؛ چون نه آقای دكترتون بي چيز بود كه نتونه حتي یه جشنساده واسه ت بگيره .نه تو همچين دختر كم توقع و قانعي كه بدون تشریفات و بي خبر تن به ازدواج بدی ،اینم این
طوریش!؟
 توی شرایطي نيستم كه بخوام جوابتو بدم.202
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 تو هيچ وقت شرایط و موقعيت شنيدن حرف های منو و جواب دادن به سوال هامو نداشتي. چون هميشه خروس بي محل بودی.با گریه خواستم برگردم داخل سالن كه دستم را گرفت و چهره اش حسابي برافروخته بود!
دستم را از دستش رها كردم و تا آمدم فحش دیگری بدهم ،صدایي گفت :
 فرناز!هر دو به سمت صدا برگشتيم و من با دیدن مهيار ،تمام دلم را با غمي كه بر دل داشتم ،شادی وصف ناپذیری پر
كرد .به سمتش رفتم و آرش خودش را كمي جمع و جور كرد .مشکوكانه آرش را نگاه كرد و آهسته به من گفت :
 مشکلي پيش اومده!؟با لبخند تلخي ،با سر جواب منفي دادم .آرش دست در جيب ،جلو آمد و با وقاحت به مهيار خيره شد و گفت :
 مراسم تمام شد؟مهيار با اخم جواب داد :
 با دیدن شما در اینجا فکر كردم من اشتباه رفتم مراسم؛ گفتم نکنه قطعه  8بهشت زهرا رو منتقل كردن به اینجا!فاتحانه نگاهش كردم و دلم آرام گرفت .آرش خشمگين بود؛ اما جوابش را نداد .نگاهي به آشپزها كرد و خودش را
به آن را زد و گفت :
 آمدم سری به آشپزها بزنم.مهيار ابرویي باال انداخت و گفت :
 آهان! فکر كردم شاید این چند سالي كه ایران نبودم ،در مراسم خاكسپاری ،تسليت گفتن ها به بخش خصوصي وغير خصوصي تقسيم شده!
آرش گُر گرفته بود و با نگاهي عميق و جنگ جویانه در چشمهایش خيره شد و بدون كالمي دیگر ،از در حياط خارج
شد.
وقتي او رفت ،مهيار به روی خودش نياورد و چيز دیگری از من نپرسيد .فقط گفت :
 اومدم اینجا كه بهت بگم ،برام ماموریتي پيش اومده كه باید هر چه زودتر برم اصفهان؛ نمي تونم برای مراسم هفتهبمونم....
 تا همين جا هم ممنونم؛ خيلي به زحمت افتادی. كاری نکردم ....خب اگه با من كاری نداری... مي تونم یه خواهشي ازت بکنم؟سرش را تکان داد و من گفتم :
 این خونه بدون مادرم دیگه برام غير قابل تحمله؛ موندن در این خونه و دیدن هر روز پرویز ...خودت بهتر ميدوني ،برام عين جهنمه ....اگه مي شه حداقل در این چند روزی كه نيستي بيام به آپارتمان تو؟ ...مطمئن باش وقتي
برگشتي خودم برمي گردم و یه فکری مي كنم.
حرفم تمام نشده بود كه از جيب پالتویش كليد آپارتمانش را در آورد و جلویم گرفت .ازش تشکر كردم و او
خداحافظي كرد و رفت.
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سه روز از مراسم هفته گذشته بودو من هنوزم در خانه پرویز بودم .دیر وقت مي آمد و وقتي هم مي رسيد خسته بود
و مي رفت در اتاقش و در را پشت سرش مي بست .انگار هيچ كدام نمي خواستيم با یکدیگر رو به رو شویم؛ شاید
چون مي دانستيم هر كدام مي خواهد مرگ مادر را گردن دیگری بياندازد و هيچ كدام حوصله بحث و جدل نداشتيم.
یك روز بعد از اینکه الميرا آمد سری بهم زد و رفت ،از كنار اتاق مادرم كه رد شدم ،یك دفعه به یاد حرفش افتادم
و بدون تامل رفتم داخل اتاقش و به جستجوی برگه ای كه گفته بود پرداختم .این تنها حرفي بود كه از مادرم باقي
مانده بود و دلم مي خواست بدانم چه خواسته به من بگوید كه تا آخرین لحظه مرگش آن را فراموش نکرده!
جستجو بي فایده بود و نمي دانستم آن را در كجا و الی كدام یك از دفتر و كتابهایش گذاشته است .وقتي از گشتن
نااميد شدم ،دم در اتاقش ایستادم؛ یکدفعه به یاد آخرین شبي افتادم كه با او بحثم شد و او به اتاقش رفته بود و
داشت چيزهایي مي نوشت كه كفر مرا در آورده بود .پشت ميز نشسته بود و من بعد از رفتن مهيار به سراغش آمدم
و از آرامشش حرصم در آمد! پشت ميز رفتم و كشو ها را یکي یکي باز كردم و با دیدن پاكتي سفيد كه روی یکي از
دفترهایش افتاده بود ،حدس زدم كه باید همان باشد .همان جا نشستم .برگه را از داخل پاكت بيرون آوردم و با
دیدن اسمم ،با ولع مشغول خواندن شدم :
فرناز دختر عزیزم
مي دانم كه هيچ وقت مرا به خاطر انتخابم نبخشيدی؛ من كاری را كردم كه مطمئنم تو هم اگر جای من بودی همين
كار را مي كردی؛ در آن شرایط تنها پول بودكه مي توانست ما را از آن موقعيت نجات دهد .اگر هم فکر مي كني كه
هرگز این انتخاب را نمي كردی ،مطمئن باش به راهي بدتر از این راهي كه من االن شماها را رساندم مي رسيدی .تو
هيچ وقت نتوانستي به او پدر بگویي و من هم هيچ وقت نتوانستم مثل پدرت او را دوست داشته باشم .اگر این طور
بود كه هيچ گاه پدرت را بر او ترجيح نمي دادم .هرچند آدم بدی نيست؛ مي دانم كه حتي تحمل خواندن این حرف
ها را نداری؛ برای همين ،چيزی را برایت مي نویسم كه حداقل تحمل دنبال كردن سطرهایش برایت آسان باشد.
برگه دوم را كه باز كردم و خواندم ،شبيه به یك وصيت نامه بود؛ باورم نمي شد!! مادر تمام دارایي اش را به من
سپرده بود؛ ماشين ،ده درصد از سهمش در كارخانه پرویز و حتي آن دستگاه آپارتمانش را كه پرویز برای سالگرد
ازدواجش به نامش زده بود!! از خوشحالي زبانم بند آمده بود؛ اما چرا آنقدر دیر؛ حاال كه كه اسير اینجا شده بودم!؟
دو سطر آخرش بهت زده ام كرد و تا چند ساعت همان طور در پشت ميزش نشسته بودم و اشك تمام پهنای صورتم
را پوشانده بود؛ نوشته بود :
اميدوارم كه با این پول ها بتواني به همه خواسته هایت برسي ،اگر مي توانستم با این پول ،عشق مهيار را هم برایت
بخرم ،حتما این كار را مي كردم.
او از اول هم همه چيز را فهميده بود؛ حتي این كه من چقدر مهيار را دوست دارم و او نسبت به من ،تا چه حد سرد و
بي عالقه!! پس چرا چيزی به روی خودش نياورد!؟ انگار همه شان دست به یکي كرده بودند كه مرا به این گرداب
بکشانند و بعد خود را بي تفاوت كنار بکشند!
به خود آمدم و به برگه نگاه دیگری انداختم و با خود گفتم :
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 تنها چيزی كه االن باید به آن فکر كنم ،این است كه این برگه ها راه عبور من از این خانه و رسيدن به همه خواستههایم است.
همان موقع تصميم گرفتم كه بروم پيش مهرداد و با او در این مورد حرف بزنم .نمي دانستم از كجا باید شروع كنم.
از طرفي هم دلم نمي خواست كه تنها با فرنوش رو به رو شوم ،برای همين ،اول با او تماس گرفتم و گفتم كه مي
خواهم چند لحظه ببينمت و كار مهمي باهات دارم .گفت كه مي آید آنجا ،گفتم  :نه اگر ممکنه است من به شركت
بيایم .قبول كرد.
سریع كارهایم را كردم و به راه افتادم .وقتي رسيدم شركت ،همه جریان را از حرفهای مادر و ان برگه برایش
تعریف كردم و برگه را نشانش دادم .برگه را گرفت و تا آخرش را كه خواند ،پرسيد :
 حاال مي خوای چه كار كني؟ مي خوام همه این ها رو به پول نقد تبدیل كنم؛ نمي دونم باید چي كار كنم؛ كمکم كن. حرفي ندارم؛ اما تا سند و مدركي دستم نباشه نمي تونم كاری كنم ....مي دوني مادرت پول و اسنادش رو كجا ميذاشت؟
كمي فکر كردم گفتم كه مي توانم از پرویز بپرسم ،مدركي كه دست من است از اسنادی كه دست اوست معتبرتر
است و او نمي تواند جای اسناد را نگوید .چون قانونا اموال مادر دیگر به نام من بود .گفتم كه تا فردا به دستش مي
رسانم .چيزی نگفت و من كمي سکوت كردم و بعد به او گفتم :
 نمي دونم تقدیر چي بود! شاید اگر قبل از این جریان ها این پول به دستم مي رسيد ،سرنوشتم جور دیگه ای رقمخورده بود .هر چند این حرفا دیگه بيهوده ست ،اما هميشه فکر مي كنم چرا توی زندگيم باید همه چي رو این قدر
سخت به دست بيارم!؟
 نباید هميشه همه چي رو گردن تقدیر و سرنوشت و بقيه انداخت؛ شاید اگر خودت هم كمي كوتاه اومده بودیخيلي چيزها تغيير مي كرد.
 نمي دونم؛ شاید تو درست مي گي .اما من هم شرایطي كه بقيه برام تعيين كردند رو نمي خواستم و مجبور شدم درآن زندگي كنم و كنار بيام ...سرنوشت من این گونه بود؛ مطمئنم هر چه هم تالش مي كردم باز همين سرنوشت
دچارم مي شد .حاال دیگه به پول پرویز هيچ احتياجي ندارم؛ مي خوام هر چه زودتر تکليف این ها رو روشن كنم و از
ایران برم ...فکر مي كنم مادر هم از ترس پرویز جرئت نکرد چنين كاری كنه؛ چون مي دونست كه اون حتما
مخالفت مي كنه! شاید هم وقتي به جریان پي برد ،فهميد كه تا چه حد برام رفتن به خارج مهمه!؟
 مگه مادرت فهميده بود!؟سرم را به عالمت مثبت تکان دادم و او پرسيد :
 پرویز چه طور؟ او اگر فهميده بود این طور آرام مي نشست!؟وقتي بلند شدم ،ازش پرسيدم :
 مهيار برگشته؟ نه ،فکر نمي كنم تا آخر این ماه هم برگرده.به دم در كه رسيدم ،دوباره برگشتم و گفتم :
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 مهرداد ،فکر مي كني اگه این اتفاقات نيفتاده بود ،مهيار عقيده ش نسبت به من مثل االن بود؟مهرداد كمي در سکوت نگاهم كرد و گفت :
 خيلي دوست داشتم غير از این بود؛ ...فرناز ،تو خودت همه چي رو خراب كردی ،همه پل های پشت سرت روخراب كردی؛ حتي راه برگشت برای خودت هم باقي نذاشتي!
چشم هایم پُر از اشك شد و از دفترش بيرون آمدم .وقتي به خانه رسيدم ،متوجه حضور پرویز در خانه شدم و یك
راست رفتم سراغش.
گوشه ای در نور ضعيف آباژور نشسته بود و پيپ مي كشيد .حالش اصال خوب نبود .داشت برای خودش حرف مي
زد و احساس كردم دارد هذیان مي گوید! مرا كه رو به رویش دید ،نيشخندی زد و گفت :
 اگه تو نبودی ،ما خوشبخت مي شدیم .تو عاشقش نبودی ،من بودم .اگه واقعا مي خواستيش ،با خودت به اون لجننمي كشوندیش؛ اگه مي ذاشتي با من خوشبخت بود.
گفتم هميشه دیدن مرگ و مير ،آدم چنين احساس هایي دارد؛ به فکر فرو مي رود و به گذشته اش فکر مي كند و
چه قدر دلش مي خواهد كه آدم خوبي باشد! بعد چيزهایي به مادر گفت و درحاليکه مرا مي نگریست به گذشته
برگشته بود .داشت مرا در قالب پدرم مي دید و فکر مي كرد كه دارد با او حرف مي زدند!
با حال خرابي كه داشت نتوانستم حرفم را بزنم و گذاشتمش برای یك شب دیگر .اما فردا كه از خانه بيرون رفت تا
دو هفته دیگر به خانه بازنگشت و اصال نگفت كه به كجا و برای چه كاری مي رود .هر چند برایم مهم نبود اما آن
لحظه وجودش برایم ضروری بود .مهرداد هم از رفتنش بي اطالع بود.
یك روز عصر كه به خانه برگشتم دیدم در اتاق كار پرویز باز است .برای اولين بار از آمدنش خوشحال شدم .داخل
اتاقش كه شدم دیدم دارد چمدانش را مي بندد .از كارهایش سر در نمي آوردم! اصال هم نمي خواستم كه بدانم .مرا
كه دید لحظه ای نگاهم كرد و دوباره به كارش مشغول شد .به اتاقم رفتم و با همان برگه به اتاقش برگشتم .برگه را
روی چمدانش گذاشتم و او نگاهي به برگه انداخت و پرسيد :
 این چيه؟ توی اتاق مادرم پيدا كردم.برداشت و درحال خواندن چهره اش را كه هر لحظه تغيير مي كرد و كبد شده بود را زیر نظر داشتم .وقتي چشمش
را از برگه برداشت ،خود را بي تفاوت نشان داد و با لبخند مصنوعي گفت :
 این چند هفته توی این خونه ،در به در دنبال ارث و ميراث مي گردی؟ اینها دیگه مال تو نيست كه سرش حرص بخوری .مال مادرمه و قانونا متعلق به منه.نگاهي با تنفر به من كرد و سعي كرد بي تفاوت باشد و گفت :
 خب مباركه! اسنادشون كجاست؟پوزخندی زد و گفت :
 خيلي برای فروششون عجله داری؟! تا حاالشم اگه تو رو تحمل كردم وجود مادرم بوده مي خوام از اینجا برم.206
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 به سالمت! منم وجود مادرت بود كه تو رو تونستم تحمل كنم چه خوب شد كه خودت زودتر این تصميم روگرفتي.
به سمت گاو صندوقش رفت و درحاليکه دنبال اسناد مي گشت گفت :
 خدا خوب در و تخته رو به هم ميندازه .اون از اون شوهر الدنگت كه مراسم هفت معلوم نبود كدوم گوری بود كهیه سر هم نيومد سر خاك .این هم از خودت كه هنوز كفن مادرت نخشکيده ادعای ارث و ميراث مي كني ....هيچ
كدومتون حتي سر سوزني از شعور بویي نبردید!
و اسناد را روی تخت انداخت .اسناد كه برداشتم گفتم :
 اگه پدرم چيزی نداشت ،مادرم از خانواده ارسام بود و وقتي پا به خونه ی تو گذاشت اونقدر هم ندار نبود و تماماینها كه از اون باقي مونده از مال خودش بوده .هيچ ادعایي هم در كار نيست دست خط و امضای مادرم رو كه مي
شناسي؟
 اگه این مال رو اون موقع داشت پس دیگه چه مرگتون بود؟! پس چرا قبل از اینکه بياد به خونه ی من نتونستباهاش كاری رو راه بندازه! اگه چند قرون اون موقع مادرت هم رسيد به اینجا توسط من رسيده نه بابای تو بابات هم
مثل تو خيلي ادعاش مي شد ولي همش حرف مفت مي زد .مادرت با همون پولي كه خونه ی بابات بود اومد خونه ی
منو به اینجا رسيد.
از اتاقش بيرون آمدم دیگر به حرفهایش فکر نمي كردم به من چه كه او و مادرم چه اختالفي با یکدیگر داشتند و یا
چه كسي باعث ترقي اموال او شد! مگر آن موقع كسي نظر ما را پرسيد فعال این اموال از هر طریقي كه به دست آمده
بود به نام من بود و تنها راه نجات من از این جهنم.
همان روز اسناد را به دفتر مهرداد بردم و او گفت كه اسناد را به یکي از دوستانش كه وكيل است مي دهد تا بعد
برای فروشش اقدام كند .به او گفتم كه چند روزی را به آپارتمان مهيار مي روم و اگر خبری شد آنجا تماس بگيرد.
وقتي مي خواستم بروم مهرداد گفت :
 مي دوني این دو هفته پرویز كجا رفته بود؟! نه تو خبر داری؟ یکي از همکاراش دیشب اومده اینجا ،گفت كه نمي دونيد آقای ارسام كي از خارج بر مي گردن؟!  ...این مدتخارج از كشور بوده اما كجا و برای چه كاری رو دیگه نمي دونم!
 كارهاش خيلي عجيب و غریب شده منم سر در نميارم! هنوز نيومده دوباره داشت چمدونش رو مي بست!مهرداد شانه باال انداخت و من خداحافظي كردم و به آپارتمان مهيار آمدم .سه روزی را آنجا بودم و از مهيار هم
خبری نبود.
در خانه اش احساس امنيت و آرامش مي كنم و همين كه در جایي هستم كه او در آن زندگي مي كند ناراحتي ام
كمتر آزارم مي دهد.
یك روز مهرداد زنگ زد و گفت كه مي خواهد مرا ببيند خيلي ناراحت بود و نمي خواست پشت تلفن حرفي بزند.
بعد گفت كه جایي نروم تا بياید ،مي خواهد در مورد موضوع مهمي با من صحبت كند .تا رسيدن مهرداد مردم و زنده
شدم.
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وقتي آمد و جریان را برایم تعریف كرد تا چند لحظه مات زده او را نگاه مي كردم و هيچ یك از حرفهایش باورم
نمي شد! تمام اسنادی كه پرویز به من داده بود بي اعتبار بود ،اسناد جعلي!! وقتي به مهرداد گفتم كه غير ممکن است
همه این اسناد متعلق به مادرم است همه اش محضری است .گفت دوستش برای اطمينان بيشتر به محضرخانه نام
برده سر زده بود اما آنچه كه در دفترخانه آنجا ثبت شده بود تماما متعلق به پرویز ارسام است و سند شش دانگ
زمين و غيره و آپارتمان به نام خودش خورده است .باور كردني نبود! مهرداد گفت كه روی ماشين و ده درصد سود
كارخانه هم حساب نکن .بقيه را هم مثل آپارتمان سند سازی كرده است .در واقع او به مادرت ورق پاره ای بيش
هدیه نکرده بود و تمام سهم كارخانه و غيره و ذالك به نام خودش است .مهرداد هم مثل من بهت زده بود و هيچ
كدام نمي توانستيم به خود بقبوالنيم كه او تا این حد پست و رذل باشد! مخصوصا مهرداد ،برای من تا حدودی آن
روی دیگرش شناخته شده بود اما برای آنها پذیرفتنش خيلي سخت تر بود .دیگر هيچ چيز در دست نداشتم .حتي
جایي برای زندگي كردن! او حتي تمام عمر به مادرم دروغ گفته بود و هيچ كدام نمي خواستند حرف مرا باور كنند.
حاال مشت او كم كم داشت برای همه شان باز مي شد و آنروی دیگر پرویز را مشاهده مي كردند كه یك عمر من
دیدم و زجر كشيدم .حاال مي فهميدند كه دیگر دیر شده بود .دانستن اینکه آنها هم فهميدند كه او یك عمر همه
شان را فریب داده بود ،چه دردی را دوا مي كرد و چه كمکي به من؟! هيچ! من ماندم و تنهایي خودم.
مهرداد همه جریان را به فرنوش گفته بود و او هم تازه به تالطم افتاده بود كه ببيند سهمي كه به او داده است واقعا
متعلق به خودش است؟ از حماقتش خنده ام مي گيرد پرویز به كسي كه آنقدر بهش ادعای عشق و وفاداری مي كرد،
چيزی نبخشيد من و فرنوش كه دیگر یادگارهای رقيبش بودیم!
حاال كه فرنوش به روز من افتاده است حال مرا مي فهمد و مثل مار زخم خورده است! مي خواهد یك روزی او را
ببيند تا بتواند یك روزه تمام حرفهایي كه در این چندین سال ميان من و او رد و بدل مي شد به او بزند و دلش خنك
شود .دیگر گفتن این حرفها بي فایده است.
مي خواستم قبل از اینکه برای هميشه پایم را از آن خانه ببرم یك بار دیگر پرویز را ببينم و حرف آخر را به او بزنم.
به خانه زنگ زدم و از یعقوب سراغش را گرفتم و او گفت :
 آقا دیشب از سفر برگشتن و چند ساعت پيش هم رفتن بيرون و نگفتن كه كي برمي گردن! یعقوب تو مي دوني آقا چشه ،به تو نگفته كه بي خبر كجا مي ره و برمي گرده؟! نه واال خانم! منم خيل دلواپس آقام .بعد از فوت خانم خيلي تغيير كردن.رفتم آنجا و تا شب هم منتظرش ماندم اما سر و كله اش پيدا نشد .شب كه یعقوب مي خواست بازگردد بهش گفتم
دیر وقت است و اگر مي خواهد مي تواند شب را همانجا بماند اما گفت كه زنش مریض است و تنها .در واقع نمي
خواستم كه تنها در آن خانه بمانم .اما تنها ماندم و از ترس و وحشت تا صبح پلك روی هم نگذاشتم!
هفته ها و روزها در آن خانه طعم تنهایي را چشيدم اما دیگر همه چيز برایم فرق مي كرد .آن وقتها مادرم بود و
پرویز برای همه همان پدر بود و حاال دیگر برای همه همان پرویزی است من مي شناختم و انگار از اینکه همه او را
شناخته بودند بيشتر مي ترسيدم .دليلش هم این بود كه پرویز دیگر ترسي از این نداشت كه چگونه باطن خود را
پنهان كند و تظاهر به خوبي كند .اما این كار را با اولين قدمش برداشته بود و هنگامي كه اسناد را به من داده بود
خوب مي دانست كه دیر یا زود مي فهميم كه تمام عمر به همه ما دروغ گفته است و معلوم بود كه از این بابت هيچ
باكي ندارد.
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آن شب طوالني باالخره سپری شدو نزدیکي های غروب فردا بود كه به خانه بازگشت .وقتي دیدمش رنگ چهره اش
پریده و زرد رنگ بود .با طعنه بهم گفت این طرفها پيدات شده است؟! مي دانست كه همه چيز را فهميده ایم اما
انگار دوست داشت كه از زبان خودم بشنود و از این بي تفاوتي اش بيشتر لذت ببرد! نمي توانستم به اعصابم مسلط
باشم و هرچه تالش كردم كه مثل خودش با آرامش حرفهایم را بزنم ،نتوانستم و او خودش مي دانست چه كرده
است و فقط نيشخندی به داد و فریادی كه به راه انداخته بودم كرد .مثل هميشه نبود! گفتم :
 تمام عمرت به مادرم دروغ گفتي و فریبش دادی ،چرا با او و ما این كار ور كردی؟! چطور تونستي تظاهر كني؟خوب شد حداقل مادرم مرد و دیگه این روزها رو ندید ،حداقل تا آخرین لحظه زندگيش هم با فریب خوشبخت
بودن زندگي كرد و چيزی نفهميد .فکر مي كرد تو اونطوری كه من فکر مي كنم نيستي .مي گفت تو واقعا آدم خوش
قلبي هستي .چطور تونستي یك عمر تظاهر كني كه دوستش داری ...
روی صندلي كنار شومينه نشست و با لحني كه برایم تازگي داشت ميان حرفم گفت :
 من هيچ گاه در عشقم به مادرت تظاهر نکردم  ....اما اون تمام عمرش در خانه من تظاهر كرد ،در حاليکه ميدونستم به خاطر خودم نيست.
لحظه ای ساكت شد و دوباره ادامه داد :
 هيچ وقت یادم نمي ره  ....تازه سر و كله پدرت پيدا شده بود ،من و شهناز مدام با هم جر و بحثمون بود و اون همهچيز رو فراموش كرده بود و هيچ كس دیگه براش اهميت نداشت غير از او! خانواده ما و عموم برای هميشه از هم
جدا شدند همش هم به خاطر كله شق بازی شهناز .یك روز توی رستوران دیدمشون رفتم جلو و به شهناز گفتم  :این
همونيه كه به جای من انتخابش كردی؟ چيش سر بوده ،پولش یا گيسش؟! یك دفعه بي هوا جلوی اون مرتيکه
جلنبور زد توی گوش من و گفت  :تو به پولت مي نازی ،اما من به مردانگي فرامرز!  ....اما بعد كه رفت پي اون
زندگي نکبتي فهميد كه چه غلطي كرده .بعد كه اون مرد و اومد توی خونه من یك عمر به پول من نازید! من به اون
بدی نکردم تا اخرین لحظه عمرش هم نذاشتم آب توی دلش تکون بخوره و خوشبخت بود.
 در صورتي كه دلت نيومد حتي یك دانگ از زمينهات رو به نامش كني و اموال ناچيز خودش رو هم باال كشيدی؟! من بيش از این پولها خرج شماها كردم هر وقت هم چيزی مي خواستيد براتون مهيا بود .حاال این كه دو تا سندناچيز به نام مادرت خورده بود یا نه چه فرقي مي كرد؟
 اگه فرقي نمي كرد پس چرا این كار رو نکردی؟! به اون شاید مي تونستم دروغ بگم اما به خودم كه نمي تونستم .مادرت ،به خونه من اومد اما باز هم نه به خاطرخودم به خاطر چيزی كه پدرت نداشت و حاال مي فهميد كه چقدر اهميت داره .من نمي توستم مثل آدمهای احمق
اموالم رو به زیر پاش بریزم نباید توقع مي داشت كه براش این كار رو كنم و ازش تشکر كنم؟! بایت چي این كار رو
مي كردم؟!  ....هان؟ بابت از بين رفتن غرور و شخصيتم! یا بابت اون همه عشقي كه جلوی چشمم نبود و آنطور
دستمزدم رو داد؟!
نمي دانستم باید چه بگویم داشتم برای تنهایي خودم اشك مي ریختم .اون همينطور برای خودش حرف مي زد و
داشت گذشته اش را زیر و رو مي كرد .به بدبختي خودم و به بازی كثيفي كه ما را در آن كشانده بودند ،فکر مي
كردم .هم پرویز و هم مادرم مقصر بودند ،اما ما این وسط چرا باید قرباني مي شدیم؟ با اعصابي به هم ریخته و داغان
به سمت ميز رفتم و هر چه به دستم مي امد شکستم و آرام نمي گرفتم .به سمت مجسمه ها رفتم و چند تایي را به
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سمت او پرتاب كردم و در حاليکه با صدا گریه مي كردم ،هر چه كه دهنم آمد به او و همه شان گفتم .او هم
چيزهایي مي گفت كه نمي شنيدم ،نزدیکم آمده بود و من هر چه از گوشه و كنار دستم مي آمد به طرفش مي
انداختم و عقب عقب مي رفتم .یك دفعه سيلي او مرا بر جای نگه داشت و دستش را دوباره باال برد قدمي به عقب
رفتم یك دفعه زیر پایم خالي شد و نفهميدم چطوری به پایين پله ها افتادم .تا آخرین پله را كله ملق خوردم و وقتي
كف زمين افتادم سرگيجه داشتم و گرمي خون را داخل دهانم حس مي كردم .فکر نمي كردم آنقدر جان سخت
باشم!! پرویز خودش را به من رساند و تا آمد دستم را بگيرد ،دستش را پس زدم و با هزار مصيبت برخاستم .از خانه
اش زدم بيرون و قسم خوردم دیگر به آن خانه بازنگردم.
ماشين مادر را سوار شدم و با درد شدیدی كه در همه بدم احساس مي كردم خودم را به آپارتمان مهيار رساندم .تمام
مسير را با اشك و آه و ناله رانندگي كردم و دلم واقعا از زندگي سير شده بود مثل همين االن.
داخل خانه كه شدم متوجه شدم كه المپ سالن روشن است .در را كه باز كردم ،كيف و پالتوی مهيار را روی مبل
دیدم .بازگشته بود و من هيچ دلم نمي خواست كه مرا در آن وضعيت ببيند .یك لحظه تصميم گرفتم كه بازگردم،
همان وقت از اتاقش بيرون آمد و با دیدنم خشکش زد .سعي كردم صورتم را از او بپوشانم .سراسيمه جلو آمد و
گفت :
 خدای من! چه بالیي سرت اومده؟!دستپاچه شد و آشفتگي را در چشمهایش مي خواندم .به جای جواب ،اشکم سرازیر شد .سرم را روی سينه اش
گذاشتم و به هق هق افتاده بودم .هر چه ازم مي پرسيد ،نمي توانستم جوابش را بدهم .سرم را باال گرفت و به جای
كبودی زیر چشم و روی پيشاني ام چشم دواند .انگشتش را گوشه لب شکافته شده ام كشيد و این بار عصباني ازم
جریان را پرسيد .گفتم با پرویز دعوام شد و حرفم را تمام نکرده بودم كه صورتش از خشم كبود شد و گفت :
 اون این باال رو سرت آورده؟! غلط كرده مرتيکه عوضي! مي خواد به تو دست و پنجه نشون بده! خرفت احمق،نشونش مي دم.
و رفت لباسهایش را بپوشد .روی مبل نشستم .سرم روی تنم سنگيني مي كرد .باالی سرم ایستاده بود .گفتم :
 من دیگه پامو توی اون خونه نمي ذارم. توی نمي خواد بيای. تو هم نمي خواد بری .ولش كن  ...اون مقصر نيست ،هيچ كسي مقصر نيست.كنارم نشست و گفت :
 بلند شو بریم بيمارستان. چيزی نيست .فقط خسته ام مي خوام بخوابم. تو ضعف داری .بلند شو زود مي ریم و بر مي گردیم ،صورتت رو توی آینه دیدی؟ مهم نيست! چرا هست ،بلند شود.به اصرار او برخاستم تا دمدمه های صبح بيمارستان بودیم ووقتي به خانه رسيدیم ،مثل آدمهای بي هوش روی تخت
افتادم و از دار دنيا رفتم!
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وقتي چشمهایم را باز كردم ،مهرداد و فرنوش را باالی سرم دیدم .فرنوش مي آمد بهم سر مي زد و مي رفت .مي
خواست مرا با خود ببرد به خانه شان اما قبول نکردم.
اینجا كسي كاری به كارم ندارد و راحت ترم .مهيار مخالفتي با ماندنم ندارد چون در هفته شاید دو روز اینجا باشد و
بقيه روزها را تنهایم.
چند روز پيش دوست مهيار آمده بود اینجا و مهيار هم تازه از راه رسيده بود و حسابي خسته و كوفته بود .آنها
داشتند با هم روی طرحي كار مي كردند كه یك دفعه در زده شد دوستش نگاهي به مهيار كرد و گفت :
 منتظر كسي بودید؟مهيار اظهار بي اطالعي كرد و من هم .مي خواستم برم در را باز كنم كه مهيار خودش برخاست .چند لحظه بعد از
رفتنش یك دفعه با سر و صدایي كه شنيده شد من و دوستش سریع خود را به در رساندیم .مهيار را دیدم كه با
شدت به سمت دیوار پرت شد و دستش به گلدان روی ميز خورد و شکست .با دیدن آرش دهانم از تعجب باز مانده
بود! نمي دانستم چطور اینجا را پيدا كرده است و برای چه آمده؟! تا دوباره خواست به سمت مهيار گورش ببرد با
فریاد گفتم كه گورش را گم كند .ایستاد و با دیدن من عصبي تر شد .مي خواست مسيرش را به سمت من تغيير
بدهد كه مهيار دستش را كشيد و به من گفت :
 تو برو تو اتاق!این كار او خشم آرش را دو چندان كرد .جلوی چشمش را خون گرفته بود! دوستش به كمکش رفت ،اما مهيار جلوی
او را گرفت و با زبان خودش از آرش خواست كه بيرون برود .آرش لحظه ای آرام ایستاد و من ازش پرسيدم :
 كي آدرس اینجا رو بهت داده؟! اصال برای چي اومدی ،چي مي خوای؟نمي توانست خودش را كنترل كند .در حال حرف زدن چشمهایش پر از اشك شده بود ،گفت :
 چرا این كا رو كردی؟! اگه مي خواستي اینطوری بری خب به خودم مي گفتي ،من كه بهت گفته بودم همه جورهباهاتم نگفته بودم؟!
مهيار هم مثل من ساكت بود دوستش متحير و حيران ایستاده بود .نزدیك در كه مي رفت لحظه ای برگشت ،سرش
را باال آورد و با لحني كه یکدفعه دلم را لرزاند و توی دلم خالي شد ،گفت :
 اميدوارم روزی رو ببينم كه داری تقاص این همه دلشکستن ها و خودخواهي هات رو پس مي دی! فقط منتظر اونلحظه م.
با رفتن او دوست مهيار هم ترجيح داد كه نباشد .آن دو كه رفتن چند دقيقه ای رو به روی هم نشسته بودیم و هيچ
كدام حرفي نمي زدیم .مهيار به سکوت خاتمه داد و پرسيد :
 باالخره مي خوای چي كار كني؟خيلي وقت بود كه به این نتيجه رسيده بودم كه دیگر تالش بيهوده است ،تالش دیگر برای چه؟! همه چيز خراب
شده بود .هيچ چيز نداشتم كه بخواهم به این بازی ادامه بدهم .گفتم :
 هر وقت تو بخوای .برای گرفتن طالق ميام. این پسره كيه؟برایش گفتم او كيست و رابطه مان را از قبل برایش تعریف كردم .انتظار شنيدن حرف دیگری را داشتم ،اما او گفت
:
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 اون واقعا بهت عالقه داره. مي دونم. پس چرا نخواستي با اون بری؟ برای اینکه واقعا عاشقم بود بعدا حاضر به طالق نمي شد.پوزخندی زد و گفت :
 امروزه همه دنبال عشق مي گردن ،تو از عشق فرار مي كني؟! ...اشتباه كردی فرناز آرش واقعا مي تونست تو روخوشبخت كنه.
نتوانستم دیگر بغضم را نگه دارم و به داخل اتاق رقتم .چرا همه مي خواهند راه زندگي را به من نشان بدهند .چرا
همه شان این را به خوبي مي دانند من با چه كسي خوشبخت مي شوم ،اما هيچ كس از من نمي پرسد كه با چه كسي
خوشبخت ترم؟! بقيه و عشقشان مهم بود اما من و ....
اگر برات بگویم در فاصله این چند روز دیگر چه اتفاقاتي افتاد حتما به من حق مي دهي كه دست به این كار بزنم
 .....خسته شدم .دیگر نای نوشتن ندارم .دلم مي خواهد امشب كه خوابيدم دیگر فردا را نبينم .هر روز كه چشم باز
مي كنم با یك اتفاق بد و غير منتظره رو به رو مي شوم و از این همه بدبياری جانم با لبم رسيده است.
االن تنها به یك چيز فکر مي كنم آن هم آخرین حرف آرش .فکر مي كنم دارم تقاص آن لحظه را پس مي دهم.
كجاست ببيند كه چه زجری مي كشم
***

آوا دفتر رابست .سرش را روی دفتر گذاشت همانطور كه قطره قطره اشکهایش بر روی جلد چرمي دفترچه مي
چکيد ،به فرناز و سرگذشت تلخش فکر مي كرد .به آن همه عشقي كه نسبت به مهيار داشت و حاال او باید همان
كسي باشد كه عشقش و همه زندگي او را مي گرفت .دلش گرفت! نمي دانست برای چه از خواندن دفتر از مهيار و
این همه سختي و سرسختي اش و از این همه سردی و غرور مي ترسيد .مثل آن موقع كه نمي توانست فکر كند و
باور نمي كرد كه او یك دروغگو باشد ،حاال هم نمي توانست از آن نگاهها ،لبخند ها و حرفها كه حتي یك نشان
كوچکي هم از مهياری كه مي شناخت در دفتر فرناز نبود!
وقتي آرام گرفت به این مي اندیشيد كه پس فرناز چگونه توانست به انگليس برود با كدام پول؟! به هر صورت كه او
چند سالي بود كه رفته بود و از این بابت كه باالخره به این خواسته اش رسيده بود خوشحال بود .اما چيزهای دیگری
هم بود كه او ننوشته بود و خيلي دوست داشت بداند اما آنچه بيش از همه برایش اهميت داشت و مي خواست كه
بداند ،دانسته بود.
یك هفته ،از آن شبي كه به خانه فرهاد رفته بود ،گذشته بود و از همه چيز بي خبر بود .تا آن جایي هم كه از مهرداد
خبر داشت ،هنوز دراین باره با فرهاد صحبت نکرده بود .نمي دانست برای چه زودتر نمي گوید و خالصش نمي
كند!؟ وقتي به مهرداد گفت كه بهتر است زودتر جریان را به آن ها بگوید تا موضوع در ذهن آوا وخيم تر از این
نشده است ،مهرداد سر به سرش گذاشته بود و با این كارش ،بيشتر عذابش مي داد .تنها چيزی كه مرتب در این
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مدت یادش مي افتاد و در مقابلش رژه مي رفت ،خاطره آن دو چشم درشت و سياه بود كه در پشت قطره های اشك
معصومانه تر شده بود و دلش دیگر تاب و تحمل ماندن نداشت و به سهيل هم گفته بود كه اگر تا آخر این هفته هم
مهرداد چيزی نگفت؛ خودش به تهران مي رود همه چيز را برای او تعریف خواهد كرد .سه روزی بود كه از مهرداد
خبری نداشت و او هم تماسي نگرفته بود.
صبح روز دوشنبه ،هنگامي كه برای سركشي در قسمت انبار كارخانه رفته بود ،یکي از كاركنان آنجا صدایش زد كه
تلفن با او كار دارد .مهيار گفت كه بگویند فعال نمي تواند صحبت كند و اگر كار مهمي است به آقای معيني،
دفتردارش بگویند .چند دقيقه بعد ،دوباره همان كارگر برگشت و اطالع داد كه آقای معيني مي گویند كه با خود شما
كار دارند و گفتن كه به شما بگویم كه كار مهم و فوری است .مهيار به دفترش بازگشت و از معيني پرسيد :
 كي بود؛ از كجا تماس گرفته بود؟معيني با چهره ای در هم و نگران گفت :
 یه خانمي بود ،گفت از بيمارستان تماس مي گيرم و با شما كار داشت .گفت خودش دوباره تماس مي گيره.رنگ از چهره مهيار پرید و با دلشوره عجيبي گفت :
 از بيمارستان!؟!و در دل دعا كرد كه اتفاق بدی برای كسي نيفتاده باشد .چند دقيقه بعد ،دوباره تلفن به صدا در آمد .دست هایش،
برای برداشتن گوشي ،پيش نمي رفت .لرزشي بر تمام اندامش افتاده بود .معيني متوجه شد و آمد گوشي را بردارد
كه خود مهيار گرفت و جواب داد :
 بله؟ آقای مهيار فرداد؟ بله خودم هستم. من از بيمارستان ...تماس مي گيرم .شما با آقای  ....مهرداد فرداد چه نسبتي دارید؟مهيار احساس درد شدیدی در قفسه سينه اش كرد ،دیگر نمي توانست روی پایش بند شود .دست هایش كرخت
شده بود و چشم هایش دیگر هيچ چيز را نمي دید ،تنها با ارتعاشي كه در صدایش بود ،گفت :
 برادرشونم؛ ...چي شده؛ چه اتفاقي افتاده؟ دیشب حدود ساعت هشت شب ،ایشون در اتوبان دچار یه حادثه شدند...، خدای من!! ...حالش چطوره؟!پرستار باز هم مکث كوتاهي كرد و گفت :
 به خدا توكل كنيد. مي تونم باهاش حرف بزنم!؟ خير ،ایشون در حال حاضر در آی سي یو هستن. یعني این قدر حالش وخيمه...مهيار دیگر صدایي نمي شنيد .معيني به سمتش دوید و زیر بغل او را گرفت و مرتب مي پرسيد كه چه اتفاقي افتاده و
با صدای لرزان و بلند ،چند نفری را برای كمك صدا زد .مهيار  ،بي رمق ،روی صندلي افتاد و فقط چند دقيقه ،آدم
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هایي را مي دید كه دور و برش جمع شده اند و چيزهایي مي گفتن كه نمي شنيد .گویي در این دنيا نبود .معيني فریاد
زد :
 پس كي رفت دنبال آقای پژوهان؟ آقا حامد ...،هر كدوم رو كه تونستيد پيدا كنيد و خبرشون كنيد.***
سهيل با سرعت مي راند و حامد هر از گاهي با نگراني به چهره مهيار خيره مي شد و دلداری اش مي داد :
 مهيار جان ،نگران نباش انشاا ...كه چيزی نيست.و خودش با نگراني بسيار و دلشوره خفه كننده ای ،حرفش را قطع مي كرد و از آیينه به سهيل نگاه مي كرد و چشم
های سهيل كه رگه های قرمز در آن دیده مي شد ،نفسش را بند مي آورد .مهيار در سکوت كامل به سر مي برد و
حرف نمي زد.رنگ سفيد چهره اش و چشم های بي حس و گيج و منگش ،نفس در سينه هر دوی آنها حبس كرده
بود .بيشتر سکوتش عذاب شان مي داد و هر چه با او حرف مي زدند بي فایده بود؛ گویي در این دنيا نبود .تنها وقتي
نزدیکي های اصفهان رسيدند؛ سهيل برگشت و یك دفعه او را دید كه آرام از چشم هایش اشك مي ریخت و
آرنجش روی شيشه نيمه باز بود و دست مشت كرده اش ،روی شقيقه اش .تمام پهنای صورتش از اشك خيس شده
بود و سعي هم در پوشاندن صورت و پاك كردن اشك هایش نداشت .تنها صدای پرستار در گوشش زنگ مي زد
سانحه تصادف ،آی سي یو ،شما چه نسبتي با ایشون دارید .به خدا توكل كنيد .یك دفعه صدای مادرش در گوشش
پيچيد  :مهرداد حواست به داداشت هست؟ بعد پدرش كه سرش را از روی ميز پای كوتاهش بلند كرد و به رویش
خندید و آرام گفت  :مهيار؛ مي خوای بفرستمت پيش مهرداد؟ مهرداد كه رفت ،تو هم كه بری ،من و مامانت توی
این خونه درندشت ،چه كنيم؟
سهيل با دست های منجمد و لرزان ،دستش را گرفت و فشرد .مهيار یك لحظه برگشت نگاهش كرد و لب هایش
لرزید :
 سهيل! اگه برای مهرداد اتفاقي افتاده باشه.دیگر نتوانست ادامه بدهد و سهيل بيشتر دستش را فشرد و سعي كرد با لحن ساده و آرامي دلداریش دهد :
 نگران نباش؛ حاال كه رفتيم و دیدیمش تالفيشو سرش در مي آرم ،مطمئنم كه چيزی نيست ...چه بي خبر اومدهاصفهان! قبلش بهت خبر داده بود؟
و سوالش بي جواب ماند.
وقتي به بيمارستان رسيدند ،حامد جلوتر از آن دو راه مي رفت و آدرس و نشاني مصدوم را مي داد .به بخشي كه
راهنمایي شان كردند ،رفتند .پرستاری همراه آنها راه افتاد و ته راهرو مردی چاق و ژوليده ای را نشان داد كه روی
نيمکت ته راهرو چمباتمه زده بود .با دست او را نشان داد و گفت :
 ایشون راننده كاميون هستند.مرد با دیدن آن سه كه به سمتش مي آمدند ،برخاست و با حالت مفلوكي به گریه افتاد و گفت :
 همراه آقای ...فردادید؛ همين آقایي كه دیشب ...به خدا مقصر خودش بود...حامد سریع و بلند گفت :
 حاال حالش چه طوره؟214
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و نگاه نگرانش به سمت دری كه نمي دانست كجای بخش محسوب مي شود؛ دودو زد .راننده كمي مات نگاهشان
كرد و صدایش را پایين تر آورد :
 مگه به شما اطالع نداند؟ ...این بنده خدا همان دیشب تموم كرد؛...مهيار شوك زده و مثل دیوانه ها ،حيران مانده بود .یك لحظه احساس كرد كه دنيا دور سرش مي چرخد .سرش را
در دست گرفت و چند بار دور خود چرخيد و بعد تلوتلو خوران تا آخر سالن راه افتاد ،چيزی را نمي دید؛ تنها مي
خواست كه برود؛ اما به كجا مي رفت ،هيچ كدام نمي دانستند .حامد و سهيل درمانده و گریان او را دنبال كردند.
مهيار زیر لب چيزهایي زمزمه مي كرد و مرتب اسم مهرداد را مي گفت و ضجه مي زد :
 باور نمي كنم؛ مهرداد ،نه ،نه خدایا نه!دستش را دراز كرد و دیوار را نگرفته ،روی دو زانو افتاد .هر دو كنارش نشستند و هيچ كدام حرفي نمي زدند و با
چشم هایي اشکبار نگاهش كردند .سهيل رو به رویش ،دو زانو نشست و صدایش زد .سر او را گرفت و به سينه
فشرد .شانه های مهيار ،لرزید و به رعشه افتاد و بعد صدای ضجه او پرستاران بخش را اطراف خود جمع كرد .هيچ
كدام این توانایي را در خود نمي دید كه نزدیکشان بشود و دلداری شان دهد .بعد از دقایقي دو پرستار مرد ،به یاری
آنها آمدند و از سهيل و حامد خواستند كه كمك كنند تا مهيار را كه حال وخيمي داشت ،به یکي از اتاق ها ببرند.
ساعت ،سه بعد از ظهر بود .سهيل كنار تخت مهيار نشسته بود؛ سرش از شدت درد داشت منفجر مي شد .هنوز دو
قرصي را كه پرستار به او داده بود ،افاقه نکرده بود .پرستار ،همان طور كه سِرُم را تنظيم مي كرد ،به چهره زیبا و بي
روح مهيار نگاه دیگری انداخت و از سهيل پرسيد :
 با مرحوم چه نسبتي دارند؟سهيل بي رمق جواب داد :
 برادرشونه. خدا بهشون صبر بده .این سرم حالشون را بهتر مي كنه ،فقط نذارید از تخت پایين بيان .اصال وضعيت مناسبيندارند.
چند دقيقه بعد از رفتن پرستار ،سهيل متوجه شد كه مهيار پلك هایش را از هم گشود و دستش را كمي باال آورد و با
دیدن سرمي كه به دستش وصل بود ،بي حال آن را روی تخت رها كرد .هنوز داشت مبهوت به اطراف نگاه مي
انداخت .سرش زُق زُق مي كرد و درد وحشتناكي انگار داشت او را دوباره از حال مي برد .با دست دیگرش كه آزاد
بود ،پيشاني اش را گرفت و شقيقه هایش را در انگشت فشرد.
سهيل باالی سرش ایستاد و همان وقت هم حامد وارد شد .كنار در ،كمي مکث كرد و بعد داخل شد و كنار تختش
نشست .مهيار با دیدن چشم های سرخ و متورم آن دو ،تازه به صرافت موضوع افتاد و فهميد كه آنچه اتفاق افتاده
است ،یك كابوس وحشتناك نبوده است .دوباره سوزش و درد سوزني مانندی در چشم هایش حس كرد و بعد با
ناله ،اسم مهرداد را زمزمه كرد و از گوشه چشم ،قطرات اشکش روی بالش غلتيد .سهيل دست روی شانه اش
گذاشت و حامد تا آمد چيزی بگوید ،مهيار گفت :
 باورم نمي شه! ...كاش همش یه كابوس بود ...،سهيل ...،حاال چه طوری برم به فرنوش خبر بدم ،به دخترش...خدای من! چه طوری!؟
سخت تر گریست و اشك آنها را دوباره در آورد :
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 بعد از ا ین همه مدت برم خبر فوت همسرش رو بدم؛ ...آخه بهشون چي بگم ...به نگين چه طوری بگم؛ سهيل اونطاقت شنيدنش رو نداره...
حامد در ميان گریه گفت :
 مهيار تو نمي خواد این خبر و بهشون بدی .من ،خودم بهشون اطالع مي دم.***
از شنيدن این خبر ناگوار ،همه شوكه شده بودند .فرهاد بعد از شنيدن این خبر؛ به خانه برگشت و صورتش مثل
مرده ها كبود و بي روح شده بود .آوا برای اولين بار اشك های پدرش را مشاهده كرده بود و با این كه هنوز نمي
دانست چه اتفاقي افتاده است؛ از دیدن اشك های او ،به گریه افتاده بود .اصال تا به حال ریختن اشك هيچ مردی را از
نزدیك ندیده بود .اگر همه غم های زندگيش را جمع مي كردند؛ به تلخي و دردناكي آن اشك ها نبودند .فرهاد
انگار دلش نمي آمد آن كلمه شوم را به كار ببرد .كلمه مرده در زبانش نمي چرخيد و دهانش قفل شده بود .بعد از
چند دقيقه عذاب آور ،آن كلمه را به كار برد .خانمش بي اراده ،دستش را به صورت كوبيد و تا چند لحظه همان طور
مات و منگ مانده بود .آوا كنار پدرش روی زمين پهن شده بود و در حال گریستن اسم نگين را مي برد.
***
در مراسم هفته ،فرنوش همان جا بر سر خاك ،شروع كرد به مهيار بد و بي راه گفتن .شال تور مشکي اش با خاك
یکي شده بود .چند تایي از زن های فاميل برای اینکه آرامش كنند ،او را گرفتند و دورتر از جمع نشاندند و ليوان آبي
به دستش دادند .هنوز صدایش به گوش مهيار مي رسيد كه :
 تو باعث تمام مصيبت هایي ،چرا ول نمي كني بری؛ ...برو به جهنم!مهيار در آن لحظه ،هيچ چيز برایش مهم نبود؛ حتي حرف های تلخ و گزنده فرنوش .اما نمي دانست برای چه در
مرگ مهرداد هم ،او را مقصر مي دانست! سهيل كنار مهيار ایستاده بود .مهيار سرش را روی خاك گذاشته بود و شانه
هایش مي لرزید و صدای هق هقش در صدای نوحه خوان كنار قبر گم شده بود .كم كم ،همه با گفتن تسليت و غم
آخرتان باشد ،آن جا را ترك كردند.
دستي شانه های مهيار را سفت فشرد و او را به سختي از زمين بلند كرد .مهيار سرش را برگرداند و با دیدن فرهاد،
آشنایي كه او را بيشتر به مهرداد نزدیك مي كرد ،تمام سنگيني غمش را در چشم ها ریخت و با عجز گفت :
 فرهاد ...،مهرداد! ...باور مي كني؟!و سرش را پایين انداخت و با خيال آسوده گریست .اشك ها در ميان ته ریش در آمده اش ،فرو غلتيدند .فرهاد سر
او را به شانه گذاشت و آرام نجوا كرد :
 متاسفم ...،منم باورم نمي شه! ...اتفاقيه كه افتاده؛ نمي شه با سرنوشت جنگيد .باید باهاش كنار بيای ...این قدرخودت رو اذیت نکن؛ به خدا مهرداد هم راضي نيست ...تو رو خدا بس كن.
شيال خانم ،كنار آوا نشسته بود .حامد و فرزان هم ،نزدیك مهيار و فرهاد ایستاده بودند.
آرین در آغوش فرزان بود و با لپ های باد كرده و چشم های غمگين ،به مهيار چشم دوخته بود و با تلنگر كوچکي
اشکش در مي آمد.
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آوا با دستمال ،اشك هایش را پاك كرد و به پدرش و مهيار نگاه مي كرد؛ هيچ دلش نمي خواست او را در این حال
ببيند .هر چند مي دانست كه كار درستي نيست؛ اما ترجيح داد كه جلو نرود؛ اصال طاقت دیدن او را در این وضع
نداشت .مادرش ،دست مادر نگين را گرفته بود و داشت دلداری اش مي داد .فرنوش چند دقيقه دیگر نشست و بعد
به كمك بقيه زن های فاميل ،از سر خاك شوهرش برخاست و رفت.
سهيل با دیدن آوا ،نزدیك رفت و سراغ نگين را گرفت و حالش را پرسيد .آوا گفت كه مي خواست به زور بياید؛ اما
بهتر كه نگذاشتند بياید؛ اصال حال مساعدی نداشت ،این جا مي آمد حالش بدتر مي شد .سهيل نفس عميقي كشيد و
دست به سينه ،همان جا كنار آن ها ایستاد.
آقای حجتي هم به همراه چند تایي از بچه ها آمده بودند و بعد از این كه دوباره به مهيار تسليت گفتند ،پيش آوا
آمدند و حال نگين را پرسيدند و بعد با تاسف و ناراحتي از همه خداحافظي كردند.

عيد امسال ،بدترین و كسل ترین عيدی بود كه آوا به یاد داشت .هيچ كس حوصله و دل و دماغ عيد و بازدید را
نداشت و پدرش هم گفته بود كه به همه بگویند كه رفته است ماموریت و در خانه غمباد گرفته بود .خودش هم اگر
از خانه بيرون مي رفت؛ تنها برای دیدن نگين بود.
خبر تازه ای كه جدیدا از بچه های شركت؛ به دستش رسيده بود ،در مورد وحيدی بود .فهميده بودند كه او بعد از
آن شبي كه گروه را ترك كرده بود؛ به تهران یا شمال باز نگشته و یك راست به شيراز رفته و كار جدیدی را با چند
تایي از همکارانش ،شروع كرده بود .اما در مورد این كه چه كاری را با این شتاب ،آغاز كرده ،هيچ كس اطالعي
نداشت و همه مانده بودند كه آن چه پروژه ای است!؟ شایعات زیاد دیگری هم درباره اش گفته مي شد؛ اما هنوز به
طور كامل هيچ چيز معلوم نبود .آقای حجتي ،او را دست مي انداخت و مي گفت  :من كشته مرده این پشتکار وحيدی
ام!
پس باالخره ،اثری از آثار او پيدا كرده بودند! بيشتر از اینکه از او بدش بياید ،از خودش بدش آمد كه چرا بيهوده
خودش را در این مدت ،به خاطر این آدم پر توقع و خود خواه ،ناراحت كرده بود و بي خود برایش دل سوزانده بود.
در صورتي كه او حتي یك ذره هم به خودش بد نگذرانده بود ،تازه با اعصاب و انرژی بيشتری شروع به ساخت فيلم
جدیدی كرده بود؛ آن هم در حالي كه همه بچه ها منتظر و نگران او بودند .با خود فکر كرد كه واقعا همچين آدمي
حتي ارزش فکر كردن هم ندارد؛ اما باز هم یاد كارها و رفتار او ،فکرش را آزار مي داد.
دو ماه ،از فوت مهرداد گذشته بود و آخرین شبي كه مهيار را دیده بود ،روز چهلم مهرداد بود و مثل روز هفته ،حتي
نتوانسته بود با او دو سه كالمي حرف بزند .چه قدر دلش مي خواست با او حرف بزند.
یاد آن شبي افتاد كه مهيار به خانه شان آمده بود؛ با آن نگاه آشوبگر و در عين حال آرام و رویایي .و به آن لحظه كه
مصمم به چشم های او نگاه كرده بود و جواب منفي را داده بود .به سکوت و لبخند هایش در هنگام رفتن ،فکر كرد
و به این كه چرا نگين آن چند كلمه را باید درست یك شب قبل از مهماني به او بگوید؛ شبي كه مي توانست
زیباترین و ماندگارترین شب زندگي او و مهيار باشد؛ تبدیل به بدترین و زجرآورترین شب زندگي اش شود .هميشه
در خوشي ها چيزی بود كه نگرانش مي كرد و هميشه هم قسمت نگران وجودش ،حرفش به كرسي مي نشست.
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برای همين سعي مي كرد هيچ وقت از خبر خوشي ،زیاد از حد خوشحال نشود؛ چون حتما بعدش یك خبر یا حادثه
ناگواری برایش پيش مي آمد و همه چيز را خراب مي كرد.
سرش را به سمت دیگر بالش چرخاند ناراحت و عصبي بود و بيشتر از همه دلتنگ بود.
چرا زودتر آن دفترچه به دستش نرسيده بود؟ چرا باید سرنوشت مهرداد این گونه مي شد ،درست زماني كه بيشتر
از هر زمان دیگر به او احتياج داشتند؟ چرا و چراهای بي جواب دیگری ذهنش را پر كرده بود كه افسرده و عصبي
اش مي كرد.
یاد آخرین شبي افتاد كه مهرداد به خانه شان آمده بود تا همه چيز را برایشان تعریف كند و به قول خودش چيزی را
ناگفته نگذارد .هر چه او مي گفت همه را بهتر و دقيق تر از آني كه مهرداد مي گفت مي دانست.
وقتي به مهرداد گفت كه همه چيز را از قبل مي دانسته مهرداد ابرو در هم كشيده بود و عميق نگاهش كرده بود.
انگار جا خورده بود به خودش كه آمد گره ی اخم از پيشاني باز كرد و سعي كرده بود بخندد اما معلوم بود هنوز هم
نگران است .بعد جلوی همه گفته بود كه از زبان نگين و خانمش چيزی پنهان نمي ماند .اما وقتي كه مي خواست برود
با آوا مثل موقعي كه داشت با نگين در مورد سهيل پدرانه و آرام صحبت مي كرد گفته بود
 مهيار خيلي نگرانه فکر مي كرد برای شما آنجور كه باید قضيه رو نگفتن چون شنيدم كه به این موضوع اشارهكرده اید و سریع هم برادر فلك زده ی منو جواب كرده اید؟
لبخندی زده بود و در ادامه حرفش گفته بود :
 ببين دخترم من نمي دونم چطوری این موضوع رو به تو گفتن اما هر چي كه امشب گفتم قسم مي خورم به دوستيچند ساله ام با پدرت كه همه اش بي كم و كاست هماني بوده كه اتفاق افتاده.
 مي دونم آقای فرداد .البته اون شب كه صریح جواب ایشون رو دادم از این جریانات اطالعي نداشتم فقط سر بستهدر مورد ازدواج قبلي ایشون و اختالفي هم كه ميان همسرتون و مهيار خان بود چيزهایي از نگين شنيده بودم من از
همه چيز بي خبر بودم  ....راستش دیشب توسط كسي از این وقایع با خبر شدم كه دیگر هيچ شك و شبهه ای هم در
مورد ایشون برام باقي نذاشت .همه چيز برام روشن شد حتي حاال بيشتر از شما مي دونم كه ....
و حرفش را خورد .ازش نپرسيده بود چه كسي شاید چون لبخند را بر لبها و سرخي شرم را بر گونه هایش مشاهده
كرده بود دیگر دانستن اینکه چه طور و توسط چه كسي پي به این موضوع برده است مهم نبود .لبخندی زده بود و
آهسته برای اطمينان خاطر بيشتر پرسيده بود :
 حاال نظرت چيه دخترم البته نمي خوام به این سرعت جواب بدی فعال فقط یه مسکن ضد دردی كه اجالتا دلمجروح برادر بيچاره ما رو درمان كنه.
و آوا یك لحظه احساس كرده بود كه در صورت و دلش ،آتش گداخته ای را روشن كرده اند و دارد كم كم ذوب مي
شود .سرش را زیر انداخته بود و مهرداد لبخند رضایت بخشي زده بود؛ خندان و ذوق زده ،آخرین حرفش را با او
زده بود :
 خدا رو شکر؛ اگه بدوني از اون شبي كه از خونه شما اومده ،چه حالي داره! ...دلم مي خواد موقعي كه این خبر روبهش مي دم؛ قيافه ش رو از نزدیك ببينم.
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و رفته بود تا از نزدیك او را ببيند؛ ذوق و خنده و خوشحالي را در چهره اش ببيند؛ دلش مي خواست خودش این
خبر را به او بگوید؛ و حاال رفته بود تا خبر مرگش را به دست او بدهد .كاش نرفته بود؛ كاش ...مادرش گفته بود كه
حکمت این بوده و با قسمت و سرنوشت هم نمي توان دست و پنجه نرم كرد!
فردا صبح نگين به خانه شان سر زده بود .از اینکه آن موقع صبح و آن هم با آن چهره ذوق زده و هيجان آور ،رو به
رو شده بود تعجب كرده بود .نگين فقط نگاهش مي كرد و در پوست خودش نمي گنجيد .فکر كرده بودكه حتما
مادرش با ازدواج او و سهيل كنار آمده است .از نگين هم همين سوال را پرسيد؛ اما او شوق زده بود و نگاهش مي
كرد و در آغوشش مي گرفت .فقط در ميان هياهویي كه راه انداخته بود ،سربسته گفت :
 دیشب بابا گفت!این چند كلمه كوتاه و سربسته اش مثل زماني بود كه به او گفته بود مي دونستي عموی من قبال ازدواج كرده؟ به
همين مختصری! اما این بار آوا مطمئن بود كه این جمله كوتاه همه آن چيزی است كه پيش آمده و باعث هيجان او
شده است .آوا فهميد كه مهرداد برای خانواده اش همه چيز را گفته و نمي دانست برای چه آن قدر از نگين خجالت
مي كشيد.
شاید بي ربط بود؛ اما یك دفعه یادش به سهيل افتاد و فکر كرد كه چه قدر برایش گفتن اینکه عاشق نگين است ،آن
هم جلوی كسي كه یك عمر با او بوده و بزرگ شده ،مشکل بوده است.
نگين تا چند ساعت همين طور او را نگاه مي كرد و مي بوسيد و مي گفت :
 نمي دوني چه قدر ذوق كردم و اون قدر جيغ زدم كه هر دوشون به خنده افتاده بودند .حنجرم پاره شد از بسفریاد زدم و باال و پایين پریدم.
دوباره نگاهش كرده بود؛ انگار كه اولين بار است او را مي بيند .او را داشت از دید جدیدی تماشا مي كرد؛ و همان
وقت گفت :
 باورم نمي شه؛ یعني تو مي شي زن عموی من!و آوا هم دلش هری ریخت و گونه هایش سرخ شد .نگين چند بار این كلمه زن عمو را بر لب تکرار كرد و به او
خيره شده بود؛ گویي مي خواست باور كند و با كلمه جدید كنار بياید .بعد دستش را گرفت و كنار تخت نشاندش و
كمي آرام گرفت و گفته بود :
 چه قدر بد جنسه!! تو این مدت هيچي بروز نداده بود؛ حداقل به من مي گفت! ...من كه اصال به مخم همچين چيزینمي خورد! آخه از هيچ كدوم تون حتي یه چراغ سبزی ،چيزی دستگيرم نشده بود.
خندیده بود و پرسيده بود :
 خودت هم چيزی فهميده بودی؟ مثال از نگاهش یا ...آوا لبخند شرمگيني زده بود و آهسته گفته بود :
 شك داشتم؛ اما بعد مطمئن شدم.نگين سفت بغلش كرد و گفت :
 عزیزم! ...پس چرا چيزی به من نگفتي؟ ...عجب خدا در و تخته رو خوب به هم مي اندازه؛ هر دوتون بدجنس و تودارید!
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هر دو خندیدند .نگين كمي آرام تر شد و انگار از این همه شور و هيجان خسته شده بود .موشکافانه به آوا نگاه كرد
و با لحني كه شبيه التماس بود پرسيد :
 دوستش داری؟آوا با لبخند نگاهش را به سوی دیگری تاباند .نمي توانست برای او از تمام لحظه های كشنده و عذاب آور این مدت
تعریف كند .مثل هميشه پشت سکوتي كه هميشه آن را امن و راحت تر مي دید ،پناه گرفت .نگين گفت :
 هميشه دوست داشتم ببينم عمو عاشق چه كسي مي شه؛ همون طور كه خاله م هم دوست داشت بدونه؛ ...اصالفکرش رو نمي كردم كه اون طرف همون كسي است كه هميشه در كنار من بوده!
آوا احساس كرد كه نگين با گفتن این حرف؛ چهره اش برای لحظه ای در هم رفت .دوباره گفت :
 حاال دروغ ما هم بر مال مي شه. چه دروغي؟ مي دوني آخه برای اینکه اون به كل همه چيز رو فراموش كنه ،بهش به دروغ گفتيم كه عموم ازدواج كرده .البتهمجبور شدیم چنين دروغي رو بگيم؛ ما مي دونستيم خاله هنوز به یاد مهياره ،و هنوز نتونسته اونو فراموش كنه كه
اون همه عشق و محبت آرش به چشمش نمي آد ...واقعا تصور كن حاضر بشه به خاطرت بکوبه بياد اونور دنيا؛ اون
وقت من به سهيل مي گم یه خونه اینجا بگيریم ،مي گه كارم رو چي كار كنم ،خير سرم من مدیر عامل شركتم! ...چي
مي گفتم؟! ...هان! ما هم وقتي دیدیم این طوریست ،به دروغ بهش گفتيم كه عمو ازدواج كرده و رفته اصفهان .مي
دونستيم كه وقتي عمو كارش درست بشه برای هميشه به اصفهان مي ره؛ این هم بهانه ای شد كه خيال او و خودمون
رو راحت كنيم .واقعا هم همان شد؛ پنج ماه بعد خبر ازدواج شون رو از آرش شنيدیم .یه روز آرش با خوشحالي و
ذوق زده به خونه زنگ زده بود و به مامان خبر داده بود كه باالخره فرناز راضي شده كه با او ازدواج كنه .نمي دوني
چه قدر خوشحال شدیم؛ بعد از آن همه درگيری ها و خبرهای بد؛ این بهترین چيزی بود كه مي شنيدیم و مامانم از
این كه باعث شده بود با این دروغش زندگي خاله رو نجات بده تو پوست خودش نمي گنجيد .واقعا هم دروغ
مصلحت آميزی بود؛ چون به صالح خاله بود كه دیگه از خيال واهي و افسردگي بيرون بياد و مطمئن بودیم كه با
عالقه ای كه آرش بهش داره مي تونه اون رو خوشبخت كنه و كم كم همه چيز رو فراموش مي كرد و خيال ما هم از
بابتش راحت مي شد؛ چون با سابقه ای كه خاله داشت بعيد نبود كه دوباره دست به آن كارهای احمقانه بزنه...
راستش مي دوني دفتر خاله همه اونچه كه اتفاق افتاده نبود؛ این ها تازه قسمت خوب و بي دردسر زندگي خاله بود؛
قسمت اصلي ماجرا تازه بعد از نرفتن خاله به خارج شروع شد.
آوا متحير نگاهش كرد و نگين گفت :
  ...خيلي حرف زدم؟ حاال كه داریم فاميل مي شيم دلم مي خواد همه چيز رو برات تعریف كنم ،باالخره این چيزهارو از زبان عموم مي شنوی ،پس ترسي از گفتنش ندارم ...اصال گذشته رو ول كن ...آوا یه سوالي ازت بپرسم راستش
رو بهم مي گي؟
آوا داشت روی آخرین حرف نگين فکر مي كرد ،گفت :
 بپرس؟! راستش دیشب تا حاال تك تك روزهای سفرمون رو به اصفهان مرور مي كردم؛ مي دوني تا قبل از سفرمون هموحيدی رو یه جورایي مي شد اخالقش رو تحمل كرد؛ اما بالفاصله بعد از ورودمون به اون جا بود كه اخالقش عوض
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شد و كشمکش ها شروع شد .گفتم شاید وحيدی چيزهایي فهميده بوده؛ مي دیدی چه طور با عمو حرف مي زد؟ مثل
كسایي كه از یه نفر دل پری دارند و مي خوان دق و دلي شون رو خالي كنند .گفتم حتما یه چيزهایي بو برده بود؛...
فکر كنم حرف های اون شب تون و دعوای بعد از اون هم بي ارتباط به این موضوع نبوده!؟
آوا خندید و گفت :
 درست فکر كردی ،اون روز نمي تونستم حقيقت رو بهت بگم كه وحيدی در قبال اون همه زحمتي كه عموت برایبچه های گروه كشيده بود چه تهمت هایي مي زد؛ مي گفت  :نمي دونم چرا خودتون رو زدید به اون راه و معني این
نگاه ها رو نمي فهميد؛ عصبي بود و مرتب دری وری مي گفت.
نگين بلند خندید و گفت :
 بيچاره دری وری نمي گفت؛ چيزی كه من و توی احمق نمي فهميدیم رو داشت حاليمون مي كرد ...نمي دونستم كهعمو مهيار این قدر آب زیركاهه! مردها همجنس خودشون رو بهتر مي شناسن و مي فهمن كه طرف مقصودش از
فالن نگاه چيه .هر دو خندیدند.
بعد از رفتن نگين آوا به سابقه كار احمقانه خاله اش فکر مي كرد!؟ دوباره فکرش آشفته و در هم شد؛ پس ماجرای
زندگي فرناز تا قبل از رفتنش به انگليس به همين جا ختم نشده؛ این ها تازه قسمت كوچکي از جریانات پيش آمده
بوده است! مي ترسيد شاید دانستن ادامه این موضوع همان بن بستي بود كه به ادامه این خوشبختي پایان مي داد.
پس چرا این قسمت بزرگ زندگي او ،كه حتما به زندگي مهيار هم پيوند مي خورد ،این قدر برای آن ها كوچك جلوه
مي كرد؛ كه حتي مهرداد هم لزومي به گفتن آن ندانسته بود!؟
فرناز را اولين بار مراسم سوم مهرداد دیده بود دورتر از همه به درختي تکيه داده بود .تور سياهي روی موهای
بلندش انداخته بود و دستکش به دست داشت .باراني طوسي رنگي پوشيده بود كه قدش را از آنچه كه بود بلندتر
نشان مي داد .عينك آفتابي به چشم داشت و ال به الی انگشتان كشيده اش سيگار باریکي گرفته بود و مرتب جلوی
دهانش نزدیك مي كرد و با لبهای غنچه كرده ،پك محکمي به آن مي زد .مي دانست پشت آن عينك سياه چشمش
به دنبال چه كسي است .رفتار آرام و سردش با آنچه كه نوشته بود از زمين تا آسمان فرق مي كرد .دلش مي خواست
از نزدیك او را ببيند و صدایش را بشنود اما دیگر موفق به دیدنش نشده بود .تا اینکه یك روز برای احوالپرسي و
دیدن نگين به خانه شان رفته بود و آنجا او را دقيق دیده بود .مادر نگين خانه نبود و فرناز باالی سر خواهر زاده اش
مانده بود و از او مراقبت مي كرد.
آوا اول هول كرده بود در مقابل او احساس گناه داشت .حال نگين را پرسيد و او كوتاه جواب داده بود كه فعال
خوابيده .كمي باالی سر نگين ایستادند از نگاههای او چيزهایي فهميده بود و شك نداشت كه از دروغي كه به او گفته
بودند مطلع شده است .از اینکه فرناز زیر ذره بينش داشت دستهایش یخ كرده بود .از اتاق نگين بيرون آمدند .مي
خواست برود كه فرناز گفته بود :
 چای مي خورید؟نمي توانست بيشتر از این زیر نگاههای او تاب بياورد .با این حال دعوتش را قبول كرده بود .یك دليلش آن بود كه
مثل فرناز كنجکاو بود .هر كدام به دليلي.
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چای كه آورد با سيني روی ميز گذاشت و درست رو به رویش نشست .اول نگاه دقيقي به سرتاپایش انداخت و بعد
از كنار ميز جعبه سيگارش را برداشت ،نخي بيرون كشيد و با فندك روشن كرد و دوباره پشت حلقه های سيگارش
به او خيره شد .نگاهش آرام و بي فروغ بود .آوا احساس كرد كه گلویش خشك شده است .كمي از استکان چای
نوشيد داغ داغ .فرناز باالخره به حرف آمد :
 همون دوست نگين هستي كه فيلم سازه؟ بله. آوا ،درسته؟ بله.و دقيق تر نگاهش كرد .هر دو برای چند ثانيه ،مستقيم و بي حرف در چشمان یکدیگر خيره شدند.
 نگين از شما خيلي تعریف مي كرد مشتاق بودم ببينمتون. من هم مشتاق بودم شما رو ببينم اما اصال دوست نداشتم توی این موقعيت ببينمتون.آوا سعي كرد با ميان كشيدن مرگ تاسف بار و تکان دهنده مهرداد كمي از نگاههای پر معنای او خالص شود ،اما
موفق نشد .فرناز بحث را به جایي كشاند كه آوا از آن مي ترسيد.
 تمام این سالها منتظر چنين لحظه ای بودم  ....خيلي دوست داشتم بدونم اون كسي كه مي تونه مهيار رو عاشقخودش كنه كيه.
و نگاه موشکافانه دیگری انداخت .با ناخن روی سيگار ضربه زد و گرده آن را داخل سيني ریخت.
 چطور تونستي اونو عاشق خودت كني؟این حرف ،آوا را تکان داد .آنقدر راحت و سرد این حرف را زده بود كه برای لحظه ای مات نگاهش كرد .از حرفش
رنجيده بود یعني از لحنش كه انقدر تلخ و بد عنوان كرده بود .این حرف برایش بيشتر شبيه این بود كه بگوید :
چطور تونستي عشق منو بدزدی؟!
دوباره با پوزخندی تلخ گفته بود :
 دختر آروم و خجالتي به نظر مي آی فکر مي كردم كسي كه بتونه اونو به زانو در بياره خيلي از من ...حرفش را خورد و دوباره گفت :
 به هر حال بهت تبریك مي گم كه تونستي از عهده او قلب سنگي و مغرور بر بيای.آوا ساكت بود ،احساس گناه مي كرد احساس مي كرد رو به روی كسي نشسته كه از گناهش آگاه است اما با كمال
فداكاری و حسن نيت گناهش را بخشيده است .اما از چهره اش آثار ناراحتي هنوز نمایان است.
 نگين گفته بود كه دفترچه منو به شما داده ،فکر نمي كردم این خزعبالت رو داده به همسر آینده كسي كه در تبعشقش مي سوختم.
طوری این كلمات را پشت سر هم عنوان كرد و لبخند زد كه گویي همه چيز دیگر برایش بي اهميت و مسخره مي
آید .آوا به حلقه ساده انگشتش كه تنها با یك نگين مزین شده بود چشم دوخت .فرناز سعي كرد لبخند دوستانه ای
به او بزند و گفت :
 چرا اینقدر ساكتي؟آوا هم متقابال لبخند زد :
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 چي بگم؟فرناز كمي سکوت كرد و پك دیگری زد .گفت :
 چند سالته؟ بيست و چهار سال ،یعني دیگه آخراشه.فرناز به گوشه ميز چشك دوخت و توی فکر فرو رفت .آهسته گفت :
 تقریبا هم سن و سال آن موقع من.آوا حساب كرد كه االن او دقيقا سي و یك سالش است .دوال شد تا جعبه سيگار را كه از روی پایش سر خورده بود از
زمين بردارد .موهای بلند و بلوندش اطراف شانه های لختش ریخت .شلوارك سبز رنگي هم پوشيده بود و پاهای
بلند و كشيده اش روی هم انداخته بود .مرتب با انگشت شست پا آرام روی دمپایي اش ضربه مي رد .گفت :
 توسط تعریفهایي كه نگين ازت مي كرد یه احساس راحتتری نسبت بهت دارم.آوا منظورش را درست نفهميد اما لبخند زد .بعد احساس كرد در چشمهای طوسي رنگ او لبخند زیبایي نشست.
ادامه داد :
 من همه اونچه كه بودم رو به تو نشون دادم  ،دیگه چيزی برای پنهان كردن ندارم  ...اولش كه شنيدم مهيار ميخواد با اون كسي ازدواج كنه كه دفترم رو خونده داشتم از خشم مي تركيدم .خب مسلمه دلم نمي خواست كسي كه
من دوست داشتم جای اون باشم بنشينه و به این شکست من و پيروزی خودش بخنده و باد بندازه تو غبغبش.
 اما من بعد از خوندن اون دفترچه چنين حسي رو نداشتم.فرناز انگار حرفش را نشنيد و چيزی نگفت .لبخند بي روح دیگری زد و گفت :
 اما با دیدن تو احساس مي كنم كه خودم رو دارم در همون سن و سال و آروزها تصور مي كنم ،البته نه به آرامي وساكتي تو .زمين زیر پای من بند نمي شد! برای همين با دیدنت تعجب كردم من به معنای كامل یك دختر پردردسر
و پر شر و شور بودم .غرور بي اندازه ام كفر همه ی پسرهای دوروبرم رو در آورده بود ....
كمي مکث كرد و دوباره به گوشه نامعلومي خيره شد و آهسته و از روی كينه گفت :
 مهيار تمام اونچه رو كه بودم یکجا ازم گرفت به خاطرش حاضر شدم تنها چيزی رو هم كه ازم باقي مونده بود زیرپا بگذارم و غرورم رو گذاشتم و تاوانش رو هم پس دادم.
سعي كرد خود را آرام نشان بدهد :
 فکر مي كردم اون باید چه ابر قدرت مغرور و زیبایي باشه كه مهيار به خاطرش سر تعظيم فرو بياره  ...اما سکوتو این نگاه عاقل اندر سفيهي كه مي كني درست شبيه خودشه.
آوا ساكت بود ،دلش مي خواست بگذارد كه هرچه مي خواهد به زبان بياورد اصال ناراحت نمي شد .فرناز پوزخندی
زد و دستش را زیر چانه زد .پرسيد :
 شنيدم قصد دارید با نگين از روی اون اراجيف فيلم درست كنيد؟!آوا نمي دانست برای چه او قصد دارد آنقدر دفترچه و حرفهایش را كوچك و مسخره جلوه دهد.
 این پيشنهاد نگين بود هنوز در این زمينه اقدامي نکردیم .اگر روزی هم دست به چنين كاری زدیم حتما قبلشاجازشو مي گيریم.
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 برایم اصال اهميت نداره ،هر كاری دوست داشتيد بکنيد ،فقط فکر نمي كنم چيز همچين جالب و قابل توجهي باشه.به این همه زحمتش نمي ارزه.
بعد برخاست و به سمت پنجره رفت ،گوشه ی پرده را كنار زد و معلوم بود فکرش جای دیگری است .از همانجا
گفت :
 یه چيزی رو مي دونستي .... ،زندگي من تا قبل از رفتنم از ایران و پایان دادن به همه چيزی كه در اینجا داشتم بهاین سادگي تموم نشد .تازه همه چيز شروع شده بود!
و این همان چيزی بود كه آوا از شنيدنش مي ترسيد .گفت :
 نگين یه اشاره ای به این موضوع كرده بود اما همه چيز رو نگفت یا اینکه نخواست بگه ....منم اصراری نکردم. اگه دوست داشته باشي برات تعریف مي كنم ،شاید گفتن بقيه اون اراجيف حداقل به درد فيلمنامه تون خورد. هر طور مایليد. االن موقعيت مناسبي برای گفتن این حرفها نيست ممکنه نگين از خواب بيدار بشه ،اصال دوست ندارم با این حالشحرفهای كهنه و تکراری منو بشنوه.
آوا نشان داد كه دیگر قصد رفتن دارد .فرناز ته سيگارش را داخل سيني خاموش كرد .كنار ميز تلفن رفت و برگه ای
برداشت و چيزی روی آن نوشت .آوا متوجه شد كه چپ دست است .فرناز برگه را از وسط تا كرد و گفت :
 من فردا مي رم منزل پرویز ،دیگه كسي اونجا زندگي نمي كنه .اگه دوست داشتي یه سری بهم بزن .البته اگهمشتاق شنيدن حرفهای من هستي؟
آوا برگه را گرفت و روی او دوستانه لبخند زد و گفت كه اگر فرصت كرد با كمال ميل به دیدنش خواهد رفت.
***
تا نيمه های شب به فرناز فکر مي كرد ،به خودش و به مهيار .قاطعانه تصميمش را گرفته بود كه به خانه فرناز برود.
هر چه كه بود ،باید حاال مي فهميد قبل از اینکه از دهان كس دیگری حرفي مي شنيد كه زندگي اش را خراب كند.
نگين پياده نشد .مهيار پيش آن ها رفت و چيزی به آن ها گفت .فرنوش با چشماني سرخ ،از همان جا نگاهش كرد.
فرناز به سمتش رفت و سرش را از شيشه داخل كرد و با مهرباني گفت :
 نگين ،بيا بریم تو خونه ،این قدر مامانت رو اذیت نکن؛ ببين رنگشو!  ...كجا مي خوای بری؟نگين داد زد :
 قبرستون!فرناز آهي كشيد و به خواهرش نگاه كرد .مهيار به فرنوش گفت :
 نگران نباش؛ مي برمش سر خاك مهرداد و زود برش مي گردونم خونه.فرنوش نگاهش كرد و به عالمت مثبت سرش را تکان داد و بي حرف ،به داخل خانه بازگشت .مهيار به دنبال فرهاد،
نزدیك ماشين رفت و گفت :
 شرمنده تم؛ به خاطر من از كار و زندگيت افتادی! این چه حرفيه!فرهاد ،در ماشين را باز كرد ،كيفش را داخل ماشين انداخت و گفت :
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 حاال واقعاً تصميمت چيه؟مهيار به سمت ماشين خودش برگشت؛ فرناز را دید كه داشت با نگين صحبت مي كرد .درمانده گفت :
 نمي دونم؛ خودم هم موندم؛ اگر چنين تصميمي رو نداشتن ،فروختن كارخونه برام اهميتي نداشت ،اما مجبورم بهاین واسطه یه كم بيشتر معطل شون كنم تا نگين راضي شون كنه.
آهي كشيد و ادامه داد :
 با حرف زدن من ،تازه اوضاع بدتر هم مي شه! فرهاد نمي دونم چرا فرنوش ،منو عامل تمام بدبختي های زندگيشمي دونه! حاال هم كه منو قاتل برادر خودم مي دونه! ...باور كن هنوز هم نمي دونم برای چي مهرداد یك دفعه بدون
هيچ خبری راه افتاد بياد اصفهان!
فرهاد فهميد كه مهيار به كل،از همه چيز بي خبر است .كمي این پا و آن پا كرد .دلش نيامد به او نگوید و دست آخر
گفت :
 فکر مي كردم حداقل از این جریان خبر داری!مهيار مات نگاهش كرد و پرسيد :
 چه جریاني رو!؟لبخند كمرنگي بر لبهای فرهاد نشست و گفت :
 یك روز قبل از اون اتفاق ،شب مهرداد اومده بود خونه ی ما و  ....همه جریان رو برای ما تعریف كرد .راستشگفت كه خودش مي خواد این خبر خوش رو بهت بگه ،مي خواست خودش بهت بگه كه دخترم درخواست ازدواجت
رو قبول كرده.
مهيار یك لحظه قلبش در سينه فرو ریخت ،نمي دانست خوشحال باشد یا ناراحت ،هر دو حس گریه و خنده را
داشت .خوشحال بود به خاطر این خبر خوش ،و غمگين به خاطر اینکه تازه فهميده بود چرا فرنوش او را مقصر مرگ
مهرداد مي دانست ،از اینکه مهرداد به خاطر او به این سفر شوم رفته بود! ....از نگاه كردن مستقيم به چشمان فرهاد
خجالت كشيد و احساس كرد كه تمام هيکلش در آتش مي سوزد .سرش را پایين انداخت ،سعي كرد صورتش را از
نگاه به فرهاد بپوشاند و آهي جان سوز كشيد ،یاد مهرداد و فکر به این موضوع ،از خود بي خودش كرده بود .سعي
كرد خودش را كنترل كند ،اما نتوانست و اشك بي امان به صورتش جاری شد .فرهاد به چهره ی زیبایش ،لبخندی
زد و دستش را روی شانه ی او گذاشت و گفت :
 فکر نمي كردم روزی داماد خودم بشي.از شنيدن این حرف ،لبخند دلنشين و گرمي روی لبهای مهيار نقش بست .آخرین باری كه این لبخند را زده بود
دقيقا شش ماه از آن گذشته بود .برای اینکه او را از آن حال بيرون بياورد ،با خنده گفت :
 شازده خوب رقيبي برات پيدا كردم كه ماتت كنه؟مهيار همانطور كه سرش زیر بود ،آهسته زیر لب گفت « چه جورم! » و رو كرد به او گفت :
 فرهاد راستش من  ....شرمنده تم روم نمي شد به خودت بگم ،گفتم حتما ناراحت مي شي از اینکه از اعتماد واطمينانت ....
 -من اگه بهت اطمينان نداشتم دخترم رو دستت نمي سپردم.
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مهيار دست او را كه برای خداحافظي جلو آورده بود ،در دست فشرد و تشکر كرد .بعد از رفتن فرهاد ،برای لحظه
ای همان جا ماند .بعد با تمام غوغایي كه در دلش برپا شده بود ،سوار ماشين شد .فرناز دستي بر صورت نگين كشيد
و از ماشين فاصله گرفت.
نگين بالفاصله بعد از اینکه فرناز به داخل خانه رفت ،صورت عمویش را بوسيد .مهيار با تعجب به چهره ی او كه
هنوز غمگين بود لبخند زد و گفت :
 چي شد؟!! تبریك مي گم. بابته؟!نگين به بازوی او زد و گفت :
 هنوز هم دارید از من پنهانش مي كنيد ،مي گم كه هميشه من آخرین نفری هستم كه باید خبرها به دستم برسه!....خيلي بدجنسيد ،چرا به من چيزی نگفتيد؟! خير سرم دوست صميميش من بودم!
مهيار حاال دیگر مي دانست كه مهرداد قبل از مرگش ،خانواده اش را هم در جریان این موضوع قرار داده است.
لبخندی زد و گفت :
 قربون تو و اون دوست صميميت بشم كه هر دوتون قصد جون منو كردید و تا منو نکشيد راحت نميشيد!نگين برای لحظه ای كوتاه لبخندی بر لبهایش نشست و دوباره تمام چهره اش را غبار غم فرا گرفت و گفت :
 حال دوست صميمي شما بعد از شنيدن این خبر در چه وضعيه؟ -كامال اورژانسي! دیگه هيچ اميدی بهش نيست

آقای حجتي با دو انگشت چشمهای خسته اش را از زیر عينك ماساژ داد و گفت :
 خودم هم تا دیدمش تعجب كردم ،با یه پسره اومده بود كه تا به حال ندیده بودمش!آوا گفت :
 چه سرزده! چه طور روش شد بياد اینجا! یه راست اومد دفتر من .با اینکه همه ازش بي خبر بودن اما هيچ كدوم از بچه ها هم با دیدنش راغب نبودن كهبيان و باهاش صحبت كنن!
 حاال برای چي اومده بود؟! پشت تلفن كه بهت گفتم ،فکر كرد تو توی شركتي ،سراغت رو گرفت .چيزی نگفت فقط گفت كه مي خواد حتماتو رو ببينه.
آوا برای لحظه ای سکوت كرد و به ميز خيره شد .نمي دانست بعد از این همه مدت بي خبری آمدنش آن هم
اینگونه سرزده و بي خبر چه دليلي داشت!
آقای حجتي نگاهي به ساعتش انداخت و گفت :
 دیگه باید سر و كله اش پيدا بشه .ازش پرسيدم شماره ش رو كه داری مي توني خودت باهاش تماس بگيری.گفت نه باید حتما خودش رو ببينم!
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شانه باال انداخت و گفت :
 االن كه اومد همه چيز روشن مي شه .بذار بياد ببينيم توی این مدت كجا بوده و چيکار مي كرده ،مي خوام ببينمحقيقت داره كه یه فيلمي رو آماده كرده و فرستاده جشنواره.
همان هنگام چند ضربه به در خورد ،حجتي اشاره كرد كه خودش است و اجازه ورود داد.
آوا قبال فکرش را كرده بود كه در برخورد با او چگونه رفتار كند ،خيلي معمولي و عادی به او سالم كرد ،انگار كه
همين دیروز بوده كه او را در شركت دیده است و آب هم از آب تکان نخورده است ،اینگونه هم نشان مي داد كه
نبود او چقدر برایش بي تفاوت و بي اهميت بوده است .اما با تمام این حرفها ،نتوانست گره اخمي كه در چهره اش
نشسته بود را از هم باز كند.
بر عکس او وحيدی برای لحظه ای چشم در چشم ،نگاهش را به او دوخت و با لبخندی گرم سالمش كرد و حالش را
پرسيد .از همه بيشتر رفتار صبورانه حجتي بود كه تعجب آوا را دو چندان كرد كه با چه متانتي به او دست داد و به
داخل دعوتش كرد .دیگر به اندازه ی او نمي توانست گذشت داشته باشد!
وحيدی وقتي نشست حال نگين را پرسيد و از شنيدن خبر نابهنگام و متاثر كننده مرگ آقای فرداد ،چندین بار ابراز
تاسف كرد و گفت كه اصال باورش نمي شود و چقدر دنيا بي ارزش و كوچك است!
آوا ساكت به حرفهایش گوش داد و كالمي حرف نزد .اما نگاهش برای لحظه ای متوجه مسير نگاه او شد كه چطور به
دستش چپش خيره شد و با لبخندی رضایت بخش ،حرفش را پایان داد .آوا با بي ميلي گفت :
 آقای حجتي تلفني به من گفتن كه با من كار مهمي داشتيد؟ بله .باید حتما مي دیدمتون.مکثي كرد و پرسيد :
 نمي خوایيد بپرسيد این مدت من كجا بودم؟ نه .فکر نمي كنم برام اهميتي داشته باشه.با این وجود ،بر خالف ميلتون من براتون مي گم .بعد از اون شب به یك روستایي در چند كيلومتری همون روستابه اسم « پشت كوه » رفتم .مي خواستم سریع برگردم تهران اما چند روزی رو خونه ی یکي از اهالي اونجا موندم .با
اعصابي كه داشتم باورم نمي شد بتونم فکری كه به سرم افتاده بود رو عملي كنم ،خيلي از منطقه ش خوشم اومد و
تصميم گرفتم به هر نحوی كه شده یه فيلمي از اونجا پر كنم .تا اینکه با چند تایي از دوستام كه در شيراز بودن
تماس گرفتم و گفتم كه قصد دارم چنين كاری رو در این منطقه شروع كنم ،اونها هم بالفاصله با گروهشون به اونجا
اومدن و یك هفته ای كار رو بستيم.
 خب تبریك مي گم ،حاال زودتر بفرمایيد كه با من چه كاری داشتيد؟ حقيقتش ما تمام كار رو از روی فيلمانه ی شما پيش بردیم.آوا برای لحظه ای مات و مبهوت ماند .از عصبانيت و خشم دلش مي خواست بر سرش فریاد بزند و هر ناسزایي كه
دوست داشت ،نثارش كند .به آقای حجتي نگاه كرد .حجتي به او یواشکي اشاره كرد كه آرام باشد تا ادامه صحبتهای
او را بشنوند .وحيدی فهميد كه خيلي ناراحت و عصبي است ،برای همين سریع ادامه داد :
 باید منو ببخشيد اما باور كنيد حيفم اومد كه بي خيال كار بشم ،به نظر خودم كه فيلم خوبي از آب در اومد.بعد از داخل سامسونتش بسته ای در آورد و رو به روی او گرفت و گفت :
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 این نسخه ی همون فيلميه كه گرفتيم ،دلم مي خواست شما هم ببينيد .اونطور هم كه شما در مورد من قضاوت ميكنيد من آدم بد ذاتي نيستم ،اسم شما به عنوان فيلمنامه نویس عنوان شده ،اونم با خط درشت.
آوا چيزی از خشمش كاسته نشد .وحيدی همان طور فيلم را نگه داشته بود و منتظر بود كه آن را از دستش بگيرد.
گفت :
 نمي خواید یه نگاهي بهش بندازید؟ دوست دارم نظرتون رو بعد از دیدن فيلم بدونم .من هنوزم از نظریات شما ،باكمال ميل استقبال مي كنم.
آوا فيلم را با بي ميلي گرفت و گفت :
 این قدر از نظریات من استقبال كردید و به نظرهایي كه مي دادم اهميت دادید كه از زمين تا آسمون با فيلنامهخودم توفير پيدا كرده! پيشنهاد مي كنم اسمم رو هم بردارید؛ چون اگه همون طور كه اونجا آزادانه در فيلم نامه م
دست مي بردید ،عمل كرده باشيد ،دیگه اون فيلم نامه از من نيست.
 زود قضاوت نکنيد ،دلم مي خواد بعد از اینکه فيلم رو دیدید نظرتون رو بشنوم.حجتي پرسيد :
 پس هنوزم به جشنواره ارائه ندادید؟ نخير ....،معلومه این مدت خيلي شایعات پشت سرم زده شده! خيلي هاش هم درست بوده! مثال؟ همين كه یه كار جدید رو شروع كردید و قراره بفرستيد جشنواره.وحيدی پوزخندی زد و ادیبانه گفت :
 وقتي هستي كسي قدرتو نمي دونه و همه وانمود مي كنن كه اهميتي نداری؛ وقتي نيستي ،تازه همه ارزشتو ميفهمند!
حجتي پایش را روی پای دیگر انداخت و جواب داد :
 آدم ،قدر خودش رو خودش برای دیگران تعيين مي كنه! اونهایي كه باید قدرتو بفهمن مي فهمن و اون هایي همكه نمي فهمن ،مطمئنا در هر دو حالت هيچ وقت نمي فهمن.
وحيدی چيزی نگفت و ساكت شد .آوا از جا برخاست و به آقای حجتي گفت :
 اگه اجازه بدید من دیگه از حضورتون مرخص شم. خواهش مي كنم دخترم ،توی شركت هم دیگه كاری نيست ،مي توني بری.وقتي آوا خداحافظي كرد ،وحيدی هم بلند شد و به همراهش بيرون آمد .آوا قدمهایش را تندتر كرد.؛ اما وحيدی
خود را به او رساند و صدایش زد :
 خانم ریاحي؟آوا در دل ناسزایي بارش كرد و ایستاد .وحيدی روبرویش ایستاد و گفت :
 من این مدت خيلي فکر كردم؛  ...مي خواستم بابت تمام رفتارام از شما معذرت بخوام؛ باور كنيد دست خودم نبود. -فراموش كنيد.
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 من توی این مدت ،خيلي به شما و حرفهاتون فکر كردم ،راستش هر چه با خودم كلنجار رفتم نتونستم با دلم كناربيام؛ نتونستم به كس دیگه ای جز شما فکر كنم؛ ....من هنوزم به شما عالقه مندم.
آوا با همان اخم نگاهش كرد و با لحن خشکي گفت :
 لطفا به دلتون حالي كنيد كه با زور نمي شه چيزی رو به دست آورد؛ به جای كنار اومدن باش ،بهش یاد بدید كهفراموشي هم بخشي از زندگيه!
و بدون خداحافظي از كنارش رد شد .وحيدی دندانهایش را بر هم فشرد و روی رگ های گردنش كه مي زد ،دست
كشيد.
صدای زنگ تلفن همراه ،كالفه اش كرد .همان طور كه دراز كشيده بود ،بدون این كه چشم هایش را از هم باز كند،
دستش را بر صورت كشيد و پيشاني اش را در كف دو دست فشرد .سهيل در دهانه در اتاقش ایستاد و با تعجب
پرسيد :
 چرا گوشيت رو بر نمي داری؟!خسته و خواب آلود گفت :
 حوصله ندارم! تا دیر وقت بيدار بودم ،خيلي سرم  ...اَه  ....چه قدر هم سمجه!و به سمت ميز خزید و گوشي را برداشت :
 بله !و یك دفعه مثل برق گرفته ها ،راست نشست و گفت :
 نگين جان تویي! چي شده عمو؟! ...خيلي خب ،االن كجایي ...گریه نکن! با این حالت كجا راه افتادی! ...باشه ،خيليخب ،حاال آروم باش .... ،بگو كجایي خودم بيام دنبالت؟ ...نه ،گفتم نه من جایي نمي رم ...باشه ،مراقب خودت باش.
سهيل كنار پای او خشکش زده بود ،با ترس گفت :
 چي شده!؟ درست نفهميدم چي مي گفت؛ یه بند داشت گریه مي كرد! داره مي آد این جا.تا رسيدن نگين ،هر دو ،زمان را در سکوت و نگراني گذراندند .صدای زنگ در كه زده شد ،سهيل نفهميد چه طوری
خودش را به در رساند .با دیدن صورت الغر و مریض او جا خورد و گفت :
 نگين ،چي به روز خودت آوردی!نگين سرش را پایين انداخت و سالم كرد ،تا آمد سراغ مهيار را بگيرد ،خودش را دید و دوباره گریه را سر داد و
گفت :
 دیگه حرف هيچ كدوم تون رو باور نمي كنم ...عمو ،شما به من قول دادید!مهيار و سهيل از او خواستند كه آرام باشد تا بفهمند موضوع چيست .اما او همان طور بي قرار ،ادامه داد :
 به خدا این ها تصميم شون جدیه؛ صبح كه خاله داشت تلفني با آرش حرف مي زد ،شنيدم كه گفت دیگه چيزی بهرفتن مون نمونده و همه چيز رو به راهه .انگار نه انگار كه منم آدمم؛ هر چي بهشون مي گم من دوست ندارم اون جا
زندگي كنم ،حرف خودشون رو مي زنن.
سهيل ،به دیوار تکيه زد و با دلواپسي به مهيار چشم دوخت .مهيار ميان هق هق گریه كردن های او گفت :
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 نگين ،این طوری جلوی من اشك نریز. آخه بریم خارج كه چي؛ مامان فکر مي كنه این طوری از تنهایي در مي آیم!؟ اما من اونجا دق مي كنم!مهيار وقتي حالش را دید ،صورتش را در دو دست گرفت و محکم به او گفت :
 نگين ،به ارواح خاك مهرداد قسم ،نمي ذارم تو رو با خودشون ببرن؛  ...حاال آروم باش.این حرف ،مثل آبي كه بر روی آتش بریزند ،او را آرام كرد .كيفش را از روی زمين برداشت و همراه آن ها داخل
سالن شد .سهيل به آشپزخانه رفت تا برایش ليواني آب بياورد .مهيار ،كنارش نشست و پرسيد :
 االن كي خونه تونه؟ فقط مامان .خاله با سمساری كه آورده بوداثاث های خونه ما رو قيمت بذاره ،رفت خونه خودشون؛ بعد از این همهسال ،انگار وقت پيدا كرده؛ مي خواد اثاث های خونه خودشون رو هم توی این مدت بفروشه .اون ها اصالً به من
نگفته بودن كه خونه رو هم فروختن!
 به فرنوش گفتي كه مي آی این جا؟ نه! گفتم مي رم خونه آوا اینا.مهيار متفکر به گوشه ای چشم دوخت و یك لحظه برخاست و به داخل اتاقش رفت .سهيل ،كنار پایش نشست و
ليوان آب را به دستش داد .هر دو برای لحظه ای در چشم های یکدیگر خيره شدند ،سهيل گفت :
 من تصميم خودمو گرفتم؛ با این وضعيتي كه پيش اومده ،دیگه هيچي برام مهم نيست؛ شده تمام زندگيمو ميفروشم و همراه تون مي آم؛ ...نگين ،یه روزی همه هم و غم زندگيم ساختن اون شركت و برپایي كارخونه بود ،حاال
همه اميد و دلخوشيم تنها تویي؛ من بدون تو این جا نمي مونم ،اگه بری منم همراهت مي آم.
نگين لبخند دلنشيني زد ،دلش از غم خالي شد و جای آن را یك آرامش عميق پر كرد .نفس راحتي كشيد و گفت :
 منم راستش رو بهت بگم؟ بگو !؟ اگه تو توی زندگيم نبودی ،شاید خيلي راحت قبول مي كردم و باهاشون مي رفتم؛ اما  ...اما مي دونم اگه برم...سهيل ،نمي تونم تو رو...
سهيل قلبش در سينه فرو ریخت ،با لبخند عميقي گفت :
 نوكرتم .به خاطرت هر كاری كه از دستم بر مي آد انجام مي دم؛ فقط تو یه كم تحمل داشته باش ،همه چي بهزودی درست مي شه؛ بهت قول مي دم.
نگين با خيال راحت ،جرعه ای از آب را نوشيد و بعد پرسيد :
 شما تا كي این جایيد؟ من كه اون جا طاقت نمي آرم؛ تا تکليف تو رو معلوم نکنم از این جا نمي رم.مهيار از اتاق بيرون آمد ،نگين با دیدن او پرسيد :
 كجا مي خواید برید؟ تو رو مي رسونم خونه تون و... عمو! من از این جا نمي رم. نمي شه نگين جان.230
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 برای چي؟ مگه به حرف های من اعتماد نداری؟نگين چيزی نگفت؛ ترس مانع از اعتمادش مي شد؛ اما مي دانست كه تنها او در این وهله مي تواند كمکش كند.
كنارش نشست و گفت :
 ببين عزیزم؛ من نمي تونم به زور برم به فرنوش بگم كه نمي ذارم دخترت رو با خودت ببریش! من چنين حقي روندارم ،ما باید باهاش حرف بزنيم و راضيش كنيم.
 اگه راضي نشد چي؟ خودتون كه اون ها رو مي شناسيد! اگه تو نخوای ،اون ها نمي تونن به زور ببرندت .اما تو هم باید توی این شرایط بيشتر به مادرت حق بدی؛ اونم بهاندازه تو غمگين و ناراحته؛ حتي بيشتر از تو.
نگين حرفش را قبول كرد .مهيار با لبخند رضایت بخشي برخاست و دستش را پيش برد :
 بریم؟***
فرنوش دلواپس و نگران ،و با چهره ای رنگ پریده ،جلوی در ظاهر شد .با دیدن دخترش ،عصباني بر سرش فریاد
زد :
 تو كه گفتي مي خوای بری خونه آوا ! زنگ زدم خونه شون گفت كه...و با دیدن مهيار ،جریان را فهميد .چشم زَهره ای به نگين رفت و گفت :
 نمي تونستي به من راستش رو بگي؛ از نگراني مردم!مهيار سالم كرد ،فرنوش آهسته جوابش را داد .نگين با تشر از كنار مادرش رد شد و گفت :
 حاال مونده تا معني واقعي دل نگراني رو بفهميد.مهيار با اخم ،چشم غره ای به او رفت و گفت :
 نگين؛ با مادرت درست صحبت كن! به جای عذرخواهيته!نگين كيفش را از روی شانه ،بي حوصله برداشت ،به سمت آنها برگشت و از مادرش عذرخواهي كرد و گفت كه اول
تصميم داشت برود خانه دوستش؛ اما بعد پشيمان شد و ترجيح داد كه برود به عمویش سری بزند .فرنوش گفت :
 چرا همراهت رو خاموش كرده بودی؟نگين سؤالش را بي جواب گذاشت .فرنوش ترجيح داد فعالً سکوت كند ،فقط گفت :
 آوا دلواپسته؛ برو یه زنگي بهش بزن. باشه.فرنوش به سمت مهيار برگشت و او گفت :
 اگه ممکنه ،مي خواستم چند لحظه باهات صحبت كنم.فرنوش مخالفتي نکرد و از جلوی در كنار رفت.
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مهيار پشت سر او داخل سالن شد ،فرنوش تعارف كرد بنشيند و بعد به آشپزخانه رفت .وقتي بازگشت ،ليواني
شربت برایش آورد و رو به رویش نشست .مهيار تشکر كرد و فرنوش گفت :
 اگه به خاطر نگين اومدی با من حرف بزني ،باید بهت بگم كه من نظرم بر نمي گرده ....ببين مهيار ،خودت بهتر ميدوني كه برای من دیگه كسي این جا نمونده كه به خاطرش دلمو خوش كنم.
 بذار نگين هم خودش تصميمشو بگيره و راهشو انتخاب كنه. اگه دست از سر اون بردارید اونم مي تونه تصميم درستش رو بگيره. خواهش مي كنم فرنوش ،خود خواه نباش ،اصالً از نگين پرسيدی برای چي دوست نداره همراه شما بياد خارج ازكشور زندگي كنه!؟
 من دخترم رو بهتر از تو مي شناسم؛ وقتي اومد اون جا و زندگي اون جا رو دید؛ همه چي از یادش مي ره. سهيل واقعاً به دخترت عالقه داره؛ اگه خوشبختي دخترت رو مي خوای ،با این وصلت موافقت كن .مهرداد هم باازدواج اون ها هيچ مخالفتي نداشت.
 تو دلت برای نگين مي سوزه یا برای دوستت سهيل!؟ من اگه مطمئن نبودم كه دخترت هم به سهيل عالقه داره؛ به خدا قسم هرگز نمي اومدم این جا تا اونو راضي كنيكه با دوست من ازدواج كنه.
 بس كن مهيار! یکبار توی عمرم به این حرفها و عشق و عشق بازی ها گوش دادم ،تا آخر عمرم هم چوبش رودارم مي خورم .دیگه نمي خوام تکرارش كنم؛ نگين هم مثل فرناز خودسر و ...
 برای بار دوم هم توی زندگيت داری اشتباه مي كني؛ وضعيت نگين با فرناز كامالً متفاوته ،تالش نگين برای نگهداشتن عشقشه نه به دست آوردنش.
فرنوش آهي كشيد و هر دو برای لحظه ای سکوت كردند .مهيار ،دیگر حرفي برای گفتن نداشت؛ هر آنچه را كه
باید مي گفت ،گفته بود .برای خداحافظي برخاست و از او بار دیگر از این كه مزاحمش شده بود عذرخواهي كرد و از
سالن بيرون رفت.
اول مي خواست به آپارتمان خودش باز گردد؛ اما در وسط راه پشيمان شد و تصميمش را عوض كرد .بعد از صحبت
هایي كه بين او و فرنوش رد و بدل شده بود ،هنوز نمي دانست فرنوش چه تصميمي خواهد گرفت؛ برای این كه
حداقل خيال خودش را راحت كرده باشد كه واقعاً همه تالشش را كرده است ،به خياباني كه حدود هفت هشت سال
پيش ،به اجبار در آن وارد شده بود ،مسيرش را تغيير داد.
در چهار تاق باز بود و داخل حياط ،دو ماشين وانت بار ،پارك شده بود .ماشينش را رو به روی خانه پارك كرد و پياده
شد .وارد حياط كه شد ،چند كارگر را دید كه مبل های سلطنتي را روی گُرده گذاشته بودند و از پله ها پایين مي
آمدند .از پله ها باال رفت و داخل سالن خالي و غبار گرفته شد.
فرناز داشت قابي را از دیوار پایين مي آورد ،برگشت تا كسي را برای كمك صدا بزند كه یك دفعه با دیدن مهيار،
برای لحظه ای مثل مجسمه بي حركت ایستاد .مهيار جلو رفت و سالمش كرد .فرناز با تعجب گفت :
 مهيار! این جا چه كار... معذرت مي خوام بد موقع مزاحم شدم.فرناز دست پاچه ،بلوز و شلوارش را تکاند و گفت :
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 نه ،نه اصال !مهيار برای كمك جلو رفت و قاب را از روی دیوار برداشت و روی زمين به دیوار تکيه داد .دست هایش را تکان داد
و پرسيد :
 چند لحظه وقت داری؟ بله؛ فقط باید ببخشيد؛ مي بيني كه چه وضعيه؛ مي تونيم بریم باال .مبلمان اونجا هنوز جمع نشده. نه همين جا هم خوبه؛ زیاد وقتت رو نمي گيرم. خيلي خب؛ پس بریم تو اتاق رو به رویي .صدای كارگرها اونجا كمتر مي آد.مهيار سری تکان داد و به همراهش وارد اتاق شد .روی ميز گرد و كوچکي ،كه پایه هایش كنده كاری شده بود،
نشست .كمي حاشيه رفت و فرناز هم برایش از فروش خانه و اثاث كهنه و عتيقه خانه صحبت كرد .مهيار پرسيد :
 آرش حالش چطوره؟فرناز با مکث جواب داد :
 خوبه معلومه آب غربت حسابي بهش ساخته كه ازش دل نمي كنه!فرناز لبخند تلخي زد و چيزی نگفت .مهيار دوباره پرسيد :
 كي قصد بازگشت داری؟ تا درست شدن كارهای فرنوش و نگين اینجا مي مونم تا بعد ،با هم راهي بشيم.مهيار سرش را پایين انداخت و بعد برای لحظه ای نگاهش را به چشمهایش دوخت و بي مقدمه ،رفت سر اصل مطلب
و گفت :
 فرناز! اگه یادت باشه ،یه روزی سر زده اومدی خونه من و از من درخواستي كردی و من هم برخالف ميلم قبولكردم؛ حاال در اِزای اون ،من امروز اومدم این جا و یه درخواستي ازت دارم.
فرناز همان طور كه انگشترش را دور انگشتش مي تاباند ،آهسته گفت :
 حتما در مورد نگينه!مهيار حرفش را تایيد كرد ،فرناز كمي دور اتاق قدم زد و سيگاری برای خودش آتش زد .مهيار گفت :
 اینو مطمئن باشيد كه نگين اونجا دووم نمي آره. مي دونم؛ من اگه اون زمان تونستم با اون وضعيت روحي خراب اونجا دووم بيارم و اونجا زندگي كنم ،واسه این بودكه یه عمر توی زندگيم در حال جنگ بودم؛ اما نگين هيچ وقت تو زندگيش نجنگيده؛ هميشه همه به خاطرش در
شرایط نامساعد جنگيدن .خودم هم مي دونم كه براش سخته؛ اما خب ،فرنوش هم مادره ،نمي تونه تنها یادگار
شوهرش رو بذاره و بره.
 فرنوش داره به خاطر تنهایي خودش ،دخترش رو مجبور مي كنه كه از عشقش و تموم دلبستگي و خاطره هاش ازاینجا دل بکنه؛ به نظرت این خود خواهي نيست؟
فرناز مستقيم نگاهش كرد و پوزخندی زد .كلمه « عشق » را كه او به كار برد ،با تمسخر ادا كرد .بعد از سکوتي
طوالني گفت :
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 به نگين حسودیم مي شه ......وقتي كه من مي خواستم از ایران خارج بشم و داشتم خودم رو به آب و آتيش ميزدم ،كسي به فکر من نبود .بعد هم كه مي خواستم بمونم؛ كسي قدمي برای موندنم برنداشت؛ وقتي هم كه برای
هميشه رفتم ،باز هم دیدم برای كسي فرقي نکرد.
 فکر مي كردم زمان مي تونه آدم ها رو تغيير بده!.....هنوزم نمي خوای به این فکر كني كه بقيه به خاطر خواستههای تو ،چه كردن!؟! .....فرنوش به خاطر تو از داشتن ارثيه محروم شد؛ و به خاطر تو ،حرفهایي بين ما در گرفت كه
بينمون برای هميشه شکر آب شد و عاقبت هم به یه كدورت دراز مدت ختم شد و پای من از خونه برادرم بریده
شد .من هم مجبور شدم در اون شرایط كاری كه اصال به فکر ازدواج نبودم؛ اسمي رو وارد شناسنامه ام كنم كه هيچ
عالقه و دلبستگي ای بهش نداشتم؛ تنها مهر مطلقه بودن به شناسنامه م اضافه شد ،تا االن كه مي خوام با كسي كه
دوستش دارم ،ازدواج كنم ،باید براش دليل بيارم كه من به هيچ دختری توی زندگيم خيانت نکردم.
فرناز با این لحن تند و صریح او غریب نبود؛ اما نمي دانست برای چه بغضي در گلویش نشست .مهيار برخاست و
برای اینکه حجت را تمام كرده باشد ،آخرین حرفش را زد :
 به هر حال من برای همين اینجا اومدم كه بگم اگر واقعا به فکر نگين هستي و صالحش رو مي خوای ،با فرنوشصحبت كن و راضيش كن اونو با خودش نبره؛ نه نگين مي تونه با یاد كس دیگه ای تو زندگي خوشبخت بشه ،نه
سهيل اینجا طاقت مياره؛ مي دونم اونم باالخره یه روز مثل آرش به دنبال كسي كه تنها آرزوشه تا اونور دنيا هم كه
شده مي ره.
فرناز ساكت بود ،ته سيگارش را لب پنجره خاموش كرد و با لبخند بي رنگي گفت :
 بهت تبریك مي گم؛ دختر خيلي خوبيه؛ كمي هم مثل خودت عجيب و باور نکردني!مهيار به یاد آوا لبخندی از ته دل زد.
یکي از كارگرها با صدای بلند صاحبخانه را صدا زد تا بياید تکليف بقيه وسایل داخل سالن را معلوم كند .مهيار با او از
اتاق بيرون رفت و گفت :
 چطوری این همه مرد رو تنها برداشتي آوردی این جا؛ شما كه مي دونستين من تهرانم .یه تماس مي گرفتيد مياومدم كمکتون!
فرناز از اینکه مي دید او به راحتي همه چيز را فراموش كرده است متعجب نگاهش كرد .مهيار پرسيد :
 خریدار كدوم یك از اینهان؟فرناز با سر به مردی اشاره كرد كه جلوی ویترین ایستاده بود و داخل ماشين حساب ارقام را وارد مي كرد .مهيار
سری تکان داد و به سمت او رفت ،كمي حرف زد و گفت كه مي خواهد به ليست نوشته شده نگاهي بيندازد .مرد با
تعجب نگاهي به او ،بعد به فرناز انداخت و گفت كه خانم قبال همه را بررسي كرده اند .مهيار دفترچه را از دستش
گرفت و گفت :
 باشه .شما با من طرف حسابيد ،مي خوام خودم از اول همه چي رو چك كنم.فرناز لبخندی زد و كنار او ایستاد .بعد از سر و كله زدن با سركارگر و كارگرها آنها راهي شدند و مهيار با بسته ای
وارد شد و آن را به فرناز كه منتظرش بود ،داد .فرناز بسته را از دستش گرفت و نگاهي به داخل آن انداخت ،از
دیدن پول و تراولهای داخل آن لبخند رضایت بخشي زد و گفت :
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 خيلي ازت ممنونم ،اگه تو نبودی نصف این قيمت هم دست منو نمي گرفت! اصال حوصله سر و كله زدن با سمسارجماعت رو ندارم.
 اصال این كار ،كار خانومها نيست ،اگه آرش مي فهميد به خوش غيرتي مردهای فك و فاميلتون تبریك مي گفت. هر كس تو رو نشناسه ،آرش كه دیگه تو رو خوب مي شناسه. از این به بعد هم اگه كاری داشتيد ،حتما منو خبر كنيد  ....خب منم دیگه باید برگردم ،تو كه اینجا قصد موندننداری!؟
 نه برمي گردم خونه ی فرنوش. پس درها رو ببند تا بریم. دیگه مزاحم تو نمي شم.مهيار اخمي كرد و گفت :
 هوا تاریك شده ،بلند شو مي رسونمت.فرناز خندید و برخاست درها را قفل كرد و به همراه او بيرون رفت.
سهيل دست به سينه به اپن تکيه داده بود و با ایما و اشاره داشت نگين را به سکوت دعوت مي كرد و از او مي
خواست كه بگذارد خودش با مادرش صحبت كند .فرنوش همانطور كه حرف مي زد ،از این طرف آشپزخانه به آن
طرف مي رفت و نگين كنار سهيل روی اپن نشسته بود و هر از گاهي یواشکي به او چيزی مي گفت.
سهيل از سکوت فرنوش استفاده كرد و گفت :
 اصال هر شرایطي كه شما بذارید قبول مي كنم. دیگه موضوع این حرفا نيست! آخه برای چي؟!  ...اما من دست بردار نسيتم ،اینو مطمئن باشيد هر جا كه برید همراهتون ميام.فرنوش لحظه ای از شستن ظرفها دست برداشت و با لبخند نگاهش كرد و گفت :
 حاال كه فعال ما توی ایرانيم.و دوباره حرف خودش را تکرار كرد :
 اگر واقعاً خوشبختي نگين رو مي خوای ،دست از سرش بردار؛ نگين مي تونه با امکاناتي كه اون جا داره بيشتر ازاین جا موفق بشه.
نگين رو برگرداند و تا آمد چيزی بگوید ،سهيل دستش را به كابينت تکيه داد ،خم شد و با لحن قاطعانه ای گفت :
 خانم فرداد ،من بهتون قول مي دم كه دخترتون رو خوشبخت كنم؛ ...خواهش مي كنم با ازدواج ما موافقت كنيد.نگين هم از روی اپن پایين پرید ،كنار او ایستاد و گفت :
 اگه اومدم اون جا ،انتظار نداشته باشيد كه با یکي از این « جك و جورج » ها ازدواج كنم؛ من تا آخر عمرم هم شدهباشه منتظر سهيل مي مونم؛ ...اگه خوشبختي منو مي خواید ،با ازدواج من و سهيل موافقت كنيد.
فرنوش در سکوت به هر دوی آن ها نگاه كرد .تمام چهره سهيل را لبخند دلنشيني پر كرد .به فرنوش نگاه انداخت
تا بازتاب حرف دخترش را در صورتش ببيند؛ فرنوش نفس عميقي كشيد و روی صندلي نشست.
سهيل در آماده كردن غذا ،كمکش كرد و تا وقتي كه مي خواست برود ،برای فرنوش شيرین زباني كرد .فرنوش با
لبخندی پنهاني ،كارهای هر دوی آن ها را زیر نظر داشت.
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دو ساعت بعد از رفتن سهيل فرناز ،به خانه بازگشت .برای شنيدن نتيجه صحبت های آنها با یکدیگر ،به اتاق نگين
رفت .نگين با دیدن او ،لبخندی زد و سالم كرد .فرناز گفت :
 شيری یا روباه؟ بَبَعي! اذیت نکن؛ جدی بگو ببينم چي شد؟ از وقتي سهيل رفته ،مامان هم دیگه چيزی نگفت و رفت تو اتاقش. آقا داماد چه طورن؟نگين خندید و جواب داد :
 الهي بميرم؛ اگه بودی و مي دیدی چه طوری داشت التماس مامان رو مي كرد! الزم نکرده خودت رو به كشتن بدی!نگين بلند خندید .خنده او ،لبخندی روی لب های فرناز نشاند .گفت :
 اون وقت ها وقتي منو خونه مهيار مي دید ،حس مي كردم دلش مي خواد سر به تن من نباشه! ...كاش این جا بودمو تالفي اون روزها رو سرش در مي اوردم.
 آخي! نمي دوني خاله چه پسر خوبيه! ...واقعا توی انگليس تا حاال یه همچين مرد خوش تيپي دیدی؟فرناز خندید و سری تکان داد و گفت :
 نه ،واقعا هم مثل یك جنتلمن واقعيه.نگين با ذوق ،لبخندی زد .فرناز به اتاق خواهرش رفت و او را نشسته روی تختش دید .سالم كرد و او را از عالم
خودش بيرون آورد .كنارش نشست و پرسيد :
 خب باالخره تصميمت چيه؟ نمي دونم؛ تصميمم كه برای رفتن بر نمي گرده؛ اما بدون نگين هم نمي تونم برم. باالخره نگين یه روزی ازدواج مي كنه و تنهات مي ذاره؛ پس حداقل اونو دست كسي بسپار كه خيالت راحت باشه. نگين هم وقتي اومد اون جا ،به زودی همه چيز از یادش مي ره.فرناز پوزخندی زد و گفت :
 مگه من تونستم فراموش كنم!؟فرنوش نگاهش كرد و با چهره ای خسته و عصباني گفت :
 راست مي گي؛ اونم مثل تو خودسر و كله شقه! ...مردم از دست تون!فرناز خندید ،دست خواهرش را گرفت و گفت :
 اذیت شون نکن؛ با ازدواج شون موافقت كن.***
سهيل گرفته و پکر ،روی كاناپه دراز كشيده بود و خود را به نشنيدن زده بود .مهيار با شيطنت ،واضح ،طوری كه
سهيل حرف هایش را بشنود داشت تلفني با حامد صحبت مي كرد .یك دفعه بلند خندید و گفت :
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 چي رو كنگر خوردیم ،لنگر انداختيم! اگه ببيني چه اوضاعي داریم؛ تازه دو هفته از داستان هزار و یك شبمونگذشته ...،آره مونده تا شب هزار و یکم! ...دقيقاً! مي دیدی چه طوری بقيه رو مسخره مي كرد و دست مي انداخت،
حاال دلم مي خواست بودی و قيافه شو مي دیدی ،قيافه ش انگار از دنيا برگشته! همين طور بغ كرده و زانوی غم بغل
گرفته...چي؟ ...آره ،منم بهش گفتم؛ واال! دیگه نهایتش فرنوش با ازدواجشون مخالفت مي كنه و نگين هم مي ره
خارج و ما هم برمي گردیم سر خونه و زندگيمون.
سهيل دیگر نتوانست تحمل كند و پشتي را به طرف مهيار پرت كرد و گفت :
 این قدر رو اعصاب من راه نرین .حوصله تون رو ندارم! به حامد بگو وقتي اومدم بلدم چطوری حسابت رو برسم.مهيار بلندتر خندید و به حامد گفت :
 عينهو برج زهرمار نشسته جلوی من! اصال ولش كن .بریم سر خودمون؛ سوپرمنت چطوره؟ ....كاش خونه بود یکمباهاش حرف مي زدم دلم باز مي شد.
صدای تلفن همراه سهيل كه برخاست ،مهيار او را با نگاه دنبال كرد .یکدفعه سهيل نشست و گفت :
 سالم ،خوبي نگين؟چشم زَهره ای به مهيار رفت و گفت :
 آره یك ساعته مهيار وحامد نشستن پای تلفن دارن سر به سر من مي ذارن؛  ....چه مي دونم مظلوم گير آوردن!.....چيزی شده نگين؟!....به من راستش رو بگو ....نه ،باور كن قرار نيست جایي بریم ...باشه منتظرتونيم.
مهيار هم همزمان تماسش را قطع كرد و پرسيد :
 نگين بود؟ اوهوم. ناراحت بود؟ نه ،گفت دارن مي آن این جا. دارن مي آن! كسي همراهشه؟ اوهوم. كي؟ فرنوش یا فرناز؟سهيل ،بي خيال كمي اطراف را مرتب كرد .مهيار ،فهميد مي خواهد تالفي كند ،بي تاب پرسيد :
 دُرُست حرف بزن ببينم موضوع چيه! گفتم كي همراهشه؟ آوا.مهيار خشکش زد و با تعجب گفت :
 شوخي نکن! جدی مي گم. نگفتن برای چي مي آن اینجا؟ دیگه برای چيش رو نگفتن! اگه دروغ گفته باشي ،من مي دونم با تو!237
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سهيل ،با بي تفاوتي شانه باال انداخت و با خيال راحت روی مبل لم داد .مهيار دستي به صورتش كشيد و گفت :
 االن كجا بودن؛ وقت مي شه صورتم رو اصالح كنم؟ نه نزدیکي های خونه ن االن مي رسن.مهيار روی مبل نشست .دستي به موهای پشت سرش ،كه بلندتر از حد معمول هميشگي شده بود ،كشيد و آمد
چيزی بگوید كه سهيل خندید و گفت :
 چيه! چرا اینقدر هول شدی؟!مهيار لبخندی زد و گفت :
 آخه بعد از این همه مدت اونم این طوری یك دفعه سرزده ،خيلي غافلگير شدم! جواب اُكي رو هم كه گرفتي ،دیگه چته؟! آخرین درخواستم از خدا ،گرفتن جواب مثبت از آوا بود كه اونم به دست آوردم؛ دیگه چيزی ازش نمي خوام. به نظر من تو خيلي اشتباه كردی ،باید خودت زودتر مي رفتي خونه فرهاد و با آوا صحبت مي كردی. من تا دو هفته پيش از همه چيز بي خبر بودم! فکر كنم اگر فرهاد رو هم سر این جریان نمي دیدی و اون همه چي رو بهت نمي گفت مي خواستي تا آخر عمرتدست روی دست بذاری و منتظر خبری از این و اون بشيني!
 سهيل! ....تو كه بيشتر از همه ،از اوضاع و احوال من خبر داری چرا این حرف رو مي زني؟! من خيلي وقت پيش مي خواستم بهت بگم كه بهتره همه چي رو براش توضيح بدی؛ قبل از اینکه اون بيچاره دوبارهاز این و اون درباره ت چيز دیگه ای نشنيده و اوضاع از ایني كه هست خراب تر نشده.
 آوا دختر فهميده ایه .مطمئنم توی این مدت ،شرایط روحي منو درك مي كرده. تو چي؟ تو هم شرایط روحي اونو توی این مدت درك كردی؟ مي دوني تمام این مدت منتظر یه تلفن یا یه خبریاز تو بوده؟ شرایط اون صد پله از تو هم بدتر بوده! حداقل باید این چند هفته كه از فرهاد جریان رو شنيده بودی مي
رفتي سراغش؛ اون كه نمي تونست دستت رو بگيره ببره خونه شون و بگه...
مهيار عصباني گفت :
 من دنبال یه موقعيت مناسب مي گشتم. پس از من مي شنوی دیگه بي خيال همه چي بشو؛ چون تو هيچ وقت تو زندگيت همچين فرصتي رو به دست نميآری.
 سهيل تو كه مي دوني من چقدر آوا رو دوست دارم؛ پس خواهش مي كنم این قدر با حرفات عذابم نده!سهيل لبخندی زد و برخاست و باالی سر او ایستاد ،بر شانه اش چند ضربه با پشت دست زد و گفت :
 نه داداش من ....نه ....مشکل تو چيز دیگه ایه!مهيار نفس عميقي كشيد و رویش را برگرداند و گفت :
 سهيل ،تمومش كن!سهيل ادامه داد :
 اینو از من داشته باش؛ عاشق مغرور ،هيچ وقت به عشقش نمي رسه .پيش اون سکوت كردی و چشم انتظارشگذاشتي و دور از اون داری مي گي كه چقدر دوستش داری!
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مهيار با اخم گفت :
 از نصایح تون بهره كافي رو بردیم؛ حاال فرمایشاتون تموم شد؟ نه ،مشکل دیگه ای هم كه داری اینه كه تو برای همه مادری ،واسه خودت زن بابا! تو فعال به فکر مشکل خودت باش ،نمي خواد....صدای زنگ در ،صحبت های آن ها را قطع كرد .مهيار برخاست ،با چشم زَهره سرتاپای او را نگریست و به سمت در
رفت.
وقتي در را به روی آنها گشود ،سهيل با دیدن چهره گرفته و درهم نگين ،خنده از روی لبانش رنگ باخت .آوا ،از
پشت سر او ،با لبخند مليحي وارد شد و سالم شان كرد .سهيل نفهميد به او چه جوابي داد و چه شنيد .مهيار چند لحظه
ای را خوب نگاهش كرد و بعد ،سالمش كرد و حالش را پرسيد .نگين در را پشت سرش بست و با حالتي درمانده رو
به سهيل كرد و گفت :
 سهيل ،من همه سعي خودم رو كردم؛ اما نشد! منظورت چيه؟ ما هفته دیگه پرواز داریم.سهيل نمي توانست روی دو پایش بلند شود و رنگ صورتش ،مثل مرده ها ،سفيد سفيد شد.
به دیوار تکيه زد و گفت :
 حتما تو هم مي خوای باهاشون بری!؟ چاره ی دیگه ای ندارم؛ اما باور كن مامان قول داده همين كه اونجا مستقر شدیم ،برای تون هم دعوت نامهبفرستيم بيای پيش خودمون.
سهيل برای لحظه ای دقيق نگاهش كرد و عصبي و ناراحت گفت :
 وعده الکي؛ خيلي خوش خيالي! اینو گفته كه ول من و تو رو خوش كنه ،نگين....دیگر نتوانست ادامه بدهد و با بغضي كه در صدای مردانه اش نشسته بود حرفش را نيمه تمام گذاشت و سریع به
داخل سالن بازگشت.
بعد از رفتن او ،نگين به آوا نگاهي انداخت و با تعجب گفت :
 فکر نمي كردم باورش بشه!و زد زیر خنده ،آوا گفت :
 دیوونه! گناه داره؛ برو زودتر حقيقت رو بهش بگو!مهيار كه از همان اول هم شك كرده بود ،پرسيد :
 یعني همه این ها فيلم بود؟!نگين خندید و آوا سرش را زیر انداخت .مهيار هم خندید و گفت :
 حاال راستش رو بگيد ببينم جریان چيه؟نگين ،پرید باال و پایين و با خوشحالي داد زد :
 -من باهاشون نمي رم انگليس.
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مهيار با خيال آسوده لبخندی زد و تا آمد چيزی بگوید ،نگين دستش را گرفت و او را خود به داخل سالن كشاند.
سهيل با شنيدن این خبر ،مثل بچه ها ذوق زده شده بود ،وسط سالن ایستاد و گفت :
 جدی مي گي؟! به خدا؛ قبول كردن كه توی ایران بمونم؛ ....سهيل ،مامان با ازدواجمون موافقت كرد ....اما یه شرطي گذاشت....سهيل در پوست خودش نمي گنجيد و خوشحال گفت :
 هر شرطي باشه قبوله.و رو كرد به مهيار و گفت :
 باورم نمي شه مهيار!مهيار از شعف و شادماني او لبخندی زد و گفت :
 به هر دوتون تبریك مي گم.آوا هم متقابال به هر دوی شان تبریگ گفت .سهيل و نگين از آنها تشکر كردند و سهيل ،رو كرد به نگين و با
دلخوری پرسيد :
 نمي تونستي این خبر رو همون موقع كه فهميدی ،زنگ بزني و بهم بگي؟! خودمم دیشب فهميدم؛ تازه خود مامان هم كه نگفت ،خاله بهم گفت. دیشب تا حاال نمي تونستي یه زنگ به من بزني؟! مي خواستم خودم این خبر رو بهت بدم. بله ،این جوری خبرشو بهم بدی و دیوونم كني! اگه یه كم دیگه به بازیت ادامه مي دادی باور كن جشن عروسيمونرو باید تو بيمارستان مي گرفتيم.
همه خندیدند و مهيار پرسيد :
 مادرت هم از رفتن منصرف شده؟ نه؛ اما مي خواد اول جایي كه من مي خوام توش زندگي كنم رو ببينه و بعد هم گفت تا سال بابا باید صبر كنيم بعدشاید تا اون موقع هم تونست كارخونه رو بفروشه....
مهيار گفت :
 به فرنوش بگو كه دیگه از بابت كارخونه خيالش راحت باشه. وای عمو  ،مرسي!و با مسرت جلو رفت و عمویش را بغل كرد .مهيار به چشمان زیبای برادرزاده اش كه دوباره در آن درخششي دیده
مي شد ،لبخندی زد و گفت :
 عزیزم؛ اميدوارم كه خوشبخت بشي. ممنونم عمو.آوا،روی مبل نشست .مهيار هم نشست و به سهيل گفت :
 سهيل ،اگه فرنوش نپسندید كه دخترش رو بياری اونجا زندگي كنه؛ مجبوری بيای تهران.سهيل با تعجب به نگين نگاه كرد و به او گفت :
240
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 جدی كه نمي گي؟! كامال هم جدیه؛ مي توی بيای این جا و مدیریت كارخونه نساجي رو به عهده بگيری. مهيار!و تا آمد بنشيند و ادامه حرفش را بگوید ،مهيار گفت :
 چرا نشستي!؟سهيل ،مات نگاهش كرد و پرسيد :
 پس چي كار كنم!؟مهيار با لبخدی به سوی نگين و سهيل نگاهي انداخت و گفت :
 عروس و داماد نمي خوان یه شيریني به ما بدن؟سهيل لبخندی به نگين زد و با چشمکي به سمت او ،برخاست و گفت :
 به روی چشم؛ شما جون بخواه! پس یك دفعه ناهار هم بگيرید و بيارید. امر دیگه ای باشه!؟ ...نگين بریم تا شام عروسي رو هم همين االن ازمون نخواستن!نگين بلند شد و در حالي كه به سمت در مي رفت گفت :
 تا ما بر مي گردیم شما ميز رو بچينيد.آوا ،وسط اتاق ایستاد؛ فکر نمي كرد كه نگين او را تنها بگذارد و برود! مهيار ،به دنبال آنها تا دم در رفت .نگين ،در
راهرو سرك كشيد و آهسته به مهيار گفت :
 هوای دوست منو داشته باشيد. آوا خودش با تو اومد؟ نه! تازه رسيده بود خونه ما؛ وقتي فهميد مي خوام بيام این جا ،مي خواست برگرده خونه شون ،نمي اومد كه! به زوربا خودم آوردمش ،توی راه منو كُشت !
 حدسش رو مي زدم.و بيرون نرفته بود كه دوباره برگشت و گفت :
 عمو از همه چيز ممنونم؛ اميدوارم بتونم روزی تالفي كنم.مهيار لبخدی زد .به داخل سالن اشاره ای كرد و گفت :
 همين امروز تالفي كردی.نگين خندید و گفت :
 دوست منو اذیتش نکني ها! برو دیگه؛ شاه دوماد زیر پاش علف سبز شد!!! چشم! االن مي ریم نخود سياه عروسي رو مي خریم و مي آیم. شيطون!وقتي به داخل سالن بازگشت ،آوا هنوز وسط اتاق ایستاده بود .مهيار خيلي راحت و معمولي گفت :
 چرا ایستادید؛ بنشينيد؟ ...چای واسه تون بيارم یا قهوه؟241
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آوا هر دو را رد كرد ،فکر نمي كرد بعد از این همه وقت كه او را ندیده است ،این قدر خشك و سرد با او برخورد
كند .از این كه در مقابل اصرارهای نگين ،بيش از این پافشاری نکرده بود ،در دل ،خود را سرزنش كرد .با این كه
دوست نداشت به این جا بياید؛ اما دیگر طاقت نداشت و مي خواست كه او را ببيند .همان طور منتظر ،به اميد این كه
حرفي بزند ،وسط سالن ایستاد .به او كه خونسردانه مشغول دم كردن چای بود ،نگاه انداخت .دیگر طاقت نياورد و
قاطعانه تصميمش را برای رفتن گرفت ،با ناراحتي گفت :
 من دیگه زحمت رو كم مي كنم؛ اگه اصرارهای نگين نبود ...راستش من ...اگه اجازه بدید من دیگه باید برم.مهيار در سکوت ،نگاهش كرد و از آشپزخانه بيرون آمد .رو به رویش ایستاد و با همان لبخندی كه آوا مشتاق
دیدنش بود به چشمانش خيره شد و گفت :
 این قدر غرور و دلسنگيت رو به رخم نکش!آوا سرش را برگرداند و خود را برای رفتن مصمم نشان داد .مهيار كيف را از دستش گرفت و گفت :
 بنشين!آوا سرش را باال آورد .مهيار پرسيد :
 نمي خوای بشنوی توی این مدت من چي كشيدم؟با شنيدن این حرف ،سر جای اولش بازگشت و نشست .مهيار ميز كوچك كنار پای او را عقب كشيد و روی آن
نشست .آوا لحظه ای نگاهش كرد و دوباره سرش را زیر انداخت .مهيار گفت :
 حيف كه نمي تونم مثل تو دلسنگ باشم؛ و گرنه منم مي تونستم بي اعتنایي رو بهت نشون بدم ،تا یه كم از حال منوتو اون شبي كه خونه تون مهمون بودم رو مي فهميدی؛ نمي دوني اون شب به من چي گذشت!
كمي مکث كرد و در ميان سکوت سنگين او ،لبخند زیبایي زد و گفت :
 آوا تو چشم های من نگاه كن.آوا نگاهش را در نگاه او دوخت و در رنگ عسلي چشم هایش غرق شد .مهيار با رضایت لبخندی زد و با صدای نرم
و دلنشيني ادامه داد :
 اگه مي دونستي كه چه قدر دلم برات تنگ شده بود؛ این طوری با نگاهت شماتتم نمي كردی!آوا آمد چيزی بگوید كه مهيار باز هم خودش ادامه داد :
 خب ،خانم كوچولو ،تحقيقاتت در مورد من كامل شد؟آوا كنایه ای در حرفش احساس كرد كه ترجيح داد همان طور سکوت كند .یك لحظه شك كرد كه او هنوز هم از
جواب مثبت به ازدواجش خبر دارد .با اخمي كه در پيشاني اش افتاد ،مهيار فهميد و به زیبایي نگاهش كرد و گفت :
 نمي دوني وقتي شنيدم كه باالخره قبول كردی یه عمر زندوني قلب من باشي ،چه قدر خوشحال شدم؛ ...ازتممنونم.
گونه های آوا ،از حرارت زیاد ،گر گرفت .از جلوی چشم هایش ،چند تار موی مزاحم را كنار زد و با لبخند مليحي،
سرش را زیر انداخت .مهيار گفت :
 نمي خوای با من حرف بزني؟ چي بگم؟ یعني این همه مدت ،هيچ حرفي نداشتي كه دوست داشتي بهم بگي؟242
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 چرا ،خيلي؛ اما همه ش گِله و شکایته. هر چي كه دلت مي خواد بهم بگو؛ حتي بد و بيراه.مهيار سکوت كرد .بي اختيار ،اشك در چشمان آوا جمع شد و یك دفعه گفت :
 خواهش مي كنم دیگه چيزی نگو؛ این مدت این قدر اشك ریختم كه دیگه برای گریه كردن هم رمقي برامنمونده.
 پس خدا رو شکر مي كنم من نبودم تا اشك هاتو ببينم! شاید اگه بودی من این قدر اشك نمي ریختم.و بغضش را فرو داد و نگاه بي گناهش را به او دوخت .مهيار تبسم جذابي گوشه لبش نشست ،به طرفش خم شد و
آهسته گفت :
 جبران مي كنم آوا؛ باور كن ،به اندازه هر قطره اشکي كه به خاطر من از چشم های قشنگت فرو ریخته ،جبران ميكنم.
 مهيار! ...باید به من هم حق بدی ،اگه جای من بودی و هر لحظه یه حرف تازه و غير منتظره مي شنيدی ،یه كمتردید ،به دلت راه پيدا نمي كرد؟!
 بهت حق مي دم؛ اما تمام این ها دلسنگيت رو توجيه نمي كنه؛ ...دختر خوب ،نمي تونستي حداقل یه تماس بگيریو از این فلك زده یه حال و احوالي بگيری؟
آوا نمي دانست چه طور برایش توضيح بدهد و قانعش كند كه اوضاع خودش هم ،دست كمي از او نداشته است .نمي
توانست در همين چند دقيقه كوتاه ،همه چيز را برایش بگوید .دلش هم نمي خواست كه با یاد آوری مرگ مهرداد و
اوضاع به هم ریخته و در هم این مدت ،بيشتر از این ناراحتش كند .با ناراحتي گفت :
 مهيار باور كن دلم نمي خواست...مهيار لحظه ای پلك بر هم گذاشت و به آرامي گفت :
 مي دونم؛ شوخي كردم ...بهت حق مي دم.آوا با خيال راحت ،لبخندی زد .مهيار برخاست و گفت :
 خب ،حاال چای ميل دارید براتون بيارم یا قهوه ترك؟آوا لبخندی زد و به جای جواب ،سؤالي كه تمام این روزها در ذهنش مانده بود ،را پرسيد .گفت :
 یه چيزی ازت بپرسم ،راستش رو بهم مي گي؟مهيار سر جایش برگشت و پرسيد :
 مگه تا به حال از من دروغ هم شنيدی؟! البته اگه دوست نداشتي جواب نده؛ باور كن ناراحت نمي شم ،اصالً برام مهم نيست؛ فقط دلم مي خواد همين طوریبدونم.
مهيار بي تامل گفت :
 -بپرس؟
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 وقتي دفتر خاطرات فرناز رو خوندم و بعد از اینکه خودش رو دیدم تعجب كردم كه چطور ممکنه توی این مدتيكه با اون بودی و با همه عشقي كه اون نسبت به تو داشته ،عاشقش نشده باشي! یك لحظه به جواب مثبتي كه به
ازدواجت داده بودم تردید كردم؛ واقعا فکر كردم یه آدم چطور مي تونه این قدر سخت و سنگدل باشه!
مهيار عصبي دست در موهایش كشيد و روی برگرداند و بعد گفت :
 از اون روزی كه پامو تو خاك ایران گذاشتم تا االن ،مدام این اسم به دنبالم بوده ....خواهش مي كنم آوا تو دیگهتمومش كن.
 گفتم كه زیاد برام مهم نيست؛ اگه دوست نداری جواب نده. موضوع دفتر خاطرات چيه؟ نگين بهم داد؛ دفتر خاطرات فرنازه؛ از خاطرات گذشته ش و روزهایي كه با تو بوده نوشته. اميدوارم در مورد من حقيقت رو نوشته باشه. اگه این طور نبود ،مطمئن باش من االن اینجا نبودم.مهيار نفس عميقي كشيد و برخاست و گفت :
 تمام این مدت به درد و دل همه گوش دادی غير از من.كمي قدم زد ،یك لحظه ایستاد و گفت :
 پس بذار برات یه چيزی رو بگم كه مطمئنم اینو نه توی اون دفتر خوندیش و نه از مهرداد و بقيه شنيدیش ،غير ازمن و یك نفر دیگه ،هيچ كس از این موضوع خبر نداره ...مي دونستي بعد از این كه فرناز از ایران خارج شد ،من
پيش آرش رفتم و ازش خواستم كه به دنبال فرناز بره؟
آوا با چشمان حيرت زده نگاهش را به او دوخت؛ راست مي گفت؛ این موضوع را حتي فرناز هم نمي دانست! مهيار
ادامه داد :
 اگه به فرناز عالقه پيدا كرده بودم مطمئن باش چنين كاری رو نمي كردم ...وقتي آرش منو دید تعجب كرده بود،همه جریان رو براش تعریف كردم؛ اصال نمي دونست كه فرناز از ایران رفته ،بهش گفتم  :اون االن تنهاست و به
وجود كسي مثل تو احتياج داره .اگه واقعا به فرناز عالقه داری ،این بهترین فرصته كه بری و خودتو به اون ثابت كني.
بهش گفتم  :اگه االن دنبالش رفتي ،اميدی برای به دست آوردنش داشته باش؛ وگر نه بعد دیگه فایده ای نداره و
برای هميشه اونو از ذهنت بيرون كن.
كمي مکث كرد و دوباره ادامه داد :
 وقتي برای رفتن آماده شده بود ازش خواستم ،اگه مي خواد به فرناز عشقش رو ثابت كنه ،هيچ وقت جلوی اوناسمي از من نياره و نگه كي خبرش كرد و فرستادش انگليس .چون مطمئن بودم اگه فرناز مي فهميد ،ناراحت مي شد
و سر لجبازی با من هم كه شده بود ،با آرش ازدواج نمي كرد.
حرفش كه تمام شد ،همان طور ایستاد و نگاهش كرد .بعد كه مطمئن شد دیگر حرفي برای گفتن ندارد ،سرش را
كمي كج كرد و پرسيد :
 سواالت تموم شد؟ بازم از من ،شك و تردیدی به دلت باقي مونده؟ مهيار؟ جان مهيار ،بس كن! بيا بریم یه استکان چي بخوریم تا چایم هفت قل نشده!244
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آوا خندید و گفت :
 نه ،مي خواستم بهت بگم؛ ....چقدر موی بلند بهت مي آد.مهيار لبخند عميقي زد ،دستي به موهایش كشيد و گفت :
 جدی مي گي !؟  ....اتفاقا قبل از اینکه بيایيد ،داشتم به سهيل مي گفتم كه كاش وقت بود مي رفتم كوتاهشون ميكردم.
 نه ،خيلي به صورتت اومده دوست داری واسه عروسيمون بذارم بلندتر بشه؟ نه! همين قدر قشنگه.مهيار با خنده به سمت آشپزخانه رفت .یك لحظه ایستاد رو به آوا گفت :
 آوا ،مي خواستم اگه مامان و اینا ،فردا شب جایي قرار ندارن اجازه بگيرم ،یه سر بيام منزل تون.آوا لبخندی زد و گفت :
 چشم؛ حتما بهشون مي گم. كمکم مي كني ميز رو بچينم؛ االن سر و كله عروس و داماد هم پيدا ميشه. حتما!باباعلي ،با گشاده رویي ،لنگه دیگر در را بست و پشت سر آنها وارد باغ شد .خانم ریاحي ،كه از همان اول ورودشان،
با تحسين به مناظر و طبيعت محسور كننده اطراف مي نگریست ،به محض ورودش به باغ و معماری زیبای ویال ،زبان
به تعریف و تمجيد سليقه مهيار پرداخت.
فرهاد از ماشين پياده شد و نگاه گذرایي به اطراف انداخت و به یاد نقشه و طرح های گذشته مهيار كه االن داشت
زنده رو به رویش مي دید ،لبخندی با غرور زد.
آوا نگاهي دقيق به اطراف انداخت .همه باغ نشان از برپایي یك جشن را داشت؛ كنار انبار و گوشه های دیوار ،پر بود
از ميز و صندلي و دیگر وسایل.
مهيار سراسيمه در ایوان پدیدار شد .از همان جا با چهره ای گشاده و بشاش ،سالمشان كرد و به استقبالشان آمد .آوا
با لبخند زیبایي ،پایين آمدنش را از پله ها تماشا كرد؛ شلوار جين به پا كرده بود ،با بلوز آستين كوتاه مردانه ای.
با فرهاد دست داد و به همه شان خوش آمد گفت .
خانم ریاحي چشمهایش را بر هم گذاشت و نفس عميقي كشيد و گفت :
 به! این هوا نفس كشيدن داره ،توی تهران واسه نفس كشيدن هم باید ماتم بگيری.مهيار كنار آوا ایستاد و از همه پرسيد :
 سفر خوب بود؟فرهاد جواب داد :
 عالي! فقط فکر كنم تنها فرد ناراضي آوا بود.مهيار به آوا نگاه كرد و به همراه لبخندی پرسيد :
 -برای چي عزیزم؟ مسير خسته ت كرد؟
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آوا نگاهي به چشم های او انداخت و بعد با گوشه چشم ،پدرش را نگاهي كرد و سرش را زیر انداخت .مهيار پرسش
گرانه به فرهاد چشم دوخت .فرهاد بي اهميت به چشم غره ای كه دخترش مي رفت ،گفت :
 از بس غُر زد! آخه سركار عليه از اتومبيل لکنده بنده ،انتظار پرواز یه جت مافوق صوت رو داشتند!مهيار بلند خندید و انگشتان آوا را در دست فشرد .فرهاد و همسرش با تحسين ،به درختان پربار و سر زنده و گل
های خوشرنگ و شاداب نظر انداختند و برای بازدید بهتر جلو رفتند.
مهيار به سمت آوا خم شد و پرسيد :
 خب ،خانومي خودم چطوره؟ خوبم ....از سرخي چشمات معلومه كه خيلي خسته ای. سرخي چشمام از خستگي نيست؛ آثار گریه های شبانه منه به خاطر دوری و دلتنگي از یه دختر خوشگلِ دلسنگ.آوا با لبخند تو دل برویي ،آرام به شانه اش زد و گفت :
 خودتو لوس نکن؛ حتما باید بگم كه از دلتنگيت داشتم مي مردم از تماس گرفتنای مداومت معلوم بود! مگه تو مهلت به من مي دادی؟! مي ترسيدم زنگ نزنم فراموشم كني.آوا به ناراحتي سرش را كج كرد و گفت :
 مهيار!مهيار به غمي كه در نگاهش نشست ،بلند خندید .صورتش را در دو دست گرفت و گفت :
 عزیز دلم ،بازم هر چي كه بگي ،مطمئنم دلت به اندازه من تنگ نشده بود .چون مي دونم دل كوچيك تو ،طاقتاین همه دلتنگي رو نداره.
صورت آوا زیر حرارت دستهای او ،گرمای لذت بخشي را حس كرد.
 بازم دور و بر تو شلوغ بود .....راستي بچه ها كجان؟ االن مي آن؛ رفتن خونه سهيل ،حامد و خانومش هم شب یه سری مي آن اینجا. خيلي دلم هواشونو كرده.فرهاد و همسرش از البالی درختان ميوه بيرون آمدند .مهيار از تعریف و تمجيدهای آنها تشکر كرد و دعوت شان
كرد كه به داخل ویال بروند.
مهيار و فرهاد ،در حال صحبت ،از پله ها باال رفتند .سيمين كيفش را روی دستش انداخت و نگاه لذت بخش دیگری
به طبيعت اطراف انداخت و گفت :
 چقدر این جا عاليه بچه های مدرسه رو بياری؛ هم خلوته هم هواش تميز و خوبه. این جا هم تو فکر مدرسه و بچه هایيد!؟سيمين خندید و آهسته پرسيد :
 انگار كسي نيست؟آوا حرفش را تایيد كرد و برایش همه حرفهای مهيار را گفت .مهيار در را برای ورود خانمها نگه داشت و تعارشان
كرد داخل شوند .آوا به محض ورودش ،تمام خاطره های گذشته در ذهنش نقش بست.
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وقتي همه نشستند ،مهيار به دنبال باباعلي به داخل آشپزخانه رفت .آوا؛ از همان جا نگاهشان كرد؛ باباعلي در حالي
كه آهسته با مهيار صحبت مي كرد ،از یخچال ظرفي بيرون آورد .مهيار هم همان طور كه داشت استکان ها را داخل
سيني مي گذاشت به سوال های او ،كوتاه و مختصر جواب مي داد.
یك لحظه در سالن توسط پسر بچه ای روستایي گشوده شد؛ او همان طور كه چفت در را گرفته بود ،با پوتين های
گلي اش ،روی چارچوب در ایستاد و مهيار را صدا زد .بعد به سمت مهمان های مهندس ،نگاه خجالت آميزی انداخت
و آهسته سالمشان كرد.
مهيار بيرون آمد و با دیدن پسرك لبخندی زد و گفت :
 چيه محمد جان؟پسر همان طور كه سرش زیر بود ،یك پایش را تکان تکان داد و گفت :
 مهندس ،اگه مي شه یه لحظه بياین؛ بابام كارتون داره.مهيار به باباعلي چيزی گفت و از آشپزخانه بيرون آمد .از همه عذرخواهي كرد و لبخند زیبایي به آوا زد و همراه
پسر از سالن بيرون رفت.
آوا برای بار اول روی لب های باباعلي لبخندی را مشاهده مي كرد كه از لحظه اول ورودشان ،تا آخر پذیرایي اش هم
هنوز آن لبخند خشك اما مهربان بر لبهایش نمایان بود .ژ
آوا برای بار اول روی لب های باباعلي لبخندی را مشاهده مي كرد كه از لحظه اول ورودشان ،تا آخر پذیرایي اش هم
هنوز آن لبخند خشك اما مهربان بر لبهایش نمایان بود.
وقتي او هم از سالن خارج شد ،آوا همان طور كه به گفتگوی مادر و پدرش گوش مي داد ،برخاست و به سمت
آشپزخانه رفت تا خودش چای را بریزد.
داخل استکانها چای ریخت و هوز داشت به بحث آنها كه در رابطه با زمين های كشاورزی و حواشي همين موضوعات
بود ،جسته و گریخته گوش مي داد .دستش را برای برداشتن كتری پيش مي برد ،كه یك لحظه دست مردانه ای،
روی دستش نشست .به عقب برگشت و با دیدن مهيار ،لبخندی زد .مهيار ،لبخندش را با لبخندی گرم جواب داد.
یك ابرویش را با جذابيت خاصي باال انداخت و پرسيد :
 كي گفته شما بيایيد اینجا؟ یه چای ریختن كه دیگه كاری نيست. اگه كاری نيست پس لطف كنيد برگردید داخل سالن. اگه كاری هست به من بگو كمکت كنم. نه عزیز دلم؛ برو بشين تازه از راه رسيدی خسته ای.آوا ،دست به سينه كنارش ایستاد و به صدای خِر خِر آب جوش در استکانها چشم دوخت .مهيار ،به چهره آرام و
زیبایش ،نگاهي انداخت و پرسيد :
 به چي فکر مي كني؟آوا از خياالت بيرون آمد و تمام زوایای صورت او را نگاه كرد و با لبخندی گفت :
 هيچي؛ ...داشتم به جشنواره فکر مي كردم.247
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مهيار كتری را سر جای اولش بازگرداند و پرسيد :
 نگراني؟ نه؛ نگراني نداره؛ باالخره یا فيلم مون جایزه مي گيره یا نه.سرش را باال آورد ،چشم هایش را كمي تنگ كرد و آهسته نظرش را پرسيد :
 فکر مي كني فيلم مون جایزه بگيره؟سوالش را طوری عنوان كرد كه برای لحظه ای مهيار با لبخند ،ني ني چشمهایش را از نظر گذراند و دلش از طرز نگاه
كودكانه اش لرزید .یه آرامي ،پشت دو انگشتش را به صورتش كشيد گفت :
 اميدوارم همون طوری بشه كه تو مي خوای؛ واقعا استحقاق این جایزه رو داری. مهيار؟ جان دلم؟ دلم مي خواست تا روز جشن ،پيش شماها مي موندم. فکر كردی من دلم نمي خواست؟ یك دفعه همه كارها با هم پيش اومد؛ كاش حداقل جشنواره بعد از عروسي و سهيل و نگين بود. تا چشم روی هم بذاری این چند روز هم رفته.نيم ساعت بعد از ورود آنها ،خانواده حامد با سر و صدای بي دریغ پسرشان ،وارد شدند .حامد از همان بدو ورودش،
باران گله و شکایتش را بر سر آنها فرو ریخت .شيال در ميان گِله های همسرش با ذوق ،به آوا تبریك گفت و
صورتش را بوسيد ،و برای شان آرزوی خوشبختي كرد .فرهاد گفت :
 من و همسرم بي تقصيریم؛ خود شازده و سركار عليه این تصميم رو گرفتن؛ گفتن فعال مي ریم محضر ،عقد ميكنيم ،بعد كه سر هردومون خلوت شد و به كارهامون سر و سامان دادیم یه جشن مفصل مي گيریم.
حامد گفت :
 شما كه دارید بساط عروسي راه ميندازید؛ خوب یکباره دو صندلي دیگه بهش اضافه كنيد و روش بشينيد و تمومشكنيد بره ،این قدر هم خودتون رو عذاب ندید.
همه خندیدند .مهيار گفت :
 سهيل عجله داشت؛ ما كه عجله ای نداریم؛ من برای عروسيمون هزار تا نقشه و آرزو دارم؛ تازه تا بياد سفارشلباس عروس خانومم از كانادا به دستم برسه ،یه چند ماه دیگه ای هم فرصت داریم.
حامد ابرویي باال انداخت و گفت :
 اُوَه!! پس اینجوری كه تو برنامه ریزی كردی ،پيشنهاد مي دم برای شام عروسي تون فقط سوپ بدید ،چون دیگه تااون روز همه مون با دندون مصنوعي باید غذا را تناول كنيم.
صدای خنده همه ،دوباره سالن را پر كرد .شيال رو كرد به آوا و بحث شان را از آقایان جدا كرد ،دست آوا را در دو
دست گرفت و گفت :
 از همون روز اول كه دیدمت ،هميشه به حامد مي گفتم كه اگه مهيار خان دلش بياد از پيشه مجردی اش بيرونبياد ،آوا بهترین مورده براش .نمي دوني وقتي این خبر رو شنيدم چقدر خوشحال شدم.
 خيلي ممنون.248
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 حامد مي گه بيشتر به خاطر اینکه از تنهایي در مي آی خوشحالي یا برای اینکه مهيار با آوا ازدواج كرده؟ گفتمهردوشون به اندازه هم خوشحال كننده ان.
باباعلي از مهمان های تازه رسيده هم مثل هميشه با وسواس خاصي پذیرایي كرد و آرام و بي صدا ،به سر كار خود
بازگشت.
فرهاد به پيشنهاد حامد سر ميز شطرنج نشست .خانم ها گرم صحبت خودشان بودند كه صدای ماشين دیگری در
باغ پيچيد.
نگين زودتر از بقيه وارد شد و بعد از اینکه با جمع ،سالم و احوالپرسي كرد ،صورت سيمين را بوسيد و بعد آوا را در
آغوش گرفت و كنارش نشست .فرنوش همراه سهيل وارد سالن شد و تك تك به همه آنها سالم كرد .سيمين
برخاست و همراه با فرنوش روی كاناپه های كنار شومينه نشستند .سهيل كنار حامد نشست و همان طور كه با حامد
و فرهاد صحبت مي كرد .به صفحه شطرنج چشم دوخت و شاهد ادامه بازی آنها شد .باباعلي چيزی به مهيار گفت و
بعد دوباره به آشپزخانه برگشت.
فرهاد ،یك نگاهش به بازی بود و نگاه دیگرش به شيطنتهای آرین .مهيار ،آرین را كه وسط اتاق مي پلکيد بلند كرد
و روی پایش نشاند و چيزی در گوشش گفت ،آرین هم سرش را باال انداخت و نچ محکمي گفت .مهيار لبخندی زد.
صدای بي موقع تلفن همراه حامد ،بازی شان را نيمه تمام گذاشت .با معذرت خواهي بلند شد و همان طور كه نگاهش
به صفحه شطرنج بود ،با بي ميلي تلفنش را جواب داد و نزدیك راه پله ها رفت .آرین سریع به جای پدرش پرید و
زیر نگاه مهربان فرهاد ،جسارت پيدا كرد و دو مهره را جابجا كرد .فرهاد هم مهره ای را جا بجا كرد و نشان داد كه
واقعا بازی جدی است و با یك رقيب قدر طرف است .آرین ،با ذوق كودكانه ای لبخندی زد و هر مهره ای را كه
دوست داشت ،به حركت در آورد.
سهيل به سوال مهيار كه پرسيده بود آقای جهانگيری را دیده است؟ جواب داد و اضافه كرد كه فرزان ،كارتهای
عروس شان را گرفته است و ليست مهمانان را هم گرفت تا خودش روی پاكت ها بنویسد .وقتي حامد برگشت و
نگاهش به صفحه به هم ریخته افتاد ،پسرش را بلند كرد و گفت :
 اِ اِ !!!! ببين چي كار كردی!آرین ناخنش را داخل دهانش برد و از روی پای او پایين پرید و سریع خود را در آغوش مهيار پنهان كرد .فرهاد
خندید و گفت :
 بي خود بچه رو دعوا نکن؛ تازه آبروت رو هم خریده؛ با دو حركت دیگه كيش و مات مي شدی.همه به سمت بازی آنها برگشتند .حامد خود را به آن راه زد و گفت :
 آقای ریاحي معلومه دلتون نوه مي خواد؟فرهاد لبخندی زد .به سمت آرین نگاهي انداخت و گفت :
 فکر نمي كردم بچه پسر هم اینقدر شيرین زبون باشه!شيال از ته دل لبخندی زد و گفت :
 تازه شيرین زبوني هاشو ندیدید!سهيل در جواب فرهاد گفت :
 اصال كي گفته دخترها شيرین زبون ترن!؟ به نظر من كه پسرها با حال و بامزه ترن.249
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نگين و چندتای دیگر از خانمها مخالفت كردند و در جمع ،بحث تازه ای در گرفت .سهيل سرسختانه ،از پسرها دفاع
مي كرد و گفت :
 من كه دوست دارم بچه م پسر باشه؛ از بس دخترها لوس و نُنُرن؛ هميشه باید نازشون رو بکشي!سيمين و فرنوش معتقد بودن كه بچه ،دختر و پسرش فرقي نمي كند .فرهاد با سکوت ،به نظریه های جمع ،گوش
سپرده بود .سهيل از حامد پرسيد :
 تو خوشحال نيستي بچه ت پسره؟ حاال نمي فهمي چي مي گم؛ بعدا خودت مي فهمي كه دختر و پسرش فرق نمي كنه؛ جُفتش ،هفت جدت رو جلویچشمت مي آره!
سهل كوتاه نيامد و گفت :
 چرا خيلي هم فرق مي كنه؛ من دوست دارم دست پسرمو بگيرم و ببرمش كوه و دشت؛ تيراندازی یادش بدم وكالس های رزمي براش ببرمش .اگه دختر باشه ،تازه باید بذارمش رو كولم و تا قُله هم بهش سواری بدم.
نگين گفت :
 یك دفعه بگو مي خوام یه كُماندو تربيت كنم!همه زدند زیر خنده و سهيل برای اینکه مدافعي پيدا كند ،رو كرد به فرهاد و گفت :
 اصال شما بگو آقای ریاحي؛ معلومه كه شما هم با نوه پسری بيشتر موافقيد؟فرهاد پایش را روی پای دیگر انداخت و به آرامي لبخندی زد و گفت :
 سالم باشه؛ هر چي مي خواد باشه.همسرش هم حرفش را تایيد كرد .نگين مي خواست چيزی به آوا بگوید كه یك لحظه شيال آهسته به آوا گفت :
 وای بچه شما چقدر خوشگل مي شه؛ آوا از همين االن بهتون بگم؛ اگه بچه تون دختر بود ،عروس خودم مي شه.آوا با لبخند شرمگيني سرش را زیر انداخت .مهيار ،به آوا نگاه كرد؛ او هم متوجه نگاهش شد؛ اما تنها برای لحظه
ای ،و سریع مسير نگاهش را به سمت دستهای مهيار كه داشت موهای آرین را نوازش مي كرد ،تغيير داد .مهيار به
همان زودگذری نگاه آوا ،به آرامي گوشه لبش لبخندی نشست و از حرفي كه مي خواست به سهيل بزند پشيمان شد.
سهيل باالخره نااميدانه كوتاه آمد و به مهيار نگاه انداخت و گفت :
 از تو هم كه پرسيدن نداره .پسرش رو كه این طوری لوس مي كنه ،دیگه ببين دخترش رو چه طوری لوس مي كنهو نازش رو مي كشه!
و انگار كه به چيز چندش آوری مي نگرد ،با حالتي درهم ،صورتش را برگرداند .مهيار رو كرد به نگين و گفت :
 الهي واسه ت بميرم عمو؛ تقصير خودت بود؛ من بهت گفته بودم كه دوستم خيلي زمخته!همه خندیدند و نگين هم با خنده گفت :
 طوری نيست عمو؛ كم كم یاد مي گيره كه خوب بشه.آوا به نگين گفت :
 دلم مي خواد زودتر بيام و خونه تون رو ببينم. یه ویالی جمع و جور و خوشگله .شب به سهيل مي گم یه سر ببرتمون وسایل رو هم كه چيدیم ببيني.250
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و یك دفعه ،حرفي را كه مي خواست بزند به یادش آمد و پرسيد :
 از شركت چه خبر؟ هيچي؛ مثل هميشه؛ بچه ها بهت سالم رسوندن؛ گفتن بهت بگم اگه كارت عروسيت رو هم واسه شون نفرستيخودشون بدون دعوت مي آن.
نگين خندید و گفت :
 اتفاقاً اسم هاشون رو اول ليست نوشتم كه فراموش نکنم؛ یادم باشه خواستي برگردی كارت ها رو بدم رفتيشركت بهشون بدی.
نگاهي دزدكي به اطراف انداخت و آهسته گفت :
 راستي بهت گفتم آخرین روزی كه رفتم شركت ماهان رو دیدم؟ نه ،اومد حرف زد؟سرش را به عالمت مثبت ،پایين آورد و گفت :
 باورش نمي شد ازدواج كرده باشم .پرسيد واقعاً ازدواج كردی؟ گفتم  :آره؛ مگه قرار بود هرگز ازدواج نکنم!؟ بایه لحني ازم پرسيد  :دوستش داری؟ از ته دل بهش گفتم  :بيشتر از خودم؛ به خاطرش از همه نزدیکانم دست
كشيدم .داشت از حسادت مي تركيد .پرسيد  :پس طرف خيلي دیدنيه! گفتم  :غریبه نيست .با تعجب پرسيد  :من
دیدمش؟! منم از كيفم ،عکس سهيل رو در آوردم؛ هموني كه با تك پوش سبز رنگه انداخته .عکس رو كه دید كمي
مکث كرد و تازه فهميد كيه و داشت چشم هاش از حدقه بيرون مي زد! كمي رنگ به رنگ شد و بعد گفت  :مبارك
باشه .منم تشکر كردم و گفتم كه حتماً برای عروسي مون دعوتش مي كنم.
همان طور كه مي خندید ،استکان چایش را از روی ميز برداشت و با شيریني خورد و گفت :
 دل تو دلم نيست ببينم نتيجه جشنواره چي مي شه.آوا با نگاه ،پدرش را دنبال كرد كه داشت به سمت در خروجي مي رفت؛ آن هم با چهره ای گرفته و در هم .از همان
اول هم فهميده بودكه غمگين است!
فرهاد دیگر نتوانست خودداری كند؛ خال وجود مهرداد آزارش مي داد .جای خالي شوخي ها و خنده هایش واقعا در
جمع مشهود بود؛ اما هر یك هم سعي مي كردند كه به روی خود نياورند تا دیگری را ناراحت نکنند .برای این كه
جلوی بچه ها به روی خود نياورد و از آن حال و هوا بيرون بياید ،به همسرش گفت كه بيرون مي رود تا كمي نفس
تازه كند.
مهيار به بابا علي گفت كه المپ های نئون داخل باغ را روشن كند .خودش هم كمي نشست و بعد ،به دنبال فرهاد از
در سالن خارج شد.
سيمين و فرنوش ،بعد از یك ساعت قدم زدن در هوای فرح بخش صبح گاهي ،به داخل ایوان بازگشتند ،در حالي كه
هنوز صحبت هایشان در مورد بچه ها و دیگر مسائل ادامه داشت .هر دو ،نگاهشان به سمت مرتع بود؛ یکي از
پسرها ،دهنه اسب قهوه ای روشني را به دست گرفته بود و دو نفر دیگرشان داشتند به مهيار ،اسب را نشان مي
دادند و چيزی را برایش توضيح مي دادند .مهيار از اسب خاكستری رنگ پياده شد و به روی اسبي كه آن ها اشاره
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مي كردند دستي كشيد و چيزی به آن ها گفت كه همه شان یك دفعه سرشان را با هم تکان دادند .مهيار داخل یال
های اسب قهوه ای دستي كشيد و از مرتع بيرون آمد.
با دیدن سيمين و فرنوش ،از همانجا لبخندی به رویشان زد و از پله ها باال آمد .سيمين خسته نباشيدی به او گفت.
مهيار تشکر كرد و پرسيد :
 آوا هنوز خوابه؟ یه ساعت پيش كه صداش زدم بيدار نشد؛ االن مي رم صداش مي زنم.و تا آمد بلند شود ،مهيار گفت :
 نه ،بذارید راحت بخوابه؛ دیروز معلوم بود كه توی راه خيلي خسته شده بود ،بعد هم كه اومدید اصالً استراحتنکرد ،تازه شب هم كه تا دیر وقت خونه سهيل بودند.
 همين االن هم اگه بلند بشه و ببينه كه بدون اون صبحانه رو خوردیم ،غُر مي زنه؛ من اخالقشو مي شناسم.مهيار خندید و گفت :
 باشه ،پس شما بنشينيد من دارم مي رم طبقه باال لباسمو عوض كنم ،آوا رو هم صدا مي زنم.باباعلي با سيني چای از در بيرون آمد و آن را روی ميز گذاشت .خانم ها تشکر كردند و فنجانهایشان را از داخل
سيني برداشتند .باباعلي ،مهيار را كه به داخل سالن مي رفت صدا زد و گفت :
 مهندس شما چای نمي خورید؟ نه باباعلي ،فقط لطف كن صبحانه آوا رو آماده كن تا من برگردم. چشم مهندس.مهيار بعد از تعویض لباس هایش ،جلوی آینه ته راهرو ایستاد و یقيه پيراهنش را درست كرد .بعد ،در حالي كه به
تلفنش جواب مي داد ،نزدیك اتاق آوا مکث كرد ،تا مکالمه اش تمام شود .آهسته در اتاق را باز كرد و از همان جا با
لبخند به آوا كه در خواب عميقي فرو رفته بود ،نگاه انداخت .آهسته وارد شد و كمي باالی سرش ایستاد .كنار تخت
نشست و همان طور كه چهره زیبایش را مي نگریست ،به یاد اولين دیدارش افتاد؛ همان وهله اولي كه كه او را در
ماشين مهرداد دیده بود؛ آن روز هم همين طور زیبا و كودكانه ،سرش را روی صندلي گذاشته بود و به خواب عميقي
فرو رفته بود .لبخندش عميق تر شد .دلش نيامد كه از خواب خوش بيدارش كند .موهای مشکي و ابریشميش را از
جلوی چشم هایش كنار زد ،خم شد و به آرامي بوسه ای روی پيشاني اش زد .به حلقه اش كه در دست ظریفش مي
درخشيد ،نگاه انداخت و دستش را زیر ملحفه برد .برخاست؛ كمي باالی سرش مکث كرد و بدون اینکه صدایش
بزند ،از اتاق بيرون رفت.
به اتاقش برگشت و با چند ورقه لوله شده ،بيرون آمد و به طبقه پایين بازگشت .یکي از نقشه ها را روی ميز گوشه
سالن پهن كرد و چند دقيقه ای روی آن ،با كمك یکي از همکارانش كه از پشت تلفن برایش ارقام را مي خواند،
اصالحات را انجام داد .نگاه دقيق تری به كل نقشه انداخت و گفت :
 االن دارم مي رم كارخونه ،شاپوری رو كه دیدم نقشه رو نشونش مي دم ،شاید اونم....و همان طور كه حرف مي زد؛ فرنوش را دید كه به طرفش آمد و رو به رویش منتظر ایستاد .حرفش را زود تمام
كرد .فرنوش گفت :
 اگه وقت داری ،مي خواستم چند لحظه باهات صحبت كنم.252
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 خواهش مي كنم. راستش در مورد كارخونه ست. بهت كه گفتم خيالت از بابت كارخونه راحت باشه. مي دونم؛ اما مهيار ،تو باید شرایط منو بفهمي؛ من نمي تونم بدون مهرداد و نگين توی تهران تنها بمونم .دیگهخيالم از بابت نگين راحته؛ وقتي مي ببينم كه احساس خوشبختي مي كنه ،همين برام كافيه .مي خواستم بهت بگم اگه
ممکنه زودتر تکليف كارخونه رو معلوم كني ،من برای رفتن ،به اون پول احتياج دارم.
 هنوز هم برای رفتن مصممي؟فرنوش مصمم سرش را به عالمت مثبت تکان داد و گفت :
 االن هم بهترین فرصته كه برم پيش فرناز؛ هم فرناز به من احتياج داره و هم من مي تونم توی این مدت به زندگيمدر اون جا سر و سامون بدم.
مهيار برای لحظه ای ابرو در هم كشيد و گفت :
 شنيدم كه فرناز نمي تونه برای عروسي نگين بيادش ایران؛ مشکلي براش پيش اومده؟فرنوش لبخند زد و گفت :
 فرناز داره مادر مي شه.مهيار برای لحظه ای متوجه نشد و بعد از ته دل لبخندی زد و با خوشحالي گفت :
 تبریك مي گم؛ خبر خوشي بود .....پس باالخره یکي هم پيدا شد كه تو رو به یه عنواني خطاب كنه.فرنوش خندید و حرفش را تایيد كرد .مهيار نفس عميقي كشيد و گفت :
 نمي خواستم االن بهت بگم؛ اما حاال كه مجبورم كردی مي گم ....حقيقتش من قصد دارم همه سهمت رو خودمبخرم ،هر وقت كه خواستي بگو كه بریم محضر؛ البته با نگين.
 نگين!؟ به نگين چه ربطي داره؟! همه سهمي كه ازت خریدم مي خوام برای كادوی عروسي بدم به دخترت.فرنوش با چشم های گرد شده ،نگاهش كرد .در چهره آرام و جدی او نشاني از تملق نبود .مهيار گفت :
 این در واقع كادوی من و مهرداده؛ این كارخونه رو مهرداد سرپا نگه داشت و تنهایي همه زحمت هاش رو كشيد؛این سهم ،در اصل ،حق نگينه.
فرنوش كه به یاد مهرداد ،اشك در چشم هایش جمع شده بود ،لبخندی زد و با همان چشم های اشك آلود گفت :
 ازت ممنونم مهيار؛ بابت همه چي.مهيار در جوابش تنها لبخندی از روی رضایت زد.
فرنوش دوباره به پيش سيمين بازگشت و هنگامي كه او از در سالن بيرون رفت ،آوا از پله ها پایين آمد و به اطراف
نگاهي انداخت؛ هم زمان با یکدیگر برگشتند و لبخندی زدند.
 سالم صبح به خير. صبح تو هم به خير .راحت خوابيدی عزیزم؟ خيلي؛ خستگي از تنم بيرون رفت .پس بقيه كجان؟ هر كدوم رفتن به دیاری.253
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 چرا منو بيدار نکردید؟مهيار تنها لبخندی زد .دوباره پرسيد :
 مامان و بابا كجا رفتن؟ صبح زود فرزان و حامد اومدن این جا با فرهاد رفتن كوه .نگين هم سهيل اومد دنبالش .آخه مادر سهيل از اصفهاناومده؛ رفتن خونه كه وقتي رسيد تنها نباشه .اما مامان و فرنوش اینجان؛ توی ایوون نشستند.
در حالي كه به حرفهای او گوش مي داد ،به كت و شلوار تيره رنگي كه پوشيده بود و قالب تنش بود ،نگاه تحسين
آميز دیگری انداخت .روی شانه هایش دستي كشيد و پرسيد :
 كجا مي خوای بری؟ ساعت ده ،یه جلسه دارم؛ برای بستن یه قرارداد مهم از اصفهان و یزد مي آن ،زود برمي گردم.آوا ،زودتر از مهيار وارد ایوان شد تا گالیه اش را به مادرش بکند .او با كمال خوش رویي به مادرش و فرنوش صبح
به خير گفت و كنارشان نشست ،بعد به دلخوری به مادرش گفت :
 من بهتون دیشب گفتم كه صبح زود صدام بزنيد!مادرش به چهره طلبکار او خندید و به مهيار كه از سالن بيرون آمد ،گفت :
 نگفتم مهيار جان اگه صداش نزنيم تا ظهر بهمون غُر مي زنه! آخه مي خواستم برم كمك نگين. این قدر خسته بودی كه فکر كنم اگه مهيار هم صدات نمي زد یه كله تا ظهر مي خوابيدی!آوا با تعجب به مهيار نگاه كرد؛ نمي دانست او كي برای صدا زدنش به اتاق آمده است!
مهيار با لبخندی پر معنا نگاهش كرد و به روی خودش نياورد و گفت :
 صبحانه ت رو كه خوردی ،خودم مي برمت خونه سهيل .همين جا صبحانه ت رو مي خوری؟ نه حاال كه قراره تنهایي صبحانه بخورم فرقي نمي كنه؛ مي رم تنهایي همون گوشه آشپزخونه مي خورم.و این حرف را با چنان لحن تاثر برانگيزی گفت كه هر سه خنده شان گرفت .مهيار گفت :
 تنها نيستي؛ منم صبحانه مو كامل نخوردم.باباعلي كه در باغ ،چشمش به آوا افتاد ،سریع از ميان درختان ميوه بيرون آمد .آوا به باباعلي سالم كرد و صبح بخير
گفت .باباعلي به همراه لبخند مهرباني پاسخش را داد و هنوز نرفته بود كه مهيار صدایش زد و گفت :
باباعلي ،چشم محکمي گفت و به داخل سالن رفت .آوا ،برخاست و به سمت ميز حصيری كه او نشست ،رفت .سمين
و فرنوش هم برخاستند و ادامه بحثشان را به داخل سالن كشاندند.
آوا لقمه كوچك دیگری گرفت و گفت :
 وقتي آقای حجتي استعفانامه مو دید ،خيلي ناراحت شد .برگه رو گذاشت توی كشوی ميزش و گفت تو برایهميشه عضو دائم این شركتي؛ هر وقت بيای قدمت به چشم .بهش گفتم اگه كار جدید و خوبي رو شروع كردید روی
همکاری من حساب كنيد؛ گفت دیگه این شركت بدون وجود شماها لطفي نداره.
مهيار كمي از چایش را نوشيد و گفت :
 -این چند ماهه رو هم صبر مي كردی.
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 نه خودم هم دلم نمي خواد تا پایان نوشتن این فيلم نامه دست به كار دیگه ای بزنم .بعد از فروش این فيلم نامه یهسوژه حسابي برای نوشتن دارم كه مي خوام با نگين تمومش كنم .....مي خوای بدوني موضوعش چيه؟
 ببينم؛ نکنه در مورد همون پسره ...چي بود اسمش .....،آهان " نيازه" !؟با همان حالت كمي به چشمهایش خيره شد؛ اما دلش نيامد بيشتر از این اذیتش كند و به چهره مات و یخ زده اش،
لبخند زد .آوا با لحن رنجيده ای گفت :
 هنوز هم باورت نشده كه " نياز " تخيل ذهني منه!؟ باور كن اون شب وقتي تو چشمهای من نگاه كردی و گفتي كه حضورش در عالم واقع وجود داره ،داشتم ازحسادت مي مُردم .دلم مي خواست ...دلم مي خواست....
آوا سرش را جلو برد و با خنده گفت :
 دلت مي خواست چي؟ كه هر چي برگه روی ميز بود توی سرت مي كوبيدم!آوا خندید و پرسيد :
 حاال جدا اگر وجود داشت ،چي كار مي كردی؟ بهت مي گفتم كه دیگه فاتحه پسره رو بخون و آخرین برگه ت رو در مورد مراسم تدفينش بنویس.آوا یکدفعه با ناراحتي گفت :
 خدا نکنه!مهيار ابرویي باال انداخت و با تهدید گفت :
 برای چي!؟ برای اینکه همه وجود " نياز " تویي؛ من اونو به یاد تو نوشتم.لبخند دلنشيني روی لبهای مهيار نشست .دستش را گرفت و نزدیك لبهایش برد و همان طور كه هنوز نگاهش به او
بود ،بوسه ای روی سر انگشتان دستش نواخت.
 حاال مي توني بگي موضوعش چيه. مي خوام از اول....و یك لحظه نگاهش به ساعت او افتاد و گفت :
 دیرت نشه؟مهيار به ساعتش نگاه كرد و یکباره از جا جست و گفت :
 وای! پاك فراموش كردم!لقمه ای كه در دست آوا بود ،در دهان گذاشت و گفت :
 اگه هر روز با تو صبحانه بخورم ،دیگه باید قيد كار رو بزنم.آوا خندید و گفت :
 پس باید زودتر یه فکری بکني!او در حالي كه به سمت پله ها مي رفت ،گفت :
 اگه تو ،دختر خوبي باشي و بداخالقي نکني؛ تا لنگ ظهر مي خوابي تا منم به كار و زندگيم برسم.255
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و با خنده ،دستش را برای خداحافظي باال برد .آوا هم با لبخندی گرم و دلچسب بدرقه اش كرد.
***
آقای حجتي در ميان جمعيت نشسته ،وحيدی را به او نشان داد .آوا ،بدون اینکه سرش را به سمت چپ ،یك ردیف
پایين تر بگرداند ،به او گفت كه قبل از اینکه وارد سالن شوند او را دیده است .اما نمي دانست كه وحيدی هم آن ها
را دیده است یا نه؟
تا شروع شدن مراسم ،هنوز رفت و آمد و شلوغي به راه بود .وقتي مجری پشت ميکروفن قرار گرفت و صدایش در
سالن طنين انداخت ،كم كم شلوغي به زمزمه و بعد همه جا به سکوتي خواستني تبدیل شد.
آوا ،یك دفعه با شنيدن صدای مجری ،خنده اش گرفت و برای مهار كردن خنده اش ،جلوی دهانش را گرفت؛ به یاد
آن شب از سفرشان افتاد كه نگين روی تخت رفته بود و ادای مجری جشنواره را در مي آورد و خودشان را به عنوان
برندگان اول جشنواره ،به باالی سکو فرا مي خواند.
تمام هوش و حواسش به باغ مهيار كشيده شد .حتما حاال همه دور هم نشسته بودند و سهيل بحث تازه ای راه انداخته
بود و با حرفهایش همه را روده بُر مي كرد .دوست داشت بداند االن نگين چه مي كند!؟ و همين طور تك تك شان را
با ذهنيتي كه ازشان داشت ،به خاطر آورد .دستش را روی حلقه اش كشيد و آن را چندین بار آهسته دور انگشت
تاباند .لبخندی از سر دلتنگي روی لبش نشست؛ چقدر دلش مي خواست كه مهيار االن در كنارش بود؛ انگار عمری
مي شد كه او را ندیده بود!
یك لحظه با شنيدن صدای آقای حجتي ،از داالن خاطراتش بيرون آمد .متوجه شد كه به قسمت معرفي برندگان
فيلمهای مستند رسيده اند .نفس در سينه اش حبس شد و خيره شد به مجری.
آقای حجتي دسته صندلي را فشرده بود و همان طور كه سر و پا گوش شده بود ،سرش را پایين انداخته بود و خود را
كمي به سمت جلو متمایل كرده بود .استرس و هيجان او در آوا هم اثر كرده بود.
وقتي اسم فيلم شان به عنوان دومين نامزد انتخابي جشنواره خوانده شد؛ حجتي در پوستش نمي گنجيد .با چهره ذوق
زده ای ،دو بار با مشت روی صندلي كوبيد و بلند گفت :
 مي دونستم ،مي دونستم!آوا با خوشحالي به او نگاه كرد و اشك شوق ،چشمهایش را پر كرد .فيلم مستند وحيدی به عنوان سومين فيلم
خوانده شد .برای لحظه ای ،یکي از دوستان وحيدی ،در گوشش چيزی گفت و او سری تکان داد ،وقتي به عقب
برگشت و نگاهش را به سمت آوا و حجتي دوخت ،آوا خود را به ندیدن زد .چون احساس كرد كه در نگاهش آثار
رضایت دیده نمي شود .شاید هم از اینکه نمي دانست اصال آنها فيلمي به جشنواره فرستاده بودند تعجب كرده بود!؟

تنها جایزه ای كه فيلم وحيدی دریافت كرد ،به بخش فيلم نامه مستندشان بود .هر چند كه فيلم خودشان هم جایزه
اول را دریافت نکرد ،اما برای او به این مرحله رسيدن هم مثل یك موفقيت بزرگ بود.
در پایان جشنواره ،خبرنگاران جوان ،منتظر در سالن ،برای مصاحبه ایستاده بودند .آوا و حجتي و چند نفر دیگر از
بچه های آشنا ،گرد هم ایستاده بودند ،از یکي شان شنيد كه وحيدی به داوری جشنواره اعتراض كرده است.
حجتي هم انتظار بهتری داشت .آوا به او گفت :
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 همين كه بين این همه فيلم ارائه شده ،فيلم ما جزو نامزدهای انتخابي شد ،خودش كم نيست.وقتي آثار رضایت را در چهره او مشاهده كرد ،لبخندی زد و از او به خاطر تمام كمك ها و راهنمایي هایش تشکر
كرد .بعد از اینکه با چند نفری مصاحبه كردند؛ همراه حجتي به بيرون از سالن همایش رفتند و برای ادامه جشن
نماندند.
روی پله های خروجي ایستاده بودند كه یکدفعه با صدای وحيدی به عقب برگشتند .وحيدی با حجتي دست داد و به
آوا در ضمن احوالپرسي تبریك گفت و اضافه كرد خيلي خوشحال است كه فيلم شان بر اثر فيلمنامه موفق او ،به این
جا رسيده است .بعد از آن ها پرسيد كه كي این فيلم شان را پر كرده اند .آوا به حجتي نگاهي انداخت و لبخندی زد.
حجتي گفت :
 این فيلم گلچيني از تصویرها و لحظه هایي از سفرمان بود كه هيچ یك مد نظر شما نبود.وحيدی ساكت ماند ،اما چهره مات و سکوت یخ زده اش ،بابت شنيدن حرف حجتي نبود؛ وقتي چشمش به حلقه ای
كه در دست آوا خودنمایي مي كرد ،افتاد ،برای لحظه ای رنگش پرید .آوا متوجه شد و وحيدی با لحن بسيار ناراحتي
گفت :
 انگار تبریك دیگه ای هم به شما بدهکارم!و برای اینکه مطمئن شود پرسيد :
 ازدواج كردید!؟آوا نگاهي به حلقه اش انداخت و لبخند مليحي زد و تا آمد جوابش را بدهد ،نگاه متعجبش به پایين پله ها دوخته
شد .باورش نمي شد كه خودش باشد؛ اما با لبخند و نگاه منتظر زیبایش ،قدمهایش را برای جلو رفتن راسخ كرد.
وحيدی با نفرت و خشمي آشکار ،چند پله ای را پایين رفت؛ اما بيشتر از آن نتوانست تحمل كند و همان جا به دیدن
بدترین صحنه زندگيش ایستاد.
مهيار زودتر از حجتي خود را به او رساند و دستش را به گرمي در دست فشرد و گفت :
 تبریك مي گم.حجتي با لبخند جواب داد :
 من باید به شما تبریك بگم.وحيدی سعي كرد معمولي برخورد كند و نگاه بي تفاوتي را بر چهره زد .همان طور كه دست به سينه ایستاده بود و با
حجتي صحبت مي كرد ،به سوی او برگشت و سالمش كرد و گفت :
 سایه تون خيلي سنگين شده ،جناب وحيدی!؟وحيدی چيزی نگفت؛ تنها به تبریکي خشك بسنده كرد .مهيار با لبخند به آوا نگاه كرد و دستش را ميان انگشتان
گرفت و گفت :
 بهتون گفته بودم كه خانواده آقای ریاحي ،توی هر حرفه ای كه وارد بشن ،حرف اول رو مي زنن.این حرفش ،هر چند مفهوم بدی نداشت ،اما برای وحيدی همانند یك حرف نيش دار تمام شد.
مهيار از حجتي خواست كه در مسيرشان او را هم برسانند .اما حجتي گفت كه ماشين آورده است و مزاحم آن ها نمي
شود .وقتي دست یکدیگر را برای خداحافظي در دست فشردند؛ با وحيدی هم كه مات و مبهوت ایستاده بود،
خداحافظي كردند.
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مهيار ،در ماشين را برای آوا گشود و هر دو سوار شدند .خيلي رسمي پرسيد :
 خب خانم فرداد افتخار مي دید ناهار رو در خدمتتون باشيم؟آوا خندید و پرسيد :
 كي اومدی؟! چرا چيزی به من نگفتي؟!مهيار برگشت و از روی صندلي عقب ،دسته گل زیبایي را برداشت ،به سوی او گرفت و با درخششي كه در چشمان
زیبایش نشسته بود ،گفت :
 تقدیم به همه هستي ام.همه صورت آوا را لبخندی دلنشين پر كرد .تشکر كرد و دسته گل را از دستش گرفت و بویيد .مهيار ،از داشبورد
ماشين ،بسته كادوپيچ شده زیبایي را در آورد و بار دیگر به سوی او گرفت .آوا متعجب او را نگاه كرد و گفت :
 این ها بابته چيه؟! این همه موفقيت جایزه نداره؟! تو از كجا مي دونستي؟ شما زحمت خودتون رو كشيده بودید؛ حاال چه موفق مي شدید چه نمي شدید.آوا كادو را باز كرد و یك دفعه با دیدن سرویس ظریف و زیبای برليان داخل آن ،با شوق لبخندی زد و گفت :
 وای چقدر خوشگله!به سمت او برگشت و صميمانه از او تشکر كرد .مهيار با رضایت خندید و نگاه دیگری در آینه ماشين انداخت و با
دیدن وحيدی گفت :
 چرا وحيدی مثل مجسمه ابوالهول اون باال نشسته و تکون نمي خوره!؟آوا بدون اینکه برگردد لبخندی زد  .گفت :
 مامان اینا مي دونن اومدی؟مهيار ماشين را روشن كرد و بله كشيده ای گفت و بعد اضافه كرد :
 اول رفتم خدمت مادرزن و پدرزن گرامي ام حاضریمو زدم. ما فردا راه مي افتيم ،چرا بچه ها رو تنها گذاشتي و امدی؛ بيچاره ها یه وقت كاری داشتند!؟ چه كاری!؟ همه كارها رو كه انجام دادیم؛ فقط مونده شادوماد و عروس خانوم قدم رنجه كنن ،برن جایگاهشونجلوس كنند!
دست آوا را گرفت و روی پایش گذاشت و گفت :
 دیگه نتونستم طاقت بيارم.آوا لبخندی زد و به رفت و آمد مردم و خيابان شلوغ چشم دوخت .پشت چراغ قرمز كه ایستادند ،نگاهش را به
سمت او بازگرداند و به چشم های خواب آلود جذابش ،لبخند مليحي زد و گفت :
 مي دوني موضوع بعدی فيلم نامه م چيه؟ نه! قصد دارم از روز اول سفرمون تا به امروز رو فيلمنامه كنم ،محور اصلي داستان رو هم دفتر فرناز در بر مي گيره. اسمش رو چي مي ذاری؟258
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برای دانلود جديد ترين و بهترين رمان های ايرانی و
خارجی به رمانسرا مراجعه کنید
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